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Laose taikos viltys nyksta
Sustiprėjusi komuni s t ų 

ofenzyva Laose grasina iš
ardyti visus planuojamus 
tarptautinius pasitari mus 
taikai įgyvendinti tame pi
lietinio karo niokojamame 
krašte, o gal net ir iššaukti 
tarptautinį ginkluotą kon
fliktą.

Maskvos radijas apkalti
no JAV, kad jos keliančios 
pavojų ”taikos pastangoms 
Laose”, o Pravda vėliau pa
skelbė straipsnį, „siūlantį” 
nutraukti asmeninius ry
šius tarp Chruščiovo ir

NAUJA VALSTYBE
AFRIKOJE

Nauja Afrikos valstybė - 
Sierra Leone - atšventė savo 
gimimą, tapdama nepriklausoma 
po 175 metus trukusio britų val
dymo. Pagrindinės iškilmės vyko 
sostinėje Freėtown, kur vidunaktį 
britų Union Jack pakeista nauja 
žalia-balta-mėlyna vėliava.

Sierra Leone, plotu prilygs
tanti Airijai, turi apie 2 mil. 
gyventojų. Ji 1787 metais tapo 
britų kolonija, skirta iš Anglijos 
vergijos išlaisvintiems negrams. 
Tuo metu kolonistai nežinojo, 
kad jie vaikščioja ant turtingiau
sių pasaulyje deimanto išteklių.

Šiandien kraštas yra išvystęs 
kavos, kakavos ir palmių bran
duolių eksportą, bet pagrindinius 
turtus sudaro dideli geležies rū
dos rezervai ir deimantų kasyk
los.

Naujosios valstybės premje
ras Augustus Strieby Margai - 
iš profesijos gydytojas ir labai 
gerbiamas didžiosios gyventojų 
dalies - pareiškė, kad netrukus 
pradės derybas su Britanija dėl 
gynybos sutarties. Sierra Leone 
numato pasilikti britų tautų ben
druomenėje.

Iškilmių išvakarėse vyriausy
bė buvo areštavusi 31 opozicinės 
"liaudies kongreso” partijos 
narį, bet premjeras pažadėjo 
juos paleisti, iškilmėms pasi
baigus. Esą, režimas neturįs in
tencijos užgniaužti "atsakingą 
kritiką", bet areštuotieji planavę 
suardyti nepriklausomybės pa
skelbimo iškilmes.

prez. Kennedžio, kaip tai 
buvo padaryta po-U-2 inci
dento praeitais metais. Fak
tiškai jokių „asmeninių ry
šių” tarp Chruščiovo ir prez. 
Kennedžio ir nebuvo, išsky
rus kelių notų apsikeitimą, 
bet sovietai regimai planuo
ja sustiprinti priešameriki- 
nės propagandos kampani
ją, ruošdamiesi naujų puo
limų serijai.

Princas Souvanna Phouma, 
Laoso neutralistų vadas, kurį 
komunistai tebelaiko legaliu 
krašto premjeru, davė suprasti, 
kad Laoso pilietinio karo pa- 
liaubių nereikią laukti, kol nebus 
išdirbtas: politinis susitarimas.

Kautynės Laose tebesitęsia 
daugelyje frontų, ir JAV smar
kiai padidino pagalbos tiekimą 
besitraukiančiai karališkajai ar
mijai.

Phoumos pareiškimas, pa
skelbtas per komunistų valdomo 
Šiaur. Vietnamo radiją, galuti
nai sugriovė viltis tų, kurie ti
kėjosi greitos pilietinio karo pa
baigos.

Britai pasiuntė Sovietijai pro
testą dėl ginklų paliaubų vilki
nimo. Esą, anksteniuose pasi
tarimuose tarp ambasadoriaus 
Sir Frank Roberts ir sovietų 
užs. reik. min. Gromyko Sovie- 
tija buvo sutikusi, kad skubios 
ginklų paliaubos esančios būti
nos. Po to Londonas ir Maskva 
paskelbė bendrą atsišaukimą 
kautynėms sustabdyti. Bet So- 
vietija tebetęsia pagalbą Pathet 
Lao sukilėliams, siekdama kuo 
daugiau laimėti, kol Laosan 
nuvyks tarptautinė kontrolės ko
misija. Tuo tarpu provakarie- 
tiška Boun Oum vyriausybė pa
skelbė sutinkanti tartis dėl gin
klų paliaubų.

Iš Sovietijos prieš kelias die
nas grįžęs Souvanna Phouma, 
visiškai neužsimindamas apie 
ginklų paliaubas, pakvietė Pathet 
Lao sukilėlių ir "Savanaketogru
pės" atstovus į "savo" sostinę 
Xieng Khuang deryboms dėl jo 
"vyriausybės" sudėties. Šią "vy
riausybę" jis nori sudaryti prieš 
gegužės 12 Ženevoje numatytą 
pradėti keturiolikos valstybių 
konferenciją.

Washingtone prez. Kennedy ta
rėsi su savo svarbiaisiais pata
rėjais ir kongreso lyderiais, ko
kių priemonių imtis prieš ko
munistų remiamus sukilėlius. Tų 
priemonių tarpe numatoma padi
dinta karinė pagalba Laoso vy- 
riasybei. Taip pat studijuojamas 
pagalbos padidinimas Laoso kai
mynams -- P. Vietnamui ir Tai
landu!.

niuose kalbama, kad prezi
dentas svarstęs galimybę 
Laoso klausimą įnešti į JT 
Saugumo Tarybą.

Jei nepasisektų sulaikyti ko
munizmo įsigalėjimą Laose, A- 
merika patirtų dar vieną didelį 
smūgį. Komunistai, kontroliuo
dami Pietryčių Azijos širdį, pa
didintų subversinę veiklą P. Viet
name ir Tailande.

Iš kitos pusės, JAV adminis
tracijos sluoksniuose pripažįs
tama, kad karinė intervencija 
Laose būtų nepopuliari daugelