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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
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NIKITA GALI NUOŠIRDŽIAI PASIDŽIAUGTI 
NILO SLĖNYJE: PALYGINTI NESUNKIAI JIS 
UŽĖMĖ TĄ VIETĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUO
SE, KURIĄ ŠIMTĄ METŲ IŠLAIKĖ D. BRITA
NIJA. — KURSTYDAMAS ARABUS PRIEŠ PA
SKUTINES BRITŲ TVIRTOVES TOJE PASAU
LIO DALYJE, JIS TIKISI BŪTI JIEMS REIKA
LINGAS IR TUO BUDU IŠNAUDOTI SAVO 

NAUDAI.

-------- Vytautas Meškauskas -------
Nikita Chruščiovas buvo labai 

iškilmingai sutiktas Egipte. Ir 
tai nestebėtina. Šiaip ar taip, jis 
{galino Egipto diktatorių NasserJ 
pastatyti Nilo upės užtvanką, kuri 
ilgainiui turėtų padvigubinti 
Egipto derlingos žemės plotą ir su
teikti dideli elektros energijos 
kiek}. Reikia neužmiršti, kad tas 
pats Nikita 1956 metais (kartu su 
amerikiečiais) išgelbėjo Nasse- 
r{ nuo D. Britanijos, Prancūzi
jos ir Izraelio užpuolimo, kuris 
be tos intervencijos pasibaigtų 
Nasserio sutriuškinimu.

Tokiu būdu Maskva savo poli
tika Egipte išstūmė iš svarbios 
strateginės vietos Vakarus, kar
tu, kaip pastebi pirmadienio New 
York Herald Tribūne, ji užėmė 
geras pozicijas ne tik prieš Va
karų interesus, bet ir prieš nau
ją galybę Rytuose — komunistinę. 
Kiniją. Mat, kiniečiai lošia ra
sistine korta, aiškindami, kad ru
sai turi teritorijų Azijoje ne pagal 
teisę, bet per kolonialistini užka
riavimą. įsigalėdamas kaipdrau- 
gas Egipte, Chruščiovas tuo pačiu 
paverčia niekais Mao Tse-tungo 
užmačias įsitvirtinti Afrikoje.
' Grumtynės tarp Maskvos ir 
Pekino pakelia Egipto vertę, o 
egiptiečiai, prityrę prekybininkai, 
savo kainą nedels pakelti. Aswa- 
no užtvanka kainuos apie bilijoną 
dolerių, sovietai yra pasižadėję 
prisidėti su 400 milijonų dolerių. 
Skirtumas tarp bilijono dolerių ir 
400 milijonų yra gana didelis, 
todėl egiptiečiai greitai paprašys 
sovietų ir toliau jiems padėti. Ir 
Chruščiovas neturi kito pasirin
kimo — guodžiasi N,Y. Herald

ŠIANDIEN IR RYTOJ
APLANKĘS Egiptą, Chruščiovas ateinant} mėnesį žada vizi

tuoti Skandinaviją. Ten jau seniai jis svajoja apsilankyti, bet vis dėl 
"nepalankios politinės situacijos" kelionė būdavo atidedama.

Švedai buvo beveik užmiršę sovietų "šunybes", kai prasidėju
si špionažo byla prieš Švedų armijos pulkininką Stig Wennerstrom 
(kuris pasirodė esąs sovietų armijos generolu) juos pažadino iš 
ramumo ir priminė, kad sovietai jų krašte turi didelių interesų.

Sovietų špionažas {rodo, kad švedai veltui dėjo pastangas iš
likti neutraliais ir nepriklausomais nuo susiskaldžiusio pasaulio. 
Bet šis {vykis ne vienintelis. Sovietų "diplomatai", "kultūriniai ir 
prekybiniai atstovai" Skandinavijoje domisi labiau karinėmis bazė
mis, negu savo oficialiu darbu. "Dagens Nyheter" plačiai skaitomas 
švedų laikraštis, prieš keletą mėnesių atkreipė dėmes} } Stock- 
holme reziduojančius 38 sovietų prekybinius atstovus, kai prekybi
niai ryšiai tarp Švedijos ir Sovietijos yra visai menki.

Dabar švedai prisiminė ir kitą |vyk}, kuris nepasitarnavo Šve
dijos - Sovietijos santykiams pagerinti. 1945 m. Švedija pasiuntė | 
Budapeštą Raoul Wallenberg, kur jis išgelbėjo 20,000 žydų nuo mir
ties nacių koncentracijos stovyklose. Jis pats dingo Vengrijoje, rau
donajai armijai {žygiavus { Budapeštą. Ir tik 1957 m. Kremlius pain
formavo Švediją, kad Raoul Wallenberg 1947 m. mirė širdies liga 
Maskvoje... Kodėl sovietai taip ilgai tylėjo apie šio švedo filan
tropo mirt}? Kodėl niekad nepaaiškino, už ką Wallenberg buvo de
portuotas Į Rusiją?

švedai prisiminė ir tris dingusius laivus "BengSture", 
"Liljevalch" ir "Kinnekule", kurie nepaisant visų tarptautinių tei
sių, sovietų buvo paskandinti ir niekad nesužinota, kas atsitiko su 
jų {gulomis. Lygiai kaip nežinomas yra 100 norvegų ir 175 danų li
kimas, kuriuos Oslo ir Kopenhagos vyriausybės prašė išleisti iš 
Sovietijos.

Tie visi smūgiai, kuriuos sovietai nuolat smogia skandinavams, 
neleidžia sukurti taikai palankios atmosferos.

Savo kelionės metu po Skandinaviją Chruščiovas, be abejo, pa
žadės Skandinavijai garantiją, bet ta garantija bus nieko neverta, jei 
jo šnipai nenutrauks ten savo veiklos. Šita Europos dalis tikrai tai
kai negrasina, ir jei ten yra taikai pavojus,tai tik iš sovietų pusės.

¥

VILNIUJE išeinančios Tiesos redaktorius Zimanas teiraujasi 
reporterio:

-- Ar padarei pasikalbėjimą su draugu Paleckiu?
— Taip.
--Ką jis pasakė?
— NIEKO.
-- Gerai. Paruošk tuojau pat straipsnį pirmam puslapiui per 

penkias skiltis!... , .

T ribune — kaip tik daugiau padė 
ti egiptiečiams.

Tačiau Nikita nėra toks kvai
las, kad aklai klausytų Nasserio. 
Jis kursto egiptiečius | karo žy
gius prieš britus Jemene ir prieš

Izraeli, kuriuos jie tačiau nieka
dos negali laimėti be stambios so • 
vietų paramos ir užmokesčio. Iz
raelis praktiškai jau atliko visus 
darbus, kad nukreipus dalĮ Jorda
no upės j dykumą ir tokiu badu lai
mėjus daugiau ploto žemės ūkiui. 
Chruščiovas tok} vandens dalies 

nukreipimą vadina 'vagyste' ir 
tuo būdu bent morališkai remia 
arabų valstybių ruošimąsi toki 
vandens nukreipimą sustabdyti jė- 
ga.

Be to, Chruščiovas reikalavo 
pašalinti britus iš jų likusių ba
zių Kipre ir Adene, Jemeno pašo
nėje. Čia reikia prisiminti, kad 
Egiptas pristatė ginklų Kipro sa
los graikams apginkluoti ir treč
dali savo karių laiko Jemene.

Jemenas (angliškai Yemen) yra 
arabų valstybė rytiniame Arabi
jos pusiasalio kampe. Gyventojų 
ten esą netoli penkių milijonų. Jų 
gyvenimo lygis yra nepaprastai 
žemas. Apie tūkstanti metų Je
meną valdė karalių dinastija,ku
ri 1962 m. buvo nuversta kariuo
menės štabo viršininko. Tačiau 
buvęs karalius (imamas)pabėgot 
kalnus ir pradėjo organizuoti pa
sipriešinimą naujai paskelbtai 
respublikai. Imamas gavo para
mos iš kaimyninės Saudi Arabi
jos, o respublikonai iš Nasserio. 
Egiptas šiuo metu Jemene turi 
apie 42.000 kariu, o sovietai ten 
įrengė dideli aerodromą. JAV ir 
Jungtinės Tautos bandė tarpinin
kauti, tačiau praktiškai ten vyksta 
pilietinis karas ir dabar. Respub
likonai su egiptiečių pagalba kon
troliuoja miestus, o sunkiai pri
einamuose kalnuose vis dar vieš
patauja imamas. Jemeno pašo- 

(Nukelta J 2 psl.) 

TAI TIK PRADŽIA PARTIZANINIU 

VEIKSMU
CASTRO PRIPAŽINO, kad

gegužės 13 d. antikomunistiniai 
partizanai buvo įsiveržę { Pilon 
uostą, sunaikino cukraus fabriką 
ir 70,000 maišų cukraus. Jis ašt
riai puolė JAV vyriausybę už to
ki "vandalizmą", kai toji ginasi 
nieko neturinti bendro su parti
zanų veiksmais.

Miami ta proga buvo išleistas 
Revoliucinio Atstatymo Sąjūdžio 
"pirmasis karo komunikatas", 
skelbiąs, kad tai tik pradžia to
limesnių partizaninių veiksmų.

* VVHITNEY M. YOUNG, neg
rų organizacijos National Urban 
League egzekut. direktorius, {spė
jo, kad Kongresui ir prezidentui 
Johnsonui nesiėmus greitų ir toli 
siekiančių priemonių integraci
jos klausimu, jis netikįs, kad bet 
kuris negrų organizacijų vadovas 
imtųsi atsakomybės už savo na
rių veiksmus...

"Tuo pat metu, kai nesaugiai 
besijaučiančių baltųjų baimė api
ma juos šioje aistrų valandoje, 
nežinau jokio pareigūno, kuris 
galėtų tvirtinti, kad neįvyks žu
dynės ir muštynės".

* NEŽIŪRINT augančio pre
zidento Johnsono populiarumo ir 
didelių galimybių laimėti prezi
dentinius rinkimus, respublikonų 
aktyvios varžybos dėl kandidato} 
prezidentus aiškinamos šiais

- Aš noriu padaryti mažą pataisymą mūsų komunikate... I

Nemunas prie Birštono. Nuotrauka, daryta 1963 m., paimta iš Br. Kviklio spaudai paruošto "Mūsų 
Lietuva” antrojo tomo. Pirmasis tomas jau išėjo iš spaudos ir pasiekė prenumeratorius. "Mūsų Lie
tuvą" leidžia Lietuvių Enciklopedijos leidykla Bostone,

SOVIETAI NETURI TEISĖS ATSTOVAUTI LIETUVĄ
Lietuvos Deiplomatijos šefas 

yra pasiuntęs Danijos ministeriui 
pirmininkui O. J. Kragui šitokį 
raštą:

Einant spaudos pranešimu, pa
skelbtu Maskvoje Tamstos atsi
lankymo toje sostinėje proga, Ka
rališkoji Danijos vyriausybė va
sario mėn. 27 dieną pasirašė su-

KUBOJE...
rrjotyvais: visuomet lieka atviras 
Kelias nelaimingam atsitikimui, 
rasiniai neramumai gali sukelti 
politinę reakciją, nesėkmingas ka 
ras Vietname taip pat galis atsi
liepti balsuotojų nuotaikoms.

Sveriant savo oponentus, prez. 
Johnsonas mano, kad lengviausia 
būsią nugalėti Goldwaterl. Sun
kiau būtų su Scrantonu, o sunkiau
sia kova laukia, jei respublikonų 
kandidatu pasirodytų Nixonas.

* KARIUOMENĖS SUKILIMU 
pašalintas buv. Brazilijos pre
zidentas J. Goulart, siekęs bra
zilų tautą "apdovanoti" komunis
tine sistema, neužmiršo ir sa
vęs. Be plačių ir turtingų plan
tacijų ir gyvulių ūkių, staiga iš
augusių jo prezidentavimo metu, 
Goulart sugebėjo dar neišaiškin
to dydžio sumas deponuoti savo 
sąskaiton Šveicarijos bankuose. 
Dideli kiekiai kavos buvo parduo
dami užsienin, pelną pasiliekant 
sau. Kaip vienas brazilų vyriau
sybės pareigūnas išsireiškė -- 
"Goulart sugebėjo nusipiauti po 
šmotuką salami tai šen, tai ten. 
Ir kol tai buvo pastebėta, neliko 
ir salami".

* SOVIETŲ SĄJUNGA apkal
tino naująją Brazilijos vyriausy
bę nesiskaitymu su sovietinės 
ambasados diplomatais ir nesi
laikymu kultūrinių mainų sutar
ties. Apie sovietinius diplomatus 

sitarimą su Sovietų Sąjungos vy
riausybe sutvarkyti finansiniams, 
materialiniams ir kitoklemsgin- 
čams, kilusiems, kaip pasakyta 
kalbamame pranešime, Baltijos 
Respublikų sugrąžinimo J Sov. 
Sąjungą pasekmėje. Dėl šio susi
tarimo turiu garbės pranešti 
Tamstai štai ką:

Lietuva yra neteisėtoje karinė
je okupacijoje, kurią Sov. Sąjun
ga yra jai smurtuprimetusi, lau
žydama visuotiniai pripažintus 
tarptautinės teisės nuostatus ir 
sovietų vyriausybės laisvai suda
rytomis sutartimis prisiimtas 

esą skleidžiami nepagristi gan
dai ir uždrausta platinti sovieti
nės plokštelės.

♦ LENKUOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS šventė gegužės 3 d. JAV 
Kongrese buvo atžymėta kalbo
mis pasireiškus arti 60 kongre
so atstovams.

Kong. Edv. Bola nd, atsaky
damas skeptikams, kurie sako, 
kad tos kalbos Kongrese nieko ne
reiškia tarė, kad tomis kalbomis 
prisimenant pavergtų tautų pa
dėt}, atidengiami faktai, kuriuos 
komunistai stengiasi iškreipti ir 
falsifikuoti.

Kong. Edv. Derwinski,kaip 
paprastai, nesitenkino kompli
mentais ir raminimais lenkų tau
tai, kad "ji vėl kada nors bus 
laisva" (kaip pareiškė atst. rū
mų pirm. McCormack), bet nuro
dė, kad "negana liaupsinti lenkų 
tautos didvyriškumo ar Ameri
kos lenkų nuopelnų. Mes priva
lome išvystyti tokią užsienio po
litiką, kurios pagalba atgautų lais
vę ne tik Lenkija, bet ir kitos pa
vergtos valstybės. Privalome 
pradėti psichologinę, ekonominę 
ir diplomatinę ofensyvą, kuri pri
vestų prie greitesnio laisvės at
statymo."

prievoles. Vadinamoji "Lietuvos 
sovietinė socialistinė respubli
ka" tėra Sov. Sąjungos padaras, 
kur} pastaroji panaudoja okupaci
jai užmaskuoti. Be to, kadangi 
Lietuva niekada nėra buvusi Sov. 
Sąjungos dalimi, ji negalėto bū
ti "sugrąžinta" l Sov. Sąjungą. 
Lietuvos valstybė teisiniai te
beegzistuoja.

Tokiu būdu Sov. Sąjunga nė
ra (gyjusi suvereninių teisių {Lie
tuvą ir negali jų vykdyti. Iš to 
seka, jog Sov. Sąjunga neturi tei
sės atstovauti Lietuvos valsty
bei. Ypač gi ji neturi teisės dis
ponuoti trečiųjų valstybių atžvil
giu Lietuvos ar jos piliečių tur
tu, teisėmis, interesais ar prie
volėmis.

Šitokiomis aplinkybėmis turiu 
garbės konstatuoti, jog vasario 
27 dienos susitarimas, kiek jis 
liečia Lietuvą, neturi galios. Be 
to, aš pareiškiu visus rezervus 
dėl žalos, kuri galėtų kilti Lie
tuvai ir jos piliečiams iš susita
rimo pasirašymo ar vykdymo.

Aš tikiuosi, kad šis mano raš
tas bus Tamstos palankiai su
prastas. Tuo tikiuosi juo labiau, 
kad kreipiuosi l vyriausybės še
fą to krašto, kuris pats yra paty
ręs svetimos agresijos bei oku
pacijos skriaudą paskutinio karo 
metu ir su kuriuo Lietuva yra tu
rėjusi drauginglausius santykius, 
pagrjstus pagarba teisės ir tei
singumo dėsniams.

Ar tikrai turime 
padėti Chruščiovui?

Illinois respublikonų Kongreso 
-atstovas Edward J. Derwinskl, 
Rūmų užsienio komisijos narys, 
gegužės 11 d. Kongreso rūmuose 
paprašęs žod{, viešai iškėlė pre
zidentui Johnsonui tok{ klausimą: 
jei Jvyktų sukilimas Rytų Vokie
tijoje ar kurioje kitoje Sov. S- 
gos valdomoje Europos satelitinė
je valstybėje, ar Amerika remtų 
tautų apsisprendimo principus, 
ar remtų ir toliau Chruščiovo kon
trolę Rytų Europoje.

Derwinskio klausimas, per
duotas telegrama prezidentui, ki
lo paskaičius to pirmadienio New 
York Herald Tribūne, citavus} 
neišvardintą užsienio politikos 
strategą, pareiškusi, kad "esa
mose aplinkybėse, turint omeny 
ieškojimą t.v. realistinių santy
kių su Maskva -- turėtume pa
gelbėti sovietų premjerui Chruš
čiovui".

Derwinski Kongrese pareiškė, 
kad "jei šis pareiškimas reiškia 
tikrą vaizdą mūsų užsienio poli
tikos, jis skelbia jos fantastin} 
sužlugimą, specialiai Europoje, 
o principe visur, kur tik vyksta 
šaltasis karas. Negana to, jei 
santykių su Sov. Sąjunga politi
ka tdršija kitus siekiamus tiks
lus, aš prašau Kongreso tos po
litikos persvarstymo, iškėlimo 
jos viešumai ir pilnų diskusijų 
dėl mūsų užsienio politikos tiks
lų."
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RYTU VOKIETIJOS AGENTŲ TINKLE
VIRŠUJE: Pasaulinėje Mugėje 

New Yorke. V. Maželio nuotrauka

1964 m. gegužės 15 d

■

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

Vokietijoje veikia kelios sau
gumo bei žvalgybos įstaigos. 
Pati svarbioji saugumo (staiga 
pagal pavadinimą skirta "sau
goti konstituciją" (Verfassungs- 
schutz), Tikrumoje tai preventy- 
vinio pobūdžio (staiga, nes jai 
tenka rinkti ir pristatyti (rody
mus apie valstybės saugumui grę- 
siančią subversyvinę, priešo veik

V. ALSEIKA

Chruščiovas Egipte
(Atkelta iš 1 psl.)

nėję yra buvusioji britų kolonija 
Adenas, kurioje britai turi apie 
25.000 kariu ir laivyno bei avi
acijos dalinius. Turėdami savo ži
nioje Adeną, britai gali kontro
liuoti rytinius Arabijos pusiasa
lio pakraščius ir apsaugoti ten 
esamus naftos šaltinius. 1963 m. 
pradžioje britai iš Adeno ir apy
linkių sudarė Pietų Arabijos fe
deraciją su maždaug vienu mili
jonu gyventojų. Į tą,federaciją da
bar ir kėsinasi Jemeno respubli
ka. JI suorganizavo su Egipto ir 
Sovietų pagalba partizanus, kurie 
save vadina 'raudonaisiais vil
kais', Ir pradėjo partizanin} ka
rą. Labai galimas daiktas, kad tas 
karas gali ilgokai užsitęsti ir tuo 
atveju britams neužteks turimos 
ten kariuomenės. Jie turės atšauk
ti dal{ savo kariuomenės iš... Vo
kietijos: sumažinti savo Rheino 
armiją. Savaime aišku, kad Niki
tai tai negali nepatikti. Tokiu bū
du Chruščiovas irgi turi naudos iš 
Nasserio: jis jam padėjo sunai
kinti britų (taką Kipre ir kartu 
(stumti britus Į sunkią padėti 
Adene. Jei britai iš ten bus iš
stumti, jų vietą automatiškai už
imtų kokia nors forma sovietai.

lą. Pagal 1950 metų {statymą šiam 
"konstitucijos saugotojui" neten
ka vykdyti policinės galios -- šiuo 
atveju vykdomaisiais organais 
yra prokuratūra ir politinė poli
cija. Taigi, kai sugaunamos ko
kios stambesnės priešo "žuvys", 
visuomenės akyse "kreditai" ten
ka prokurorams ar policijai, bet 
ne įstaigai, kurios veikla dažniau
siai nematoma.

Kai kas teigia, kad jei tai Įstai
gai būtų suteikta vykdomoji ga
lia, ji galėtų veikti efektingiau.

Tačiau prisiminus nacių lai
kus, stengiamasi siekti kuo ty
lesnės tokių organų veiklos, va
dovaujantis aiškių {statymųbei po
tvarkių ribose.

Tos įstaigos (ją toliau vadin
kime VS) veikla svarbi jau vien 
todėl, kad tik Rytų Vokietija Į 
Vak. Vokietiją siunčia net 16,000 
Šnipų armiją. Kas mėnuo iš Ry
tų Vokietijos vakarinę krašto da
li pasiekia daugiau kaip vienas mi
lijonas egz. paštu siunčiamos 
subversyvinės literatūros. So
vietai su satelitais savo "veik
lai" Vak. Vokietijoje skiria apie 
500 milijonų markių (125 miL 
dol.). Suskaldytoje Vokietijoje 
vyksta subversyviniai ir kitokie 
veiksmai ir netenka stebėtis, kad 
saugumo požiūriu Vokietija paly
ginus sukitaisNATOkraštais,lai
koma silpniausiu nariu visoje 
grandinėje.

Kodėl Vak. Vokietija virto taip 
patraukliu šnipinėjimo bei sub- 
versijos objektu? Čia esama dau - 
gelio priežasčių. Reikia atminti, 
kad kas penktas Fed. Vokietijoje 
gyventojas turi šeimos ryšius su 
kita Vokietijos dalimi ir kiek-

imamas ir pristatomas saugumo 
ministerijos susisiekimo sky
riui. Jam aiškinama: tamsta ne
būsi baudžiamas, jei sutiksi su 
mumis bendradarbiauti. W, su
tinka, pasirašo įsipareigojimo 
raštą ir Per vienerius metus jis 
nuolat važinėja tarp Fed. Vokie
tijos ir vak. Berlyno. Jo uždavi-

Galvosūkis Nr. 33
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. 

Bandykit surasti. Sprendimas kitame numeryje.

vienas trečias Vak. Berlyno 
gyventojas turi giminių sovieti
niame Beryno sektoriuje; Iš
skyrus Korėją, niekur pasauly
je nėra taip palankių sąlygų šni
pinėjimui, kaip perskirtoje ( dvi 
dalis Vokietijoje, nes juk čia 
agentai ir jų aukos kalba ta pa
čia kalba, kur nėra jokio reika
lo sugebėti prisitaikinti prie sve - nys: parūpinti vak. Vokietijos 
timo krašto papročių ar gyveni- miestų planus, sueiti į ryšius su 
mo būdo, kur, tūkstančiams pabė - britų kariais, daryti pranešimus 
gėlių kitoje Vokietijos daly ga
rantuojama absoliuti laisvė ir vi
siškai laisvas judėjimas, paga
liau, kai daugelio perskirtų šeimų 
vargas, skurdas ar nuotaikos su
daro itin palankias sąlygas tųšei- 
mų narius be atodairos išnaudoti, 
papirkti ir prieš juos panaudoti 
{vairias represijas.

Tad kuo palankiausios subver- 
sijos sąlygos, jei turima galvoje 
puolimą, tačiau sąlygos jau žy
miai mažiau palankios, jei kal
bėsime apie tai, kaip tą subver- 
siją ir priešo šnipinėjimo puoli
mus atremti bei likviduoti. Pa
gal Sanche de Gramont (jis pa
rašė špionažo po 2 pas. karo is
toriją) pokario Vokietija virtusi 
tikruoju šaltojo karo kovos lau
ku.

Rytų Vokietijai rūpi užverbuo
ti kuo daugiau šnipų -- jie deda 
pastangas j savo tinklą pagauti 
ypač {vairių mugių proga apsi
lankiusius Vak. Vokietijos gyven
tojus. Čia jau iškyla rytų Ber
lyne veikiančios valst. saugumo 
ministerijos veikla. Štai, vak. 
Vokietijos pilietis lankosi Leip
cigo mugėje — čia jam gręsia 
{vairiausi pavojai. Pirmiausia, 
nužiūrėta auka užkalbinama, vė
liau ji patenka ( "kompromituo
jančią" padėtį, dar vėliau jau 
{vyksta atviras spaudimas ir rei - 
kal'avimas sutikti eiti agento pa
reigas, nes...

Kaip vak. Vokietijos piliečiai 
patenka ( spąstus, kaip jie iš
provokuojami, gali paliudyti ke
li pavyzdžiai. Hans Joachim W, 
1961 m. sausio mėn. lankosi so
vietiniame Berlyno sektoriuje. 
Kaip (tariamas, vairavęs auto
mobili neblaiviame stovyje, jis su

apie antikomunistinės "Junge 
Union” susirinkimus. Vak. Vo
kietijos VS vyrai j( suima ir jis 
nubaudžiamas 21 mėn. kalėjimo 
bausme.

Kitas pavyzdys: padavėja Han- 
nelore G, su savo vyru ir vaiku 
buvo pabėgusi J Vak, Berlyną, 
anksčiau, bet 1960 m. grižo at
gal 1 Rytų Vokietiją, Jos vyrą nu- 
teisus už kriminalionio pobūdžio 
nusikaltimą, pas ją atsilankė 
agentas ir pasiūlė "bendradar
biavimą" -- tuo atveju jos vyras 
nebūtų baudžiamas ir jie abu ne
būtų nubausti už savo .metu {vyk
dytą "nusikaltimą": pasišalinimą 
iš R. Vokietijos. Hannelore pasi
rašė, jai buvo pavesta įsimaišy
ti l pabėgėlių stovyklą Marien-.- 
felde. įpareigota kitam "žygiui" 
moteris viską papasakojo ir... 
buvo nubausta 4 mėn. kalėjimo 
bausme.

Tie pavyzdžiai yra būdingi 
šimtams panašių atvejų. Tokie 
agentai tai vis vadinamos "smul
kios žuvys" ir tie Vak. Vokieti
jos piliečiai, įsipareigojimus pa
sirašę, be vienos kitos išimties.

DĖL RYŠIŲ su tautiečiais Lietuvoj principiškieji samprota
vimai nesutapo su praktiškaisias. Kai prieš 12-13 metų papliupo 
iŠ Lietuvos telegramos su vaistų prašymais, principininkai siūlė 
neatsiliepti: manė, kad vaistais būtų šelpiamas bolševikinis reži
mas Lietuvoj. Praktikai siuntė. Nors ir jie nenumatė, koks bus to 
poveikis, bet pasirodė, kad neišsigandimas "režimui padėti" tapo 
pateisintas: režimui užsieninių vaistų populiarumas (gėlė ambici
ją. Vaistų siuntimą jie suvaržė, o pagaliau ir visai uždraudė.

Iš kraštutinio principingumo žiūrint, atrodė, kad gal ir su
sirašinėti nedera, nes tai gali implikuoti susitaikymą su okupaci
jos faktu (ypač, jei tenka laišką adresuoti į kokiu bolševikiniu var
du pavadintą gatvę!). Praktiški samprotavimai, o gal dar labiau 
nenugalimas traukimas susižinoti, visu frontu atmetė kraštutiniš- 
kus principinius abejojimus, ir susirašinėjimas vyksta, kiek tik 
jis bolševikų režimo toleruojamas. O toleruoja be džiaugsmo, nes 
ne jo naudai susižinojimas veikia.

Ir siuntinių siuntimo priešininkų girdėjom, nes čia tai jau tikr 
rai apčiuopiamas bolševikų režimo rėmimas: "padedam jiems mai
tinti jų vergus ir dar muitais remiam jų iždą!” Bet, turbūt, jau ke
leriopą milijonini fondą sumokėjom l Maskvos iždą už galimybę 
maždaug tiek pat persiųsti ir "bolševizmo vergams", kurie, tačiau 
yra Ir mūsų broliai, seserys, tėvai ar vaikai, giminės ar negiminės, 
bet mūsų tautiečiai. Režimas mielai priėmė muito mokesčius, bet 
siuntiniai jam ne tik padėjo. Jie jam ir kaulu gerklėj įstrigo, nes 
akivaizdžiausiai nuneigė du jo didžiuosius melus: 1) kad mes čia 
svetur labiau už Lietuvoj likusius skurstam "kapitalizmo vergi
joj", 2) kad mes nusisukom nuo Lietuvos ir jos nei girdėt nebeno- 
rim. To kaulo bolševikų režimas nepajėgia nei nuryt, nei išspiaut. 
Todėl "kosti". "Nuteisė" Jankų, bet ir Balfo adresą Lietuvoj taip 
įsakmiai ir tiksliai išgarsino, kad kas tik norėjo, galėjo atmintinai 
iš laikraščių išmokt. Vakarų Vokietijos pasiuntinybę Maskvoje, ku
ri tarpininkavo kaikuriems klaipėdiškiams gauti siuntinių, apkaltino 
šnipų ieškančią, o siuntinių gavėjus viešai, pavardėmis, apskelbė 
arba buvusiais esesininkais ar palaidos doros moterimis.

Prieš kelias dienas vieną Londono žydų kontorą apšaukė sio
nistų šnipinėjimo agentūra, ir paskelbė dviejų šiauliškių žydų pro
testus prieš "senų skudurų" jiems siuntimą. "Turiu butą, automo
bili, Šaldytuvą, televizorių, kam man jūsų šlamštas", --protestuo
ja Zilbermanas ir Segalis Šiaulių Raudonojoj Vėliavoj. Protestuoja 
tik du, bet jie rodomi, kaip pavyzdys kitiems. Režimo ambicija 
kenčia. Ar pasiryš ir siuntinius uždrausti, kaip vaistus uždraudė?

nebuvo jokiais komunistais. Daž
niausiai jie privengdavo jiems 
gręsiančios bausmės, lengvabū
diškai patekdavo ( sovietinius 
spąstus, o vėliau gi dažniausiai 
prisistatydavo l policijos ar J VS 
įstaigą ir gailiai prisipažindavo 
padarę "klaidą".

Pagal statistikos duomenis 
Berlyno teismas 1962 m. už 
"krašto išdavimo kontaktus" yra 
nuteisęs 54 asmenis (1961 m. jų 
buvo 96), iš jų 32 patys prisipa
žino įstaigoms. Koks tų agentų 
amžius? Dažniausiai jis svyruo
ja tarp 18 ir 30 m. Prieš patekę 
| agentų tinklą nemaža tų nu
teistųjų (27) vienoje ar kitoje Vo
kietijos dalyje jau buvo nuteisti

už kriminalinius nusikaltimus.
Tuo tarpu Fed. Vokietijoje (Įs

kaitant ir Vak. Berlyną) 1962 me
tais dėl krašto išdavimo (vairio
mis bausmėmis buvo nuteisti 306 
asmens, iš jų 263 buvo užverbuo
ti saugumiečių RytųBerlyne. Pa
gal surinktas žinias pastaruoju 
metu padidėjo šnipų - "profesio
nalų" skaičius, pakilo ir sovietų 
bei jų satelitų žinioje esančių ap
mokytų agentų skaičius.

Kad "mažieji" agentai po kelių 
mėnesių jau meta nešvarų dar
bą, tenka aiškinti komunistinės 
idologijos nepatrauklia viliojimo 
galia. Daug kas nusivilia spaudi
mo priemonėmis, apgavyste, pa
pirkimais.

Mutual Federal Bendrovės
MOKAME

metinį dividendą uz 
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 nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chorfered ond Supervised by the United Statės Governmenf

2212 W. CERMAK ROKU — CHICAGO 8. ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

PARAMA
6. ST. REMY BRAND. Import.

from France
7. LIEBFRAUMILCH Wine
8. BORDEAUX Wine .Red or White

5th Jb3.98

5th 8 .985th 81.19
5th 8-1.69
5th S .69

L STREGA — Liquer, Import. from Italy. .. ,5th Sb.7o

from France

5. PORT. SOUTHERN. RHINE Wine

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

GALVOSŪKIO NR, 32 
SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie 
skirtumai: 1. Prie vairo esančio 
šuns dešinioji koja išryškinta. 2. 
šuns snukis mažesnis. 3. Polici
ninko šuns uodega plonesnė. 4. Jo 
snukyje vienu dantimi mažiau. 5. 
Nugaros linija pratęsta. 6. Poli
cininko kišenė didesnė. 7. Auto
mobilio priekio kairysis sparnas 
kitos formos.

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI

KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. ,5th $3 98
NAPOLEON Vermouth. Import.

Popular GERMAN VSOP Brand

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

5th $ -98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštu.
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DARBAN KVIEČIĄS PAVASARIS
Lietuvių išeivija Amerikoje veikia ir kai kur net siekia per

šokti gan platų grlovĮ. Pažvelgus Į šiuo metu vykstančių darbų eilę, 
galėtum sakyti, kad išjudėta Įvairiomis kryptimis, siekiant laimė
jimų, siekiant aiškesnės perspektyvos ateičiai.

LB Tarybos rinkimai, kiek šiuo metu neoficialūs duomenys 
rodo, susilaukė didesnio visuomenės dėmesio, nei buvo tikėtasi. 
Vien Chicagoje balsavusių skaičius (apie 3000) sudaro pusę visų 
ankstyvesiuose rinkimuose dalyvavusių. Motyvų tam yra, ir jei Į 
rinkiminius tikslus bus žiūrima iš visuomeninio taško, ateityje ga
lima tikėtis reikšmingų posūkių visoje mūsų išeivijos sandaroje.

♦**

Lituanistinių mokyklų moksleivija, baigiant mokslo metus, nesi
tenkina pažymėjimų gavimu, bet kartu viešai parodo savo Įgytas ži
nias, savo prisirišimą tėvų kalbai, kultūrai ir papročiams. Ryškiu 
tokio vaisingo darbo Įrodymu tarnauja Chicagos aukštesniosios litu
anistinės mokyklos leidinys "Mūsų Metai", kuriame sukoncentruoti 
ne tik vaizdai, bet ir žodžiai daugelio mokyklų moksleivių. Tai ilgai 
paliekąs Įrodymas mūsų pedagogų darbo ir pasišventimo, mūsų 
moksleivijos pažangos ir meilės savajai visuomenei.

Norėjau dar kiek stabtelėti ties šviesiais, lietuviškais, jau
natve spinduliuojančiais veidais. Norėjau rasti jų akyse vilčių lie
tuviškajai ateičiai. Sklaidydamas "Mūsų Metų" lapus, 181 psl. už
tinku Eglės Juodvalkytės (8c klasės) eilėraštį Saulėleidis. Kilo Įta
rimas — o prie ko čia jaunos mergaitės saulėleidis? Bet ji tuoj nu
ramina trečiuoju posmu:

NegrĮžo saulė, ji skleidžia jau šviesą kitur.
Jos atsakas lyg balsas tolimas girdėt:
— Nenusimink, nurimk, žmogau! 
Saulėleidis tau, saulėtekis kitam: 
Niekad nebus baigti darbai: 
Manęs sulauksi vėl rytoj.

Na, tai beveik credo jaunųjų širdžių. Ir saulėleidis nebe toks 
jau graudus.

1863 metų sukilimo sukakties 
minėjimai praėjo be Įstabesnio 
paminklo pastatymo.

šaltai, oficialiai apgailėjome 
sukilimo eigoje žuvusius, Mu
ravjovo Įsakymu pakartus, trem
ties keliais Sibiran išvarytus su
kilimo dalyvius.

Tiesa, išeivijos spaudos pus
lapiuose buvo trumpesnių ir 

. ilgesnių sukilimo eigą vaizda
vusių apybraižų. Tai ir viskas 
sukilimui atminti.

Pavergtoje Lietuvoje okupan
to parankiniai taipgi ruošė su
kilimo minėjimus. Bet jie nu
tylėjo arba bandė apeiti faktą, 
kad tai buvo sukilimas, apėmęs 
visus visuomenės sluoksnius, šie ■ 
kusius išsivaduoti iš rusųokupa- 
cijos ir atkurti jungtinę Lenkijos
- Lietuvos valstybę.

Sovietinių istorikų aiškinimu,
— sukilimui vadovavę ir sukilė
lius rėmę pažangieji rusai; lie
tuviai Į sukilimą ėję ne rusų 
okupacijos jungo nusikratyti, bet 
išsivaduoti iš dvarininkų prie
spaudos. Unijinės valstybės at
kūrimas rūpėjęs tik dvarinin
kams, žemvaldžiams -- šlėktai.

Sukilimo sukaktį Lietuvoje mi
nint, sukilimo istorija, faktai bu
vo taip falsifikuojami, jog sukili
mas, idėjos, sukilime pasl- 
reiškusios asmenybės tapo lietu
viui nebeatpažĮstamos. Ir jei to
liau taip bus falsifikuojama 1863 
m. sukilimo istorija, nenusteb
sime, jog minint 150 metų suki
limo sukaktį, naujieji "istorikai" 
— Žiugždos, jurginiai, bičkaus- 
kai-gentvilos, Smirnovai, boš- 
kariovai bus "Įrodę", kad 1863 
m. lietuvių sukilimas vyko dėl 
kolchozų ir sovehozų sukūrimo.

St. Jaras

savybė konfiskuojama. Rusų ko
lonizatorių būriai plūdo Į Lie
tuvą.

Pačių rusų šaltiniais, —1863 
m. laikotarpiu veikę 280 sukilė
lių būriai, kurių eilėse kovęsi 
77.000 sukilėlių. Sukilimą mal-

be jo žinios užgrobiau ir perskai
čiau manuskriptą ir kad neturė
damas sutikimo garsinu, jog šio 
didelio veikalo autorius yra Dr. 
Kostas R. Jurgėla.

Aš nežinau kas pastūmėjo Dr. 
Jurgėlą parašyti 1862-1864 m. su 
kilimo Lietuvojeopopėją? Gal au
torius siekė sukilimo atminimui 
pastatyti amžiną paminklą? Gal

nius istorikus, griauna jų užim
tas marksistines - leninistines 
metodologijos pozicijas. Per vi
sus veikalo skyrius prikišamai 
— dokumentais — rodoma sovie
tinių istorikų padaryti klastoji
mai.

•**
ir kita istorija apie Dr 
parašytą sukilimo is-

dabar 
bro-

Bent šiuo momentu, kad ir rūsti ir niūri mūsų vilčių padangė, 
bet ji skatina nepailsti pusiaukelėje, skatina tęsti pradėtus darbus ir 
žvelgti Į atliktin ųjų eilę. O tojeeilėjedarbas veja darbą, sumanymas 
sumanymą.

Vieni ruošiasi Kongresui Washingtone, kiti repetuoja New Yorko 
. Lietuvių Dienos pasirodymams. Vieni prasiskynė kelią gražiam žy

giui Į Australiją, kiti prašo talkos Vasario 16 gimnazijai. Lietuvių 
Fondo nariai ieško paparčio žiedo, kiti sveria rezoliucijų svorĮ po
litinėse svarstyklėse. O kur dar nesuskaitoma eilė darbų, atliekamų 
tyliai, be reklamos ir garso, bet už tai svariu, apgalvotu ir tikslingu 
būdu.

Mūsų kūrybinė statistika netiksli. Ką matome, girdime ir rekla
muojame — tai daugiau išorė, ne subtili, giliai išgyventa simfonija, 
o paradinių maršų muzika. (j.2.)

žiau-

**♦
Iš sukilimo sukakties minėji

mų liko viena paguoda: tiek Lie
tuvoje tiek ir išievijoje dar kar
tą buvo susipažinta ir, svarbiau
sia, atpažinti šiandieniniai Mu
ravjovo - koriko ainiai, 
pasivadinę "vyresniais 
liais”.

Generalgubernatorius
riai dorojosi malšindamas 1863 
m. sukilimą. Tironijos istorijo
je jis Įamžino save pasakymu 
— "aš ne iš tų Muravjovų, kurie 
kariami, bet iš tų, kurie karia”.

Nuo Muravjovo Į Vilnių atvyki
mo dienos, nebuvo savaitės, kad 
iš suimtų sukilimo dalyvių ne
būtų vedama Į kartuves ar pasta
tyta prie sienos.

Surakintų lietuvių voros kelia
vo Sibiran, degė kaimai ir dva
rai; bažnyčios buvo uždaromos, 
dvasininkija persekiojama, nuo-

TARĖSI LIETUVIU KOGRESO REIKALU
Gegužės 1 d, Chicagoje ALT 

Valdyba svarstė Įvairius su Lie
tuvių Kongresu susijusius klau
simus. Aptartas Garbės Komite
to sudarymas, kurio sudėtin pa
kviesti aukštieji J AV politikos vei - 
kėjai, senatoriai, kongresmanai 
ir kt. Apsvarstyti kongrese numa 
tyti skaityti pranešimai ir jų pre
legentai. Numatomos temos apie 
Lietuvos tarptautinę politinę pa
dėt}, apie Amerikos lietuvių pir
maeilius uždavinius ir mūsų daly
vavimą JAV rinkimuose, nes 
šiais metais kaip tik yra JAV 
Prezidento ir kt. rinkimai.

Susipažinta su Rytų ir Vidurio 
Europos amerikiečių kilmės kon
ferencijos prel. J. Balkūno pra-

nešimu apie lenkų atstovų reika
lavimą, kad lietuvių delegacija 
toje konferencijoje deklaruotų Va ■ 
karų Lenkijos sienų pripažinimą 
(Oder-Nisse). Kadangi konferen
cijoje ALT atstovai yra deleguoti, 
tad nutarta pasisakyti, kad esa
muoju politiniu momentu mūsų 
atstovai kalbamu klausimu tuo 
tarpu nieko negali pasisakyti, 
juo labiau, tarpvalstybinių sienų 
Lenkijos - Vokietijos nustatymu 
iki šiol nėra pasisakiusios ir 
JAV.

Susipažinta su prel. Ragažins- 
ko iš Brazilijos, Sao Paulo tele
grama, kuria raginama veikti 
Amerikos lietuvius Į naująją Bra 
zilijos vyriausybę, kad ji atstaty

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi. krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

tų Lietuvos Pasiuntinybei ir Kon
sulatams pilną pripažinimo sta
tusą, kurs buvusios ankstyves
nės vyriausybės buvo panaikin
tas. Nutarta tuo reikalu kreiptis 
Į Valstybės Departamentą ir pra
šyti intervenuoti Brazilijos vy
riausybę, kad Lietuvos Pasiun
tinybei būtų grąžintos atimtos 
nepriklausomos Lietuvos pilno 
atstovavimo teisės.

Posėdy dalyvavo: E. Bartkus, 
T. Blinstrubas, Dr. K. Drauge
lis, Dr. P. Grigaitis, A. Rudis, 
Dr.. VI. Šimaitis, L. Šimutis, J. 
Talalas ir M. Vaidyla.

Apie Amerikos Lietuvių Kon
gresą, kuris Įvyksta Washingto- 
ne birželio 26, 27 ir 28 dienomis 
ir jo reikšmę, iki šiol jau yra 
išsiuntinėta virš 500 pranešimų 
Amerikos dienraščiams ir tiek 
pat pranešimų savaitraščiams.

Dabartiniu laiku ALT centre 
kas dieną gaunama daug laiškų 
iš JAV senatorių ir kongresmanų. 
Vadovaujantieji Amerikos politi
kai pasisako, kad jie su mieliau
siu noru sutinka būti Amerikos 
Lietuvių Kongreso Garbės Komi
teto nariais ir tai laiko sau už 
didelę garbę. Daugumas laiškų 
yra tikrai nuoširdūs, JAV sena
toriai ir kongresmanai išreiš
kia gilią savo užuojautą lietu
viams dėl dabartinės mūsų Tė
vynės tragiško likimo Ir ragina 
mus visus būti didžioje dvasiš
koje stiprybėje, nes pavergtai 
Lietuvai laisvės dienos vėl ateis.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas Įvyksta š.m. birželio mėn. 
26, 27 ir 28 d.d. Washingtone, 
D.C. Visos informacijos apie 
Kongresą, papigintos kelionės 
Įvairiomis susisiekimo priemo
nėmis ir kt. gaunamos: Lithu-

Dr. Kostas R. Jurgėla, anglų kalba parašytos ir 1948 m. išleistos 
540 psl. History of the Lithuanian Nation autorius. Dr. Jurgėla anglų 
kalba yra suredagavęs bei plačią Įžangą parašęs išleistai P. Klimo 
studijai -- Ghillebert de Lannoy in Medieval Lithuania. Minint Lie
tuvos 1863 m. sukilimą parašė stambiausĮ lietuvių kalba veikalą — 
Lietuvos sukilimas 1862-1864 metais. Šiuo metu dr. Jurgėla vado
vauja Amerikos Balso radijo transliacijom Į Lietuvą.

šinę 100.000 rusų kareivių ir ka
rininkų. Ištremta 8.505 žmonės, 
katorgos darbams pasmerkta 
L621 žmogus, mirtimi buvę nu
bausta 185 sukilimo dalyviai. Su
kilimo eigoje buvę užmušti 5,934 
sukilimo dalyviai, 733 sužeisti,
l. 361 paimtas Į nelaisvę.

Minint Lietuvoje 1863 m. suki
limą, neabejojame, kad lietuviai 
mąstė — o kuo šiandien "vyres
nysis brolis" skiriasi nuo Mu
ravjovo - koriko. Juk 1940/41
m. ir 1944/53 m. vykdytu tero
ru: lietuvių žudymu, gyvenvie
čių deginimu, tikinčiųjų ir dva
sininkijos persekiojimu, bažny
čių uždarymu, teismais — "vy
resnysis brolis" toli pralenkė Mu
ravjovą.

Kad lietuviai neatpažintų Mu
ravjovo - koriko ainius,okupanto 
samdiniams ir prireikė minėji
muose falsifikuoti 1863 m. sukili
mo istoriją, sumenkinti lietuvių 
nacionalinio išsivadavimo idėją, 
nutylėti faktą, kad sukilimas vy
ko prieš Rusiją, kad jame daly
vavo visi visuomenės sluoksniai.

Muravjovo skirtos (tardymui 
pravesti) komisijos nariai suim
tiems sukilimo dalyviams atvi
rai sakydavo, kad tardytojų už
davinys yra ne tiktai pražudyti, 
užmušti, nuteisti, bet ir suterš
ti sukilėlius.

Rodos, kad tardytojas Jurgan 
(1863 m.) suimtam Lietuvos su
kilimo valdybos pirmininkui Jo
kūbui Geištarui yra pasakęs: "O 
žinote, ponai, kaip šiandien isto
rija rašoma: ir jūsų vaikai jus 
neatpažins mūsų atvaizduose".

Šimtmečiui praslinkus, Žiugž
da, Bičkauskas - Gentvila, Jur
ginis ir kiti savo raštų tomuose 
lietuvių sukilimą taip pa vaizdavo, 
jog atpažinti tikrai nebejmanoma.

Bet ne apie klastojimus noriu 
kalbėti, bet apie jų atitaisymą. 
O čia jau yra istorija apie isto
riją.

Iš bičiulio neseniai išprašiau 
48 valandom paskolinti jo per
skaitytą (rankraštyje) didelĮ, mo
numentalų darbą, skirtą sukili
mo sukakčiai atžymėti ir pava
dintą LIETUVOS SUKILIMAS 
1862-1864 METAIS. .

Atsiprašau veikalo autorių, kad

anian American Councll, Ine.,
6818 So. Western Avė., Chicago, 
III. 60636. Telef. 778-960L

istoriką paveikė sovietinių isto
rikų svietan paleisti falsifikatai, 
niekiną sukilimo idėją.

Kas ir kaip -- netiek jau svar
bu: sukilimui atminti autorius 
pastatė didžiai vertingą pamink
lą ir po'juo "pakasė” sovietinius 
istorikus, rašiusius apie sukili
mą Lietuvoje.

Aš negaliu apžvelgti 1.100 pus
lapių Dr. Jurgėlos parašyto vei
kalo turinį. Jis tiek platus, jog 
apima daugiau 90 skyrių. Rašant 
naudotasi visais autoriui prieina
mais šaltiniais, kuriuos perskai
tyti bei ištraukas pasidaryti, spė
ju, jog pareikalavo daugiau vie- 
nerių metų laiko.

*»♦
Apie 1863 m. sukilimą Lietu

voje yra rašę ir vertingus darbus 
paskelbę A. Janulaitis, P. Kli
mas, A. Šapoka, V. Daugirdaitė- 
Sruogienė, P. Šležas, A. Alekna, 
A. Ružancovas, V. Steponaitis ir 
kiti. Tai buvo siauresnės ir pla
tesnės apimties studijos - apy
braižos, vienos paskelbtos atski
rais leidiniais, kitos Išmėtytos 
periodikoje. Žinojome, kad 1863 
m. sukilimo istoriografijoje ne
maža yra spragų ir kad jas turės 
užlopyti mūsų istorikai.

Dr. Jurgėlosparašytojeistori- 
joje yra sukaupta viskas, ką esa
me skaitę anksčiau; daug dalykų 
yra praplėsta, bet svarbiausia, 
jo autorius yra pateikęs mūsų is
torikų niekur neminėtų faktų me
džiagos.

Šia veikalan Įtraukta medžiaga 
bei padarytomis išvadomis, Dr. 
Jurgėla skaudžiai muša sovieti-

O štai 
Jurgėlos 
toriją.

Kai bičiuliui sugrąžinau pasi
skolintą manuskriptą, išgirdau 
trenkiančią žinią. Mano bičiulio 
pasakojimu, — Dr. Jurgėlos "lie- 
dintam paminklui" nesą leidėjų - 
rankų ant pjedestalo užkelti, jog 
visi galėtume paminklu grožėtis.

Kas knygos mylėtoją labiau gali 
nuliūdinti, jei ne žinia, kad kny
gai nėra leidėjo.

Suprantama, išleisti 1000 pus
lapių knygą, nėra lengva našta. 
Vieno leidėjo pečiams tai tikrai 
sunkus krūvis.

Knygų leidybos bei kitus su 
knyga susijusius klausimus aižė
me ligi vidurnakčio. į pašnekesĮ 
buvo Įsijungę du mano bičiulio 
draugai. Ir paryčio gal būtume su 
laukę kalbėdami apie knygas bei 
kllsnodami Dr. Jurgėlos parašy
tą svarią 1.100 puslapių istoriją, 
jei ne puskarininkis Povilas J., 
buvęs vieno mūsų kariuomenės 
pulko bibliotekos vedėju, 1941 m. 
birželio sukilimo narsiu partiza
nu.

Atsarg. puskarininkis Povilas 
klausimą sprendė kariškai. Ger
biant mūsų senelių sukilėlių at
minimą, sukilimo istorijos iš
leidimas turįs gulti ant buvusios 
Lietuvos armijos karių pečių.

"Ar yra pasitraukusių Į Vaka
rus 1.000 karių? Yra", — klau
sė Povilas J. ir pats atsakė. 
-- "1.000-čiui buvusių kariu iš
leisti sukilimo istoriją -- patys 
niekai".

Puskarininkio Povilo mintis 
gal ir nebloga, bet kai iškilo klau
simas, -- kaip prieiti prie tųbu- 
vusių karių, Povilas išaiškino: 
yra, girdi, karių veteranų orga
nizacija; yra išleidžiamas karių 
laikraštis Karys, yra išeivijoje at
kurta Lietuvos Šaulių organiza
cija. Jie ir jos — visi turĮ atei
ti istorijos išleidimo talkon.

Kol nereikia atidaryti piniginės 
mes visus klausimus sprendžia
me greit ir lengvai. O visgi ten
ka pripažinti, jog manuskripte 
gulinčios istorijos išleidimo klau 
simu puskarininkis Povilas J. yra 
užvedęs arti teisingo kelio. 1863 
m. sukilimui atminti paminklo 
reikia!

Rašytojas Alexander Herzen, 
sutikęs ir susipažinęs su Permė
je (Rusijoje) Įkurdintais 1830-1831 
m. Lenkijos - Lietuvos sukilimo 
tremtiniais, o taip pat prikišęs 
pirštus ir pinigo prie Lenkijos- 
Lietuvos 1863 m. sukilimo yra ra
šęs: "Ši visos tautos Didžioji 
Kančių savaitė dar laukia savo 
Luko ar Mato..."

Šimtmečiui nuo 1863 m. suki
limo praėjus, mes sulaukėme sa
vo Luko. Dr. Kosto R. Jurgėlos 
parašytoje Lietuvos Sukilimo 
(1862-1864 m.) istorijoje atsklei
džiama visa mūsų tautos Didž. 
Kančių savaitės epopėja.

Istoriko A, Slivinškio žodžiais: 
"Sukilimas pralaimėjo kovą, bet 
nepralaimėjo kovos už nepriklau
somybę idėjos. Todėl 1863 m. 
kruvini lapai... visiems laikams 
pasiliks kilnūs ir garbingi".

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA
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KA RAŠO PEKLOS KNYGA' APIE LIETUVIU FONDĄ?
Bene viena iš populiariausiųjų 

naujųjų mūsųvisuomeniškųorga- 
nizacijų dabar yra — Lietuvių 
Fondas. Vieni jį juokaudami dar 
vadina "daktarų fondu",kiti "bied - 
niokų fondu", treti dar kitaip. 
Kaip ten bebūtų, bet tas fondas yra 
tvirtai užsimojęs didžiam žygiui 
-- surinkti visą milijoną dolerių! 
Dievulėliau, juk tai yra dikčiai 
daug pinigo... Tą nepraimtą mili
joną tvirtai žadama padovanoti 
vėl būsimai nepriklausomai ir 
laisvai Lietuvai, o iš gerai inves
tuoto kapitalo nuošimčių pasiryž
ta padengti išeivijos tautinių - 
kultūrinių reikalų visada "degan
čias išlaidas". Tuo būdu neberei
kėtų kiekvienam mūsiškam rei
kalui vaikščioti su kepure pomie- 
laširdingus lietuviškus žmones...

Lietuvių Fondui kaskart stojant 
vis ant tvirtesnių pamatų, šio ge
gužės mėnesio 16 d., Chicagoje 
šaukiamas fondo nariųvisuotinas 
suvažiavimas, kuris yra ir bus 
vyriausias gaspadorius busimojo 
milijono.

♦♦♦
Mano Pekliškose knygose ant 

juodų smalinių puslapių kažkokie 
nematomi ir nežinomi prajovai 
vidurnakčiais, kol dar nepragys- 
ta Chicagos gaidžiai, paslaptin
gai įrašo visokių keistų ir dyvi- 
nų dalykų. Vieną rytą tose kny
gose radau slaptingųjų naktibaldų 
tokius įrašus smalinėmis vini
mis įrašytus:

"Tą minutę, kai gimė Lietuvių 
Fondas — dideliai sudrebėjo 
Peklos vartai. It kokios darbš
čios bitelės, visi kaip vienas, se
ni pensininkai ir jauni žaliukai, 
bagočiai ir bėdžiai, neša fondan 
savo dolerėlius kaip niekad... 
Tai būsimoji dangiškoji mana vi
siems tiems, kurie nenorės mirti 
lietuviškosios dvasios badu.bū-

Pasaulinės Mugės New Yorke fontanai vakare. Vyt. Maželio nuotrauka

darni svečiose, tolimose Šalyse, 
už jūrų - marių, už aukštų kalnų, 
gilių vandenynų, toli atplėšti nuo 
savo brangios Tėvynės. Tai mana 
lietuvybės išlaikymui jūsų švie
siojoje jaunuomenėje, ateinan
čioms kartoms... Dėlei to per nak 
tls iš širdperšos nemiega ir 
žliumbia visi pavergtos Lietuvos 
bolševikiniai duobkasiai. Ai, ai, 
kas dabar bus!... Nebegalėsime iš 
naikinti lietuvybės pasaulyje, ne

Praėjusį mėnesį Chicagoj, YMCA aukštosios mokyklos patalpose 
įvyko mokyklą lankančių tautybių paroda. Iš lietuvių tą mokyklą lanko, 
prieš porą metų pas savo tėvą atvykusi Neo-Lithuania korporantė Liu
cija Virpšaitė. Tėvelio Stasio Virpšos padedama, ji parinko iš savo 
pažįstamų Laisvąją Lietuvą vaizduojančių meno kūrinėlių, išdėstė juos 
skoningai Lietuvai pavaizduoti skirtoje vietoje, ir pati viena, tautiniais 
drabužiais pasirėdžiusi, visą dieną išbudėjo prie stalo gausiems lan
kytojams aiškindama didžią Lietuvos praeitį ir tragišką jos dabartį. 
Nuotraukoje Liucija Virpšaitė prie Laisvąją Lietuvą atstovaujančio sta 
lo. V.A. Račkausko nuotrauka

begalėsime maskoliškai apšvies
ti...”

"Visi pekliškieji ženklai ir 
pranašystės aiškiai rodo, jog 
Lietuvių Fondas tvirtai stovės it 
uola ir pats fondo viršila, arba 
hetmonas dr. A. Razma su savo 
ištikimais rikiais -- Rėklaičiu, 
Simaičiu, Blinstrubu, Vaičiūnu, 
Santaru, Rauckinu ir kitais nar
siais lietuvybės kariaunininkais 
tvirtai ir ryžtingai laikys visiems 
atidarą fondo maišą, ant kurio 
aiškiai užrašyta: $1.000.000”.

Washingtone Marijos Švento
vėje (National Shrine) yra skir
tos vietos įruošti atskirų tauty
bių paminklinėms koplyčioms. 
Pirmoji iš tautinių koplyčių buvo 
įrengta lenkų ir jos pašventini
mas įvyko š.m. gegužės mėn. 3 
dieną.

Lietuvių koplyčiai skirta vieta 
yra didžiulės bažnyčios viršuti
niame aukšte priešais lenkų ko
plyčią, tokio pat dydžio ir for
mos kaip ir lenkų. Tai viena ge
riausiųjų koplyčioms įrengti vie
tų. Lietuviams skirtoje vietoje 
dabar stovi kuklus Šiluvos Dievo 
Motinos paveikslas, prie jo užra
šas: "A Cbapel to our Lady of 
Šiluva. Gift of the Lithuanians of 
the United Statės. Anticipated 
completion 1966". Prie Šiluvos 
Marijos paveikslo mėlynai mir
guliuoja nemaža uždegtų žvakių. 
Nevienas lietuvis gal pagalvoja 
-- o kaip gi bus įrengta mūsų 
tautinė šventovė, kaip joje bus 
atvaizduota lietuvių katalikybės 
istorija, kai ji bus galimai lie
tuviškiau išpuošta? Tad noriu 
bent trumpai painformuoti skai
tytojus apie lenkų koplyčią.

Prieš trejis metus 8 lenkų kil
mės vyskupai sudarė komitetą ku - 
ris rūpinosi koplyčios įrengimu, 
o drauge ir 1000 metų kataliky
bės įvedimo Lenkijoje minėjimu. 
Jų pastangomis buvo renkamos au
kos lenkų tarpe, įgalinusios at
likti šiuos darbus.

Lenkų koplyčioj e virš altoriaus 
yra tamsus bizantiškas Dievo Mo
tinos su kūdikiu paveikslas, pieš
tas ant medžio, kopija Čenstaka- 
voje esamo paveikslo. Pats pa
veikslas nėra didelis, įrėmintas j 
plačius sidabro - aukso rėmus, 
sidabro-aukso mozaikos fonas už 
paveikslo. Pagrindinė altoriaus 
siena žalios spalvos marmuro, 
kurią supa9bas-reliefai,vaizduo- 
ją istorinius ir biblinius asmenis. 

kurie savo darbais, arba sukuriu 
vardais ar legendomis yra riša
mas Dievo Motinos buvimas Čens- 
ta kavoje.

Šoninės koplyčios sienos yra 
gelsvo marmuro. Vienoje sienoje 
ryškiomis spalvomis nupieštas 
paveikslas vaizduoja kunigaikš
čio Mieško krikštą 966 metais. 
(Nuo tos datos lenkai skaito ka
talikybės įvedimą Lenkijoje). 
Kitoje sienoje paveikslas vaiz
duoja 1655 m. karaliaus Jono Ka
zimiero Marijos paskelbimą 
Lenkijos karaliene. Abiejų pa
veikslų fonuose nupiešti keli ere 
liai — lenkų herbai.

Lubų kupolo centre spalvoto 
Stiklo vitražinis lenkų herbas- 
erelis, aplinkui jį lubų kupole 20 
šventųjų mozaikos figūros, jųtar- 

pe ir Šv. Kazimieras. Visa ko
plyčia žėri auksu - sidabru ir 
stipriomis šviesomis.

Į iškilmingą koplyčios pašven
tinimą suplaukė apie 15.000 len
kų iš arti ir toli. Mišiose daly
vavo apie 30 vyskupų. Iš sakyklos 
buvo perskaitytas kardinolo Vi
šinskio atsiųstas laiškas.

G. Gustaitytė-Krivickienė

GUŽAUSKU
BEVERLY HILLS 
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”Kaip šiandien prisimenu ... Gimnazijos ekskursi

ja ... Sustojam Rotušės aikštėj. Ilgai tada stovėjau prie 
šio mūrinio pastato. Taip mėgau Maironio eilėraščius ... 
Ten, kur Nemunas banguoja, tarp kalnų lankų, Broliai 
vargdieniai dejuoja Nuo senų laikų ... Arba — Užtrauk
sim naują giesmę, broliai, kurią jaunimas tesupras. Ne 
taip dainuosim kaip lig šiolei, kitas mąstysime dūmas ... 
Kiek jis dainų paliko mums, kurių neišdildins nei laikas 
nei žmonės ... Taip, užtraukė bolševikai dabar mums 
naujas giesmes ... Kažin, ar mano gyvenimas būtų ki
toks, jei tada, vietoj rytų, būčiau pasirinkusi vakarus, 
kaip kai kurie kiti?”

Dar kelios minutės ir keli šimtai žingsnių ir Marytė 
jau Pilies parke. Tai sovietinės valdžios pasididžiavimas. 
Restauruoti Kauno pilies griuvėsiai, nors ir liko griuvė
siais, bet jau sudaro apdailintų senienų įspūdį. Išgra
žinta aplinka, keli medeliai, suolai atsisėsti, gėlių klom
bos.

"Kaip viskas keičiasi!” — sušunka nustebusi Ma
rytė. — "Juk tokią pilį niekas dabar nebegali gerbti ir 
mylėti. Nors čia dabar, štai, ir sėdi jaunimo porelės, nau
dojasi sovietine laisve, bet... vistiek ne tai, kas buvo 
seniau ... žinoma, kunigaikščio Kauno Įkurtoji buvo vėl 
kitokia. Ji tarnavo gyvybės ir krašto gynybos tikslams.

Bet anais, mano vaikystės laikais, apgriuvę likučiai tei
kė savotišką žilos senovės prisiminimų įspūdi. Liudijo, 
jog mūsų priešai griovė per amžius mūsų tėviškę, bet 
vistiek neįstengė jos nuslopint... Ak, ta vargšė mūsų 
Lietuva...”

Marytė nė nesustoja parke, nė neatsisėda ant pato
gių, su atlošomis, suolų, nors jų keli ir nebuvo susiglau
dusių porų užimti. Nors ir jaučia kojų nuovargį. Dar ke
lios minutės ir jinai jau pakrantėn nusileidusi. Jau velka 
pavargusias kojas per smėlį, kai kur apžėlusį kuokštais 
žolių. Jau visai tamsu. Marytė jau mato prieky smėlėtą 
kylį tarp žvilgančio vandens paviršiaus. To kylio smai- 
galis yra Nemuno ir Neries vandenų jungtis.

Marytė apsidairo. Nė gyvo žmogaus tarp tyliai šna
rančių dviejų upių vandens srovių. Užpakaly — visas 
Kaunas, su Rotušės bokštu, čia pat dunksančia pilimi ir 
nesuskaitomais žiburiais. Prieky — galingas vandens 
plotas. Ramiai teka į Baltiją Nemuno ir Neries bendras 
vanduo. Tai mišinys aukštaičių ir dzūkų prakaito, atva
ryto Neries ir Nemuno vagomis. Už to vandens ploto ky
šo miškų masyvo siluetas su artimų priemiesčių žibu
riais. Dešinėj — netvarkingos namų kupetos. Vilijam
polės pusėj didelis smėlėtas krantas. Kairėj — statūs 
Linksmadvario šlaitai ir prie pat Nemuno kairiojo kran
to besitiesianti plento juosta. Aukštai — žvaigždžių mili
jonai juodame aksome. Ir Paukščių Takas lyg plonas šy
das permestas per visatos plačią krūtinę, žemai — varg
šė moteris, nusivylusi viskuo ir tikinti tik j savo praeiti. 
Ieškanti kažko, kažkada pažadėto, netesėto ir besiilginti 
kažko neįgyvendinamo, neįmanomo.

Palietusi batukų galais Santakos kyšulio smaigalį, 
Marytė apsisuka ir žengia kiek atgal. Suranda aukščiau 
tarp žolių kuokštelių didesnį kupstą ir atsisėda. Ištiesia 
pavargusias kojas. Taip gera pasirąžyti vasaros naktį 
ant dar šilto smėlio! Atsiremia abiem alkūnėmis aukš
tielninka ir ieško milijarduose planetų anos savo žvaigž

dės. Anos Grigo Ratų žvaigždelės, kurią Feliksas jai rodė. 
."Štai ji! Puodynės rankenos gale. Tai ta pati žvaigž

delė! Nuostabiai tvarkinga ši planetų karalystė. Nė viena 
žvaigždelė neprapuola niekad! Feliksas tada man sakė, 
kad mano žvilgsnis, pasiekęs tą žvaigždelę, susitiks su 
jo žvilgsniu iš kurios nors kitos žemės vietos. Ir tuo bū
du mes vienas antrą jausim, matysim ir galėsime kalbė
tis .. . Gal ir dabar jis žiūri į šią žvaigždę? Gal dabar gal
voja ir prisimena mane... Taip, ir aš galvoju kasmet 
apie jį šioj vietoj. Kiek milijonų kilometrų skiria mane 
nuo tos žvaigždelės? Ir tiek pat kilometrų skiria Feliksą 
nuo manęs. O abiejų mūsų žvilgsnių linijos tam tikru 
kampu susikerta toje žvaigždelėj. Kokia begalybė! Juk 
už tos žvaigždės kelių šimtų milijonų kilometrų atstu 
yra dar tokia pat žvaigždė, o už tos — dar kita. Ir taip 
be galo, be krašto visatoj ...”

Marytė net susiriečia smėlyje j kamuolėlį jausdama 
savo menkumą prieš visatos begalybę. Kartu supranta, 
jog kažkas kažkada turėjo šią visatą, šią neaprėpiamą 
begalvi.ę, sukurti, pradėti iš nieko.

"Tikrai yra kažkas, kas valdo begalinius plotus, dan
gų ir planetas . .. žmones, jųjų protus. Tikrai yra Die
vas, nes Jis tik vienas galėjo sukurti sudėtingą ir tvar
kingą dangų, planetas, mūsų žemelę ir tuos žvaigždžių 
milijonus. Tik Dievas vedžioja ir mūsų likimą. Lygiai ir 
mano likimą. Anais metais buvau dar ožka nežabota... 
Prie pirmo sovietinio seimo urnų susitikom mes. Jis 
Ankstosios Panemunės pulke jau metus tarnavo liktiniu 
puskarininkiu. Ir su savo pulku atžygiavo "balsuot”. Ir 
aš juk "balsavau”. Tiesa, Krėvė-Mickevičius, daktaras 
Garmus sugundė mane balsuot už juos. Ir tik Jankelį Vi- 
niekį išmečiau iš kitų kandidatų. Nes niekad nemėgau 
žydų... Įmečiau urnon kortelę ir išėjau. Jaučiaus lyg 
kažką negera, negražaus padariusi. O lauke jis mane už
kalbino.

(Bus daugiau)
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L DONELAIČIO GYVENIMAS

"Jau saulelė vėl atkopdama 
budino svietą

Ir, žiemos šaltos triūsus 
pargriaudama, juokės."

šias pirmąsias "Metų" eilutes 
išmoksta kiekvienas, kuris lanko 
lietuvišką mokyklą. Donelaičio 
hegzametras plačiausiai su
skamba mūsų mokyklose ir orga
nizacijų rateliuose šiais metais, 
minint jo gimimo 250 metų su
kaki j.

šis garsusis poetas gimė 1714 
metų sausio 1 dieną Gumbinės ap
skrityje, Lazdynėlių kaime. Do
nelaitis buvo tik septynerių me
tų, kai mirė jo tėvas, palikda
mas našlę su septyniais vaikais. 
Nors gyvenimas buvo sunkus,ta
čiau išėjo Karaliaučiaus katedros 
mokyklą, o 1736 metais jstojo ( 
Karaliaučiaus universitetą, gau
damas kunigaikščio Albrechto 
lietuviams skirtą stipendiją.

Studijavo teologiją ir senąsias 
kalbas: lotynų, graikų ir hebra
jų. Studijuodamas patyrė daug 
vargo: maitinosi neturtingiems 
studentams skirtoj valgykloj, o 
kartais nuo bado, sako net apalp. 
davęs. Universitetą baigė 1740m. 
ir buvo paskirtas Stalupėnų pra
dinės mokyklos antruoju moky
toju ir choro vedėju. 1743 m. Do
nelaitis buvo paskirtas Tolminkie. 
mio protestantų bažnyčios klebo
nu. Nenorėdamas palikti mokyk
los prieš mokslo metų pabaigą, 
dar du mėnesius išgyveno Stalu
pėnuose. 1743 m. liepos 6 d. nu
vyko Į Karaliaučių kunigo egza
minams ruoštis. Juos spalio 17 d. 
išlaikęs, po kelių dienų, būtent 
spalio 21 d. buvo paskirtas kuni
gu. Iki 18 amžiaus Tolminkiemis 
išliko lietuviškas. Kai badas ir 
maras išnaikino daugumą lietu
vių gyventojų, J jų vietą Prūsi
jos vyriausybė ėmė gabenti kolo
nistus iš Vokietijos ir Šveicari
jos. Daugiausia kolonistų atvyko 
1732 m. Donelaičio laikais tik ket
virtadalis gyventojų buvo lietu
viai. Jie beveik visi buvo valstie
čiai baudžiauninkai, žiauriai vo
kiečių dvarininkų išnaudojami.

Donelaitis labai gerai suprato 
baudžiauninkų vargus ir juos už
jautė, o dvarininkų nekentė. 1744 
m. spalio 11 d. vedė našlę Oną 
Reginą Ohlenfantaitę. Apie jų gy
venimą Tolminkiemyje labai ne
daug žinių tėra. Žinoma, kad sa
vo lėšomis Donelaitis atstatėaud- 
ros sugriautą bažnyčią, perstatė 
kleboniją ir pastatė našlių prie
glaudą, kurioje, jam mirus, pir
moji apsigyveno jo našlė žmona.

Laisvu nuo pareigų laiku mė
go užsiiminėti sodininkyste., op
tika, mechanika ir muzika. ?>io- 
kėjo dirbti fortepionus, tekinti 

stiklus. Jo barometrai ir termo- 
metrau buvo garsūs visoje apy
linkėje. Pats komponuodavo gai
das savo eilėraščiams ir gies
mėms. Kaip pamokslininkas, pa
sižymėjęs gera iškalba. Oficia
laus bažnyčių vizitatoriaus liudi- 
jimu(ypač lietuviškus pamokslus 
sakydavęs "su dideliu meistriš
kumu".

Šis atsiliepimas patvirtintų 
spėliojimą, kad Donelaitis pa
mokslams naudodavęs savo po
etinių kūrinių ištraukas.

2. DONELAIČIO RAŠTAI

Kristijonas Donelaitis yra pir
masis originalių lietuviškų pa
sakėčių rašytojas. Nors tas pa
sakėčias jis rašėgraikų ir romė
nų pavyzdžiu, tačiau jos origina
liai pritaikytos jo laiko gyveni
mui. Yra žinomos 6 Donelaičio 
pasakėčios: "Lapės ir gandro 
česnis", "Rudlkis jomarkininks", 
"Šuo Didgalvis", "Pasaka apie 
juodvabalj", "Vilks provininks" 
ir "ąžuolas gyrpelnys". šių pa
sakėčių kalba ir eilėdara, kriti
kų nuomone, vietomis dar gana

PAVASARIS V. Maželio nuotrauka

DIRVA

sunki, išsireiškimai nesklandūs, 
sakiniai painūs. Dėl to pasakėčios 
laikomos dar pirmaisiais rašy
tojo kūriniais. Originaliausia jo 
pasakėčia laikoma "Šuo Didgal
vis".

Tačiau visų kritikų manoma, 
Donelaitis paliko vertingiausią 
savo kūrinj, realistinę poemą 
"Metus", kur atkurta rūsti bau- 
džiausninkų tikrovė su jų vergiš
kais darbais vokiečių dvarinin
kams.

Donelaitis labai gerai pažino 
savo aprašomų herojų gyvenimą, 
jų vargus ir rūpesčius, pergyveno 
kolonistų ateivių vykdomą žiaurią 
socialinę ir tautinę priespaudą. 
Ši jo pergyventa tikrovė ir ap
rašyta keturiose poemos dalyse: 
"Pavasario linksmybėse", "Va
saros darbuose", "Rudens gėry
bėse" ir "Žiemos rūpesčiuose". 
Šiomis dalimis poemą suskirstė 
ne pats autorius, bet "Metų” lei
dėjas bei redaktorius Liudas Rė
za, Karaliaučiaus universiteto 
profesorius.

Poemoje jis išveda visą būrį 
personažų su {vairiomis ir skir
tingomis būdo ypatybėmis, polin
kiais. Svarbiausias poemos vei
kėjas — baudžiaunininkai, kurių 
gynėjas ir mokytojas yra pats 
autorius -- Donelaitis.

Vietomis labai rūsčiu realis
tiniu žodžiu, dažnai nevengdamas 
net vulgariškumų, Donelaitis 
kandžiai pašiepia būrų išnaudoto.- 
jus, o neretai ir pačius būrus, 
juos pamokydamas ar pabarda
mas.

Donelaičio raštų kalba liaudiš
ka ir sodri. Poemos vaizdai pil
ni gyvenimiškų spalvų ir garsų. 
Ypatingą vietą poemoje užima 
gamtos aprašymas. Gyvenimas 
čia vaizduojamas ne kunigiškai 
ramus, ne sentimentaliai, kaip 
ano meto Europos literatūroje, 
bet realistiškai grubus, toks, 
koks iš tikrųjų tas gyvenimas bu
vo. Kaip anksčiau minėta Rėza 
paruošė "Metus" spaudai ir iš
leido juos 1818 m. Karaliaučiuje 
lietuvių ir vokiečių kalbomis. Tai 
įvyko po 38 metų nuo autoriaus 
mirties.

Augustas Šleicheris paruošė 
Donelaičio "Metų" antrąją lai
dą. įžanginiame straipsnyje vo
kiečių kalba Šleicheris išaiškina 
Donelaičio pavardės kilmę ir pri
dėjo žodyną. Po keletos metų Ka
raliaučiuje išėjo G.H.F. Nesel- 
mano paruosta Donelaičio raštų 
laida. Čia pateiktas lietuviškas 
tekstas, sukirčiuotas,pridėtas žo
dynas. Vėliau du Amerikos lietu
viai kunigai, Aleksandras Burba 
ir Antanas Milukas, parengė nau
ją Donelaičio raštų laidą. Didžio
joje Lietuvoje Donelaičio raštai 
išėjo 1909 ir 1914 m. Vilniuje. 
Juos išleido Jurgio šlapelio 
knygynas. Vėliau (1918, 1921, ir 
1927) Donelaičio raštus mo
kykloms pritaikė Mykolas Bir
žiška. Gražiausia "Metų" laida 
buvo išleista nepriklausomoje 
Lietuvoje 1940 metais. Tos laidos 
"Metus" spaudai paruošė Juozas 
Ambrazevičius, o juos iliustravo 
dail. V. K. Jonynas.

Donelaičio kūriniai plačiai ži
nomi ir užsienyje. "Metai” ligi

Maironio lituanistinės mokyklos Toronte tėvų komitetas. Sėdi iš kairės: H. Chvedas, J. Empakerienė, 
pirm. L. šeškus, A. Jagelienė, L. Kalinauskas, T. Zaleckienė, Z. Girdauskas, J. Kulikauskienė ir A. 
Bumbulis. S, Dabkaus nuotrauka

LITUANISTINĘ 
MOKYKLA 
TORONTE LANKĖ 
680 MOKINKI

Gegužės 3 d. Toronto Maironio 
vardo šeštadieninės mokyklos 
devyniems abiturientams, bai
gusiems 10 skyrių, buvo įteikti 
pažymėjimai ir simbolinės do
vanos — medžio drožiniai ir dail. 
Vijeikio knygos "Mano Tėvų Že
mė -- Lietuva".

Pažymėjimus įteikė gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas.

šiemet Toronto šeštadieninę 
mokyklą lankė 680 mokinių, o 
dešimtąjį skyrių baigė — devy
ni abiturientai: A. Bušinskas.A. 
Česekas, J. Kvederys, Ž. Bara
nauskaitė, J. Baranauskaitė, L. 
Gustainytė, R. Petrauskas, V. 
Valiulis ir S. Žutautas.

Mokykloje 1963-64 mokslo me
tų bėgyje pasišventusiai dirbo 19 
auklėtojų, 4 tikybos dėstytojai, 1 
dainavimo mokytojas ir mokyk
los vedėjas J. Andrulis.

Visam mokytojų kadrui ir 
tiems, kurie rūpinosi mokyklos 
administraciniais reikalais, Tė
vų k-tas, vadovaujamas L. Šeš
kaus, gegužės 9 d. Prisikėlimo 
pa r. muzikos studijoj suruošė 
priėmimą. Ta proga mokytojai 
buvo apdovanoti- lietuviškomis 
knygomis su vadovybės įrašais ir 
vokeliais su kukliu (simboliniu) 
atlyginimu už mokslo metus.

Mokykloje dirbo šie mokytojai: 
A. Bušinskaitė, M. Gudaitienė, V. 
Staškevičifltė, R. Žilinskienė, V, 
Tamulaitytė, P. Besasparis, Se
suo Viktorija, V. Anskytė, A, 
Kuolaitė, Z. Didžballenė, I. Ado
mavičienė, E. Mardosienė, A. 
Kuolienė, P. Jūrėnas, P. Urbo
nienė, V. Taseckas, S. Luimienė, 
J. Jankaitis, Sesuo Loreta, Sesuo 
Celina, Sesuo Paulė,Tėvas Rafa- 
elis Šakalys, OFM., Kun, J. Staš
kevičius, Evang. kun. Žilinskas. 
Mokyklos sekretorė — Kulikaus
kienė.

Vyriausia mokyklos vadovybė 
— taryba, kurią sudaro: parapi
jų klebonai, vedėjas, tėvų komi
teto pirmininkas, LB apyl. atsto
vas. šiais mokslo metais tarybai 
vadovavo T. Placidas, OFM. (Jie 
keičiasi su Sv, Jono par. klebo
nu pamečiui -- rotacine tvarka). 
Tėvų k-to pirmininku yra jau dvi 

šiol ištisai yra išversti į šešias 
kalbas: vokiečių, latvių, lenkų, 
rusų, gudų ir čekų. Į. kitas šešias 
-- anglų, lotynų, estų, italų, es
peranto ir žydų -- atskiros "Me
tų" dalys ir pasakėčios. Sakoma, 
jog "Metai" jau verčiami į bulga
rų ir vengrų kalbas.

Visa tai rodo, kad ir maža tauta 
gali duoti pasaulinio masto poetų 
ir kad nėra ribų tarp mažų ir di
delių tautų poezijos. Tikroji po
ezija, kokia kalba ji bebūtų sukur
ta, yra nemirtinga ir visuotina.

šaltiniai: Vaclovas Biržiška, 
Aleksandrynas II 1963; Domas 
Velička, Lietuvių Literatūra II 
1961; Lietuvių Enciklopedija V, 
1955; Jonas Aistis, "Draugas" 
L4.64 Nr. 3; K. Korsakas, Lite
ratūros istorija.

Maironio lituanistinės mokyklos Toronte dešimtą skyrių baigusi 
abiturientė J. Baranauskaitė pasirašo gaudama pažymėjimą. Šalia 
stovi mokyklos vedėjas J. Andrulis. Gilumoje matyti mokyklos tary
bos pirm. Tėvas Placidas, OFM ir tėvų komiteto pirm. L. Šeškus. 

S. Dabkaus nuotrauka

kadencijas išbuvęs Linas šeškus.
Mokyklą stipriai parėmė finan

siniai Prisikėlimo, šv. Jono pa
rapijos ir bankas "Parama", su- 
dėdami arti 3.000 dolerių. Tėvai 
moka po 20 doL į metus, nežiūrint 
vaikų skaičiaus.

Mokykloje veikia 10 skyrių. 
Anksčiau būdavo išleidžiamas 8- 
tasis skyrius, o po to--mokiniai

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS. 

Ą\/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO I’RAG'YVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

Nr. 57-5

galėjo lankyti 9 ir 10-tąjį skyrius. 
Nuo šių metų nusistatyta jog mo
kyklą baigti -- reikia išeiti 10 
metų nustatytą kursą. Egazminai 
daromi nuo 4 skyriaus.

Pažymėtina ir pasidžiaugtina, 
kad šiemet mokykloje dirbo8as- 
menys iš jaunosios kartos, moks
lus baigę šiame kontinente.

Pr. AL
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KALBOS KERTELE
- - - - - - - - - - STEPAS VYKINTAS - - - - - - - - -

TOBULAS AR TOBULAS?

Balandžio 18 d. šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovė Ciceroje, 
Padovanojo savo sumaniam vadovui Juozui Gribauskui dailininko An
tano Poskočimo pagamintą lietuvišką kryžių - koplytėlę. Nuotraukoje 
prie kryžiaus iš kairės: kun. Juozas Makaras, bendrovės vadovas Juo
zas Gribauskas, šv. Antano parapijos Ciceroje klebonas prel. Ignas 
Albavičius ir bendrovės direktorius Povilas Putrimas.

V.A. Račkausko nuotrauka

Artesian-Restaurant-
AND LOUNGE 

2432 WEST 63rd STREET
Jau yra pilnai Įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

Čia galite netik gerai 
ir nebrangiai pavalgyti, 
bet atšvęsti krikštynas, 
vedybas, sukaktuves ir 
kitokias Jūsų šeimynines 
ar visuomenines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit Į mūsų res- 
toraną-lounge, kur valgių pasirinkimas įvairus, 
nebrangios kainos ir taip pat didžiausias pasirin
kimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. draugijos, 
klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinki
mams ir posėdžiams banketo patalpomis naudo
jasi nemokamai. Teina virš 300 asmenų. Kad 
būtumėt užtikrinti dėl vietos, patelefonuokite 
436-4622. Atdaras nuo 6 v. ryto iki 1 vai. nakties.

Mieli tautiečiai,
Tik per Londoną geriau, greičiau ir pigiau išsiusite maistą if 

medžiagas į Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių Londone puikiai 

įpakuotą geriausios rūšies maisto produktų siuntinį, kuris pradžiugins kiek
vieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kinui. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, Usv. arbatos, 

J 2 sv. kakavos, sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. kvietinių miltų,

tik už $30.00 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu.
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai vertingų angliškų 

medžiagų.
V. 3.

Trys atkarpos po 3*2 jardo kos'iuminių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su įrašais All Wool Made in England, viso 
10* 2 jardo,

tik už $55.00 su pasiuntimo išlaidomis ir Sovietiniu muitu.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame seniausia lietuvių 

įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime jau nuo 1938 mėtų.
Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame ir po 40 sv. siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.

Skyriai:
L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago, III. 60629.
Telef. 436-0494
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ontario, Canada.
Phone: 674-1605.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada.

Neretai mūsų spaudoje vis dar 
rašo tobulas su ilgąja u. Tiesa, 
Jablonskis siūlė taip rašyti: 
tobulas, tobfllėti, tobulinti — ši
tie žodžiai man yra žinomi šne
kamo jo j žmonių kalboj tiktai iš 
Prūsų; tobūlą esu girdėjęs ten 
tiktai su fl; taip šitą žodį rašo 
(su 0) ir Kuršaitis. Toliau nuo 
Prūsų žmonės šitą žodį iš kny
gų, rodos, težino; jie ir jų mo
kytiniai, jei, radę kame knygo
se, taria šitą žodį, tad taria jį 
be 0 (su u). Yra gana daug 
ir kitų žodžių, kuriuos žmonės 
iš knygų tesužinoję taria daž
nai visai netaisyklingai... Pats 
aš nemokėčiau čia nutolti nuo 
šio žodžio tarimo, kuris yra 
visai gyvas žmonėse (Prūsuos 
ir Klaipėdos krašte): linkęs esu 
tarti rašyti ir toliau tobfllas, 
tobulėti, tobulinti. (Žr. J. Ja
blonskis, "Rinktiniai raštai", II 
t., 474.).

Jablonskio raštų pastabinin- 
kas J. Palionis priduria: "Toks 
Jablonskio teiktasis šių žodžių 
rašymas ir tarimas vis dėlto 
neįsigalėjo lietuvių literatūrinės 
kalbos praktikoje; dabar rašome 
ir tariame tobulas, tobulėti, to
bulinti (su trumpuoju u). (Žr. 
Ibid., 530.).

Taip šie žodžiai rašomi ir 
"Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyne", ir "Lietuvių kalbos va
dove". Todėl visi ir rašykime: 
tobulybė, tobulas, -a(3a) labai 
geras, be trūkumų, tobulėti, to
bulinti etc.

TURĖTI IR TŪRĖTI.
Jablonskis ten pat rašo: "Že

maičiai skiria du žodžiu — tu
rėti ir turėti: "Ką tu čia turi? 
Tūrėkis (laikykis), kaip utis kai
linių." Žemaitės raštų leidėjai 
ir redaguotojai čia irgi skirdavo 
du veiksmažodžiu. Argi, auto
riaus nuomone, (suprask V. Ka
mantausko), visai nereikėtų skir
ti šitų dviejų kalbos žodžių (žem. 
turėti ir tūrėti, aukšt. turėti ir 
laikyti) ir rašyti abu juodu, au
toriaus patarimu, tiktai turėti? 
Skaitytojui čia bus, man rodos, 
didelė naujiena. Pats aš skiriu 
turėti nuo tūrėti ir turėti nuo 
laikyti. Taip skiria ir rašo "Lie
tuvių kalbos vadovas": turėti,tu
ri, -ėjo, a. to have, prc. avoir, 
vok. haben, tūrėti, tūri, -ėjo,

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208'4 W. 95 St.

STATĖ FARM CHICAGO, 
MUTUAL ILL., €0642 

AUTOM1B1LE 
insurance Phone:
company GArden 4-8654 

laikyti - tūrėk vagį! Vyrai tū- 
rėkimės! Nuoseklumo dėliai ra
šytina: turėklas (2) 1. įtaisas 
kam laikyti, laikiklis: Botagas 
įstatytas prie vežimo šono į tam 
tikrą turėklą. Ištraukė skalą iš 
tūrėklo. 2. ppr. dgs. turėklai, 
laipto ar tilto prietaisas laiky
tis einant: liepto tilto turėklai. 
Taip pat ir tūrėklė (2) 1. laz
dos rankena. 2. ppr. dgs. arklo 
rankena. Čia "Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas" rašo nenuosek
liai. Rašyboje, kaip matematikoje, 
nuoseklumas yra būtinas daly
kas.
ŠLIŪPAS AR ŠLIUPAS?

Žymusis mūsų aušrininkas Jo
nas Šliūpas yra miręs ir jam 
vis tiek, kaip kas jo pavardę 
rašys. Todėl kai kurie mūsų 
literatūros istorikai, pvz. Pra
nas Naujokaitis, "Lietuvių lite
ratūroje" visur rašo Šliupas. Ta
čiau "Lietuvių Enciklopedijoje" 
pats daktaras Jonas Šliūpas rank
raštyje pasirašo su ilgąja ū. 
Taip ir visi kiti Šliūpai šioje 
vietoje yra rašomi. Todėl ma
nyčiau, kad visiems reikėtų ra
šyti taip, kaip pats Šliūpas savo 
pavardę rašė, o ne taip, kaip kas 
susigalvoja.

KAS YRA GOBUA IR DUMBLIAI? 
šie reti žodžiai yra paaiškin

ti "Lietuvių Enciklopedijoje". 
Gobija (Gobia) Dictyosiphonaceae 
šeimos dumblis. Gobija baltijinė 
(G, baltica) Baltijos jūroje ant 
akmenų ir kriauklių augąs ruda
sis dumblis. (Žr. "LE", t. VII, 
344 psl.). Apie dumblius "LE" 
yra plačiau parašyta, tačiau ne
manau čia daug cituoti. Pakaks 
tiek: "dumbliai, arba algės 
(Algae), gniužulinių augalų dide
lė grupė, kurių vegetacinis kū
nas gana primityviai susidaręs, 
dažnai vienacelis; daugiaceliai 
dumbliai būva šakotų arba pap
rastų siūlų, plokštelių, kaspinų 
ir kitokios formos, dažnai su sa
votiškais priedais įvairių orga
nų funkcijoms. Dumbliai turi 
chlorofilo, ir svarbiausia tuo ski
riasi nuo grybų ir bakterijų. Dau
gumas dumblių vandens augalai; 
sausumos formų pasitaiko ant že
mės, ant medžių žievių, akme
nų, uolų; kai kurios rūšys, sim
biozėje gyvendamos su tam tik
rais grybais, sudaro kerpes; vie
na kita rūšis pasitaiko ir kai 
kuriuose žemesniuose gyviuose 
kaip parazitai." (Žr. "LE", V t. 
231 psl.).

Etimologiškai dumbliai yra iš 
dumblas, o pastarasis išdugnas- 
dubnas (Būga KS 181, Endzelin 
Celi 3, 51, Verf. KZ 50, 208) 
cf. latviškai dubens, dibens, liet, 
dubti, dumbu, dubau, dubus, duo
ba, duobė, duba etc.

"Dabartinės lietuvių kalbos žo
dynas" tevartoja dumbliai, dau
giskaitoje, bet "LE" vartoja ir 
vienaskaitą dumblis, šioje srity
je ir reikėtų vienodumo, nes rei
kia galų gale nustatyti mūsų kal
bos žodžius, kurie yra vartojami 
tik vienaskaitoje, kurie - tik dau
giskaitoje, o kurie -- ir vienas
kaitoje, ir daugiskaitoje.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Vytautas Alantas — 9 
dramos veikalai 5 dol.

Pulgis Andriušis — Pu
rienos po vandeniu — 1.50 
dol., kietais virš. — 2 dol.

R. Spalis — Angelai ir 
nuodėmės — 1.50 dol.

A. Šapoka — Senasis Vil
nius — 5 dol.

J. Kralikauskas — Min
daugo nužudymas — 3 dol.

K. Bradūnas — Sidabri
nės kamanos — 2 dol.

J. Ignatonis — Lūžiai — 
3 dol.

A. Tyruolis — Metų vin
giai — 3 dol.

Visa eilė kitų anksčiau 
pasirodžiusių knygų, albu
mų, poezijos rinkinių.
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Grupė clevelandiečių lietuvių menininkų su chicaglečiu B. Murinu, 
šiam buvojant Clevelande. Iš kairės: N. Palubinskienė, A. Vaikšnoras, 
V. Abraitienė, B. Murinas, V. Raullnaltis Ir K. Žilinskas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MŪSŲ METAI — Chicagos 

Aukštesniosios Lituanistikos 
Mokyklos moksleivių metraštis, 
šios mokyklos tėvų komiteto lei
dinys. Redagavo moksleiviai. Glo - 
bėjas Juozas Masilionis.

240 psl. Pardavinėjama po 2 
dol. Adm. adresas 5620 So. Cla- 
remont Avė., Chicago, III. 60636,

Metraštis puošniai apipavida
lintas ir atspausdintas Vilties 
spaustuvėje, Clevelande. Gausu 
paveikslų ir moksleivių rašinių. 
Tai penktasis iš eilės metraš
tis, iškeliąs mūsų moksleivijos 
dėmesį lituanistiniam darbui.

AIDAI — mėnesinis kultūros 
žurnalas, balandžio (4) nr. Turi
nyje dominuoja ilgesnė A. Ma
ceinos ištrauka iš rašomos 
knygos "Krikščionis pasaulyje" 
ir St. Santvaro žodžiai, skirti 
poeto M. Vaitkaus 80 m. sukak
čiai prisiminti. Šalia beletris
tikos, poezijos ir dailės kūry
bos, plati visuomeninių ir kul
tūrinių įvykių apžvalga.

KVIEČIAME ĮSIGYTI NEW YORKO VYRŲ 
OKTETO PLOKŠTELĘ

”MES ŽENGIAM SU DAINA”
Plokštelėje Įdainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio 

ir pramoginių dainų.
Įsigydami plokštelę per Oktetą, parcmsite Okteto 

darbą ir Įgalinsite antrosios plokštelės išleidimą.
Kaina: .

1 —10 plokštelių po 4.00 dol.
11—25 ,. „ 3.00 .,
26 — 50 ,. „ 2.75 ,.
Virš 50 ,. .. 2.50 ..

Užsakymus drauge su čekiu siųsti: Ne« Yorko Vyrų 
Oktetas, c/o Alksninis. 45-14 167 St., I'lushing 58, N. Y.

Užsakant pridėti ir persiuntimo išlaidas.

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus .Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

BOTAN’Y „500” kostiumai ir paltai, 
M A N1J A TTA N niaršk inia i, 
J.EE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

V. Bacevičiaus nuotrauka

TĖVU ŠALIS — Sofijos Jony- 
nlenės paruoštas vadovėlis Litu
anistinių mokyklų septintam sky
riui. L. Kultūros Fondo leidinys. 
Iliustracijos Vlado Vijeikio. 360 
psl. Kaina 7 dol. Knygą įsigyti 
ar užsisakyti paštu galima ir per 
Dirvą, 6907 Superior Avė., Cle
veland, Ohio 44103.

PAIEŠKOMAS
Ben. Dibulskis, atvykęs

iš Belgijos Kanadon.
žinantieji jo antrašą pra

šomi atsiliepti:
D. Vismantui,
1329 E. 66 St., 
Cleveland, Ohio 44103.

CLEVELANDE
PARDUODAMAS LAIVAS
13 pėdų ilgio, motoras 5’/> 
h. p. ir priekaba. $135.00.

Skambinti po 5 vai. vak. 
šeštad. ir sekmad. visą die
ną — PO 1-2082. (56-57)
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MŪSŲ KREPŠININKŲ IŠVYKĄ 

AUSTRALIJON

• šį sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio para
pijos salėje, LLK pirm. V. 
Sidzikauskas padarys pra
nešimą apie tarptautinę pa
dėtį. Susirinkime dalyvaus 
ir Vasario 16 Gimnazijos 
direktorius kun. B. Liubi- 
nas. Susirinkimą rengia LB 
I apyl. valdyba.

• Trečioje rinkiminėje 
apygardoje j LB Tarybą 
balsavo: Clevelande — 539, 
Akrone 16, Daytone 33, De
troite 364. Dar negauta re
zultatų iš Rochesterio ir 
Pittsburgho..

Sportas ir menas pasiekia pla
čias gyventojų mases. Tai viena 
geriausių priemonių informacijai 
paskleisti. Šituo pažiūriu Ame
rikos lietuvių sportininkų kelionė 
1 Australiją yra labai reikšmin
gas jvykis ne tik sportine, bet ir 
informacine prasme.

Mošų sportininkai - krepšinin
kai susitiks rungtynių aikštėje su 
geriausiomis ąustraliečių ko
mandomis, {skaitant ir Australi
jos olimpinę rinktinę. Australijos 
televizijos ir radijo stotys bei di
džiųjų laikraščių skiltys 2-3 sa
vaičių laikotarpyje bus nukreip
tos l juos. Koks akstinas lietuviš-

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas. Gazo šil
dymas. Giddings ir Whit- 
ney gt. rajone. Naujas pe
čius.

Teirautis tel. UT 1-2347.
(56-60)

• IEŠKOMA ŠEIMININ
KĖ, gyvenanti kartu. Ieško
me moters, kuriai reikalin
ga pastogė ir uždarbis.

Skambinti Miss Rose, tel 
541-6300, pirmadienį.

kajam jaunimui Australijoje, ko
kia paslauga mūsų tėvynei Lietu
vai, kurios vardas didelėmis rai
dėmis kelių savaičių bėgyje bus 
minimas Australijos spaudoje, 
matomas televizijoje ir perduo
damas radijo bangomis.

Nenuostabu, kad Clevelando 
lietuviai, patyrę apie lėšų reika
lingumą tam svarbiam žygiui pa
remti, visa energija metėsi lė
šų telkimo vajun. Tam clevelan- 
diečiai pasirinko naują metodą, 
kuris, kiek pradiniai žingsniai 
rodo, žada būti sėkmingas.

Pasinaudodami pianisto Anta
no Smetonos atvykimu trumpam 
laikui iš Vokietijos j New Yor- 
ką, jie pakvietė j{ į Clevelandą 
koncertui, kuris įvyks gegužės 
31 dieną, 4 v. p.p., Clevelande 
Music School Settlement patal
pose, 11125 Magnolia Dr. Kiek
vienas, paaukojęs $5.00 krepši
ninkų kelionei l Australiją parem. 
ti, gauna vieną bilietą ir yra lai
komas koncerto rėmėju; paauko
jęs tam tikslui $10.00, yra laiko
mas koncerto globėju ir paauko
jęs $15.00 -- koncerto garbės glo
bėju (paaukoję $25.00, laikomi 
koncerto garbės globėjais ir gau
na du bilietus).

Po gražiai pasisekusio koncerto, kuri surengė Dainavos stovyklai remti komitetas Clevelande, pro
gramos išpildytojai solistė Lilija Šukytė, akompaniatorė Dalia Skrinskaitė ir pianistas^Andrius Kupre
vičius su vyr. vakaro rengėju Simu Laniausku. V. Pliodzinsko nuotrauka

PARDUODAMI NAMAI
6 butų mūrinis, 6 gara

žai, geros pajamos, pato
gioje vietovėje. Turime dar 
2 apartamentus. Abu gera
me stovyje.

JUDITA OSELYTE sėkmingai 
baigė The Andrews School for 
Gi ris Willoughby, Ohio, preky
bos administracijos skyrių. Moks
lo metu pasižymėjo dar ir artis
tiniais gabumais, priklausydama 
mokyklos dramos klubui.

Tarnybai ji išvyksta ( Green- 
wich, Conn,

• šv. Kazimiero Lituanis
tinė Mokykla nuoširdžiai 
kviečia visus Clevelando 
lietuvius į mokslo metų už
baigimą, kuris įvyks gegu
žės 17 d„ 3 vai. p. p., Nau
josios parapijos salėje.

Programoje: pažymėji
mų įteikimas baigusiems 
pirmąją mokyklos laidą, 
dovanos baigusiems ir ge
riesiems mokiniams, eilė
raščiai, tautiniai šokiai, 
dainos.

Po programos šokiai, gro
jant geram orkestrui, ir 
vaišės. (56-57)

• Pasaulinio masto golfo 
čempionas Gary Player as
meniškai pasirodys May Co. 
miesto centre esančios 
krautuvės sporto prekių 
skyriuje penktadienį, gegu
žės 15 d., 11-11:30, 12-12:30 
ir 1-1:30 vai.

6 kamb. mūrinis, už Eu- 
clid Avė., ant kalno. Savi
ninkas skuba parduoti.

2 šeimų, prie E. 185 gt., 
arti bažnyčios, mokyklos, 
susisiekimo ir krautuvių.

Statome 3 naujus vienos 
šeimos namus geruose ra
jonuose.

Bungalow, labai gerai už
laikytas, prie Lake Shore 
Blvd., netoli Neff Road. 2 
miegamieji apačioj, 2 vir
šuj, 2 automobiliams gara
žai, gražus sklypas. Ne
brangus.

6 kambarių apleistas na
mas. Nebrangus, geroje 
vietoje.

Prie šv. Jurgio parapi
jos, 2 šeimų namas, ne
brangus.

Norintieji pirkti, parduo
ti arba išmainyti, prašomi 
skambinti
EAST SHORE REALTY

Juozas Mikonis — Realtor 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 St.

.Tel. IV 1-6900
Res. KE 1-2190

K. Taft, Jr. JAV Kongreso at
stovas.

Džiugu ir būdinga, kad pir
muoju koncerto garbės globėju 
tapo nenuilstamas lietuviškų rei
kalų rėmėjas Šv. Jurgio parapi
jos klebonas, kunigas Balys Iva
nauskas. Jo pavyzdžiu pasekė

Norite sutaupyti paskoloje?
MĖNESINIAI MOKĖJIMAI

SUMA 24 MĖN. 30 MĖN. 36 MĖN.

PALYGINKITE šiuos 
mokėjimus* PRIEŠ 

pasirašydami dokumentus 
perkant naują automobilį

$1500 68.72 56.10 47.69
2000 91.48 74.68 63.48
2500 114.24 93.26 79.27
3000 136.99 111.83 95.06

Mokėjimai# apima pagrindinį mokestį, procen
tus ir net gyvybės draudimą.

Kun. B. Ivanauskas, Šv. Jur
gio parapijos Clevelande kle
bonas.

eilė kitų Clevelando veikėjų ir, 
porą dienų vėliau, kongreso at
stovai Robert Taft, jr., ir Fran- 
ces P. Bolton.

Oficialiai vajus prasidėjo šeš
tadieni, gegužės 9 d. ir pirmadie
nio vakare aukų gauta jau virš 
$400.00. Vajui pravesti yra suda. 
rytas 15 asmenų komitetas ir 
6 asmenų vykdomasis komitetas 
(Feliksas Eidimtas, Milda Len
kauskienė, A, ir J. Nasvyčiai,

V. Plečkaitis, J. Smetona ir I. 
Stasaitė), kuris yra užsimojęs 
vajų pabaigti dviejų savaičių bė
gyje — surinkti $1.000.

Kreipdamasis l lietuviškąją vi
suomenę, šio vajaus komitetas 
prašo atsiminti, kad sunkią lėšų 
telkimo akciją komiteto nariai 
prisiėmė, norėdami padaryti ma
žą, bet konkretų, {našą lietuviš
kajai dvasiai sustiprinti ir lietu
vybės akcijai pa remti. Amerikie
tiškojo gyvenimo sąlygomis sėk
mingas tos akcijos pravedimas tė. 
ra {manomas pasiaukojimo sąs- 
kaiton. Prašyti pinigų, nors ir ne 
sau, nėra lengvas dalykas. Tegul 
tie, kurie ir nieko mums neduos 
pasitenkins mandagiu atsisakymu 
— be pamokslų. Iki šiol, betgi, 
tokių kaip ir nebuvo: visi prašy
tieji mielai davė didesnę ar ma
žesnę sumą. Mes tikimės, kad lie
tuviškojo solidarumo dvasia {ga
lins mus nusistatytą sumą su 
kaupu surinkti,ir užtai visiems iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame.

Vajaus Komiteto Vardu 
Adv. Julius Smetona 

Pirmininkas

Dailės paroda
Lietuvių Dienoj.rengiamoj Lie

tuvių Bendruomenės šių metų 
spalio 11 d., bus ir dailės paro
da. Parodoje galės dalyvauti tik 
Clevelande ir jo apylinkėse gy
veną lietuviai, kurie yra baigę, 
lankę ar lanko dailės mokyklą. 
Kiekvienas dailininkas galės da
lyvauti su nedaugiau kaip ketu
riais savo kūriniais. Paroda vyks 
Naujosios Lietuvių Parapijos sa
lėje. Paveikslai ir kiti meno kū
riniai nebus ant sienų kabinami, 
o patalpinti ant specialių pasta
tėlių, kuriuos pristato į salę 
patys dailininkai su savo kūri
niais. Parodą lankyti ir kori
nius pirkti, pagal kūrėjų nusta
tytą kainą, turės teisę ir ne lie
tuviai. Parodą skelbsime ir ne 
lietuvių spaudoje. Bus skiriamos 
trys premijos už geriausius kū
rinius. Premijas parinks patys 
parodos lankytojai balsavimo bū
du. Premijos bus {teiktos ir visi 
dailininkai pagerbti šios Lietuvių 
Dienos vakare, laike koncerto.

Mūsų tikslas, kad šių Kristi
jono Donelaičio metų Lietuvių 
Dieną atšvęstume kultūringai, 
šiais metais Lietuvių Dienoje 
daugiau pirmaus dailininkai.

Mūsų prašomi šioje Lietuvių 
Dienoje jau sutiko dalyvauti su 
savo kūriniais šie dailininkai: 
Vlada Stančikaitė-Abraitienė, 
Leokadija Kaušilaitė-Balienė, 
kun. Petras Dzegoraitis, Teresė 
Idzelytė, Mirga Dabrikaitė-Ki- 
žienė, Rimas Laniauskas, Milda

Gulbinskaitė-Lenkauskienė (ena- 
melis), Jadvyga Vaitekflnaitė- 
Minkūnienė, Algirdas Muliolis, 
Eglė Civinskaitė-Muliolienė, 
Mindaugas Nasvytis, Henrikas 
Pikturna, Irena Plechavičienė 
(keramika). Jonas Račyla, Vytau
tas Raulinaitis (skulptūra), Ina 
Skardytė, Kostancija Palavins- 
kaitė-Slapelienė, Rasa Ungurai- 
tytė, Antanas Vaikšnoras, Kazi
mieras Žilinskas.

Visi kiti dailininkai, gyveną 
Clevelande ir už jo ribų, kaip 
Akrone, Columbus, Daytone, ir 
kituose Ohio valstijos miestuo
se, jei norėtų šioje Lietuvių Die
noje dalyvauti su savo kūriniais, 
mielai prašomi pranešti antros 
apylinkės valdybos kultūrinių 
reikalų vadovui Vidmantui Pri- 
kockiui tel.: 531-8496 arba ku
riam kitam šios valdybos nariui.

I. Stasaitė Valdybos sekr.

HOME 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

”A” ONE LAWN & GARDEN 
SERVICE AND SUPPLIES 

TRĄŠOS — SĖKLOS — ŽIEDAI — GĖLĖS 
TRĄŠOS — PAGRINDINIS MŪSŲ BIZNIS. 

Gėlės šermenims ir vestuvėms.
Tel. 781-8111 3131 Superior Avė.

Cleveland, Ohio -11114
JURGIS SIDABRAS — savininkas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIU KLUBAS c* 
Clevelande 

maloniai kviečia praleisti linoslaiki stebint televiziją, 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsą lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.
Klube galite pasiskaityti ir susipažinti su 

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143

Prieš pirkdami automobili paskambinkite mums!!!

Taip pat duodame 10-15'7 nuolaidą, apdraudžiant nuo gaisro 
namus ir inventorių.

Prieš atnaujindami savo mokėjimus, pasitikrinkite pas mus.

r STOP HERE
SHOP THERE JAKUBS & SON

Z. OBELENIS V. GIEDRAITIS
Telef. 881-7741 APPROVED FINANCE, INC. Telef. 944-6835

Nationvvide 
Insurance

tssociated with 
NATIONWIDE MUTUAL 
INSURANCE COMPANY 

Home Office: Colūmbus, Ohio

Then Shop at your leisure for your

Stop here for comfortable terms on your 
coming new car! FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 Eastl85th St.
KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Min. S. Lozoraitis Švei
carijoje dalyvauja pasiun
tinybės patarėjo Dr. A. Ge
ručio rūpesčiu surengtose 
Zueriche Baltijos kraštų 
kultūros dienose. Vėliau jis 
atsilankys Paryžiuje, kur 
dalyvaus Prancūzijos-Balti- 
jos kraštų draugijos meti
niuose pusryčiuose - deba
tuose.

• Vytautas Kavolis skai
tė paskaitas apie "Sociali
nes klases ir meninius sti
lius’’ Ohio Valley Sociolo- 
gical Society metiniame su
važiavime Columbus, Ohio, 
ir apie "Meninį stilių kaip 
religinių savybių išraišką” 
Indiana Statė College, In
diana, Pennsylvanijoje.

• Marąuette Parko Litu
anistinės mokyklos geguži
nė įvyks š. m. gegužės 31 
d. (sekmadienį), Bučio dar
že, 83 & Willow Springs 
Rd., Willow Springs, III. 
Bus įdomi programa, kurią 
išpildys mokyklos moki
niai.

PADĖKA

Po taip sėkmingai pavy
kusių Dirvos novelės pre
mijos įteikimo iškilmių ir 
po to sekusio, vakaro - ba
liaus, man malonu išreikš
ti gilią padėką nuoširdžiai 
talkininkavusiems ir sutar
tinu darbu prisėdėjusiems: 
B. Paplėnienei, E. Matutie- 
nei, K. Matučiui, A. Janu- 
kaičiui, V. Mažeikai, P. 
Vėbrai, J. žemaičiui, K. Ra
monui ir K. Rožanskui.

Be to, Korp! Neo-Lithu
ania korporantėms: R. če- 
saitei, Kr. Sabaliauskaitei, 
B. Šidlauskaitei ir R. Jur
kūnaitei už talką papuo
šiant ir paruošiant svečių 
stalus.

Mūsų spaudos rėmimo 
talkoje tai buvo paskati
nantis pavyzdys ir paspir
tis tolimesniems užsimoji
mams.

K. Pocius,
Vilties Draugijos 
vicepirmininkas, 
Vakaro rengimo 

komisijos pirmininkas

Newarko moterų veikėjos prie lietuviško kryžiaus Newarke, N.J.
Stovi iš kairės: Strikauskienė, O. Pocienė, Iz. Dilienė ir Demskienė. 

V. Maželio nuotrauka

VEIKLUS SKYRIUS

Gegužės 3 d. įvyko A. L. 
Tautinės Sąjungos East 
Chicagos skyriaus narių 
visuotinis susirinkimas. Su
sirinkimas buvo gausus ir 
gyvas.

Daugelis skyriaus narių 
dalyvavo įvykusiame Dir
vos novelės premijos įteiki
mo baliuje, kuriame sky
riaus narė solistė Natalija 
Aukštuolienė išpildė pro
gramą.

Du skyriaus nariai Jonas 
Rimkūnas ir Antanas Juod
valkis, kandidatavo į LB 
Tarybą.

Skyriaus tradicinė gegu
žinė įvyks Union Pier, 
Mich. vasarvietėje liepos 
11 d. Community Building 
patalpose. Gegužinės metu 
numatyta pagerbti sky
riaus narių sūnus ir dukte
ris, baigusius aukštuosius 
mokslus. Rengėjai tikisi, 
kad jaunimas ir senimas 
gausiai gegužinėje daly
vaus ir prašo visus šią da
tą ir vietą atsiminti, (am)

• Eugenija ir Bronius 
Blinstrubai, valgyklos — 
Tulpė savininkai, Dirvos 
novelės premijos įteikimo 
proga Chicagoje, spaudai 
paremti, paaukojo 10 dol.

• Janina Narūne, ”Gin- 
tarėlės” autorė, paruošė 
spaudai naują knygą mūsų 
mažiesiems skaityto j a m s 
"Birutės rytas”. Knygai 
spalvotas iliustracijas pa
ruošė Marija Tūbelytė. 
Knyga parašyta eilėmis ir 
lengvai skaitoma.

• CAPE CODE, prie eže
ro, gražiame pušyne ir ne
toli jūros, kur susirenka 
dauguma lietuvių vasaroto
jų, išnuomojami 2 ar 3 mie
gamųjų vasarnamiai su pil
nu apstatymu. Tinka ypač 
šeimoms su vaikais. Kreip
tis: INA NENORTIENĖ, 
44 Alban St., Dorchester, 
Mass. 02124, tel. TA 5-1832.

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

AUKOS DIRVAI
P. Jančauskas, Dorchester 1.00
D. Mackiala, Los Angeles.. 5,00
J. Kregždė, Cincinnati ....... 3.00
E. Gedgaudas, Los Angeles 1.00 
Lietuvių Dantų Gyd. S-ga

Chicago ...................... 10.00
VI. Vilcinas, Racine............ 1.00
P. Bakūnas, Baltimore..... 2,00
K. Matutis, Chicago.............5,00
M. Maksvytis, Chicago..... 4,00
J. Grybauskas, Lake Zurich 1.00 
H, Misliauskas, Philadelphia4.00 
J. Zdanys, Berlin, Conn 4,00 
V. Bankauskas, Chicago 3,00 
P, Račkauskas,So,Boston,..2.00 
J. Krisciukaitls, Dorchester 4.00 
J. Tamašauskas, Worcester 4.00 
J. Saladžius, E. St. Louis ... 1.00

VEIKLŪS

ROCHESTERIO

LIETUVIAI
"Visi Įtakingesni, veiklesni ir 

darbštesni lietuviai, latviai ir 
estai Įsijungė Į Rezoliucijoms 
Remti Komiteto Rochesterio sky
rių. Iš savo pusės padarysime 
viską, kad viena iš jau Įneštų re
zoliucijų būtų pravesta,” — kal
bėjo Juozas Jurkus, parodęs daug 
iniciatyvos ir didelio sumanumo, 
suformuodamas tą vienetą, ku
riam šiuo metu ir vadovauja. Kiti 
vykdomojo komiteto nariai yra: 
inž. J. Laukaitis — vicepirm.; 
B. Sedlickaitė -- sekr.; inž. E. 
Vasiliauskas — kasin.; žurn. H. 
Žemelis — narys informacijos 
reikalams. Latviai ir estai turi 
darbo komitete po vieną vicepir
mininką — A. Niedols (latvis) ir 
A. Pintson (estas).

Frank T. Lamb, Rochesterio 
miesto burmistras, sutiko Įsi
jungti J komiteto narių eiles. Iš 
lietuvių Į direktorių tarybą Įei
na: kun. kleb. F. Valukevičius, 
P. Norkeliūnas, K. Sabalis, V. 
Vitkus, B. Krokys, A. Jančys, P. 
Jurlen, P. Puidokas, A. Dziako- 
nas, K. Mačiulis, O. Vosilifltė.J. 
Karklys, A. Burkūnas, S. Butri
mas, O Mackevičienė, rašyt. J. 
Jankus, prof. dr. A. Klimas,prof. 
V. Sabalienė, A. Cieminis, S. Il
gūnas, J. Morcan, R, Šerelis, 
pulk. P. Saladžius ir dr. V, Le- 
lis. Anot pirmininko, Į direktorių 
tarybą ateityje bus dar Įtraukta 
daugiau lietuvių darbuotojų.

Sis skyrius jau yra išgavęs ke
letą rezoliucijų; šio skyriaus pa
stangomis šimtai laišku, yra pa
siekę legislatorius Washingtone 
Lietuvos laisvinimo reikalu. Sky
rius parodė daug sumanumo iš
judindamas aplinkiniuose mies
tuose bei miesteliuose negausias 
lietuvių bendruomenes.

Skyrius ir jo pavieniai nariai 
yra parėmę visą rezoliucijų žy
gį didesnėmis piniginėmis su
momis. Ypač, dosnus šiam rei
kalui yra kun. kleb. F. Valuke
vičius. ALT skyrius iki šiol jau 
yra skyręs $200.00; LB apylin
kė yra skyrusi $50.00. Didesnė
mis sumomis visą darbą yra pa
rėmę: J. Stankus, J. Jurkus, A. 
Jančys, P. Norkeliūnas ir kit.

Rochesterio ir apylinkės lietu
viai visais rezoliucijų reikalais 
kviečiami kreiptis J J. Jurkų, 76 
Delamaine Drive, Rochester 21, 
New York. -tt.

Detroito lituanistinės mokyklos choras, sudarytas iš III ir IV skyriaus mokinių, išpildęs dalf meni
nės programos Motinos dieną gegužės 10 d. Lietuvių Namuose. Chorui vadovauja mokyklos vedėjas St. 
Sližys. J. Gaižučio nuotrauka

DETROIT

KUN. L. JANKAUS 
PAGERBIMAS DEHOITE

Pranešame Detroito ir jo 
apylinkių lietuvių visuome
nei, kad gegužės mėn. 23 
dieną į Detroitą atvyksta 
kun. Lionginas Jankus, Bal
fo reikalų vedėjas.

Tąja proga skuodiškiai, 
susitarę su Balfo skyriaus 
valdyba, rengia kun. L. 
Jankui pagerbimą, kuris 
įvyks gegužės 23 dieną, 6 
vai. vakare punktualiai Lie
tuvių Namuose (3009 Till- 
man), apatinėje salėje.

Kviečiame organizacijas 
ir pavienius asmenis gausiai 
dalyvauti iškilmi n g u o s e 
pietuose. Registruotis pas 
Balfo sk. valdybos vicepir
mininkę R. Ražauskienę, 
telef. 278-1353 iki gegužės 
21 dienos. Įėjimas asme
niui — 2.50 dol.

Savo dalyvavimu ne tik 
pagerbsime kun. L. Jankų, 
bet kartu išreikšime jam 
pasitikėjimą esamose pa
reigose, bei pareikšime pro
testą dėl bolševikų sklei
džiamų šmeižtų už jo lietu
višką veiklą. Rengėjai

NIDOS VASARVIETĖS
SEZONO ATIDARYMAS

Kviečiame visus gegužės 24 d, 
(sekmadienį) atvažiuoti Į Nidos 
vasarvietės Linden, Mich. sezo
no atidarymą ir pavasariškoj 
gamtoj maloniai praleisti dieną 
prie Lobdell ežero. Jaunimo ir 
vyreniųjų organizacijas padary
ti iškilas, išvažiavimus, šeimos 
susitikimus.

Žuvininkai galės pažuvauti. 
Pakankamai visiems stalų paval
gyti, vietos pasivaikščioti, pa
žaisti, malkų laužams susikur
ti... Norintieji galės gauti ir vie
toje pavalgyti, atsigaivinti.

Važiuoti US 16 iki US 23, juo 
dešinėn šiaurės link - iki Sll— 
ver Lake Rd., sukti kairėn Lin
den link. JĮ pervažiavus, už dvie-

Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus, švenčiąs 25 metų kunigystes 
sukaktį, prie septyniomis kalbomis išleistų Sibiro lietuvaičių para
šytų maldaknygių. V. Maželio nuotrauka

jų mylių kairėn rasite Nidos iš
kabas.

Įvažiavimas visiems veltui.

Savininkai Kodačiai

IEŠKOMI
BENKUS, Helen, gimusi Ha- 

verhill, Mass., vėliau gyvenusi 
Bostone.

DARBUTAS, iš Pabalių km., 
atvyko Amerkon prieš I Pasau
lin} Karą.

ENDRULAT, Ewaldas, gimęs 
Jurbarke 1901 m,

jANCiURIENĖ - ARLAUSKAI
TĖ, Anelė.

JESEVlClUS, Antanas, iš Gel- 
gaudžių km., Salantų vi.

KAJOKUTĖ, Pranė iš Kreivėnų 
km., Amerikoje ištekėjo, bet vy
ro pavardė nežinoma.

LIETUVIAI KOLUMBIJOJE

LINGIS, Alfonsas iš Imbarės 
kaimo, Salantų vL

MARKŪNAS, Juozas Leonas, 
Pranas ir Vladas (Jono sūnūs), 
ir Vlado dukterys Julė ir Juzė. 
Juozas ir Vladas gimę Ukmer
gėje, kiti spėjamai gimę Ame
rikoje.

MIELAŠAUSKAS, Simonas, 
žmona Marijona (DAMBRAUSKAI 
TE), sūnūs Aleksas, Pranas, ir 
Simonas, dukterys Adelė, Elz
bieta ir Magdalena, išvykę iš 
Balbieriškio Į Sao Paulo, Bra
zilijoje.

NAINYS, Bronius, inžinierius.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd. Street, New York, 
N.Y. 10024.

Kun. dr. P. Ragažinskas savo didžiulėj bibliotekoj Medelline. Jis 
profesoriauja San Jose kolegijoje.

Lletuviškais ornamentais papuoštas kryžius jau stovi Pasaulinės 
mugės aikštelėje. Lietuvių komitetui teko nugalėti visą eilę adminis
tracinių sunkumų, kol tikslas buvo atsiektas.

Iš Chicagos Į New Yorką kryžių atgabeno statybininkas V. Šimkus, 
kuris pats paruošė kryžiui pamatus ir kryžiaus reikalais New Yorke 
praleido dešimt dienų. J. Poderis, J. Jankus ir J. Zarauskas aktyviai 
talkininkavo kryžiaus pastatymo darbe.

Kad šj darbą tinkamai užbaigti reikia dar lėšų. Jos slųstinos PM 
Iždininkui Antanui šetikui, 84-11 101 St.,Richmond Hill 18, N.Y. Lie
tuviai kontraktoriai - daržininkai, dirbą PM rajone -- Tallat Kelpša 
ir Jurgis Sirusas -- padarys gėlyno projektus, kurių Įgyvendinimas 
priklausys nuo mūsų visuomenės duosnumo. Esant pakankamai lėšų, 
bus pagaminti suoleliai, išpilti takeliai, taip kad ir patiems ir sve
timiems būtų malonu lietuviško kryžiaus papėdėje pailsėti. Nuo
traukoje V. Šimkus ruošia kryžiaus pamatą. Matyti Kodako paviljo
nas. R. Kezio nuotrauka

Naujai pastatyti Kolumbijoje Medelline Lietuvių Namai, Dešinėje 
pastatas, kuriame tilps kolpyčia ir parengimams salė, dar neuž
baigtas.
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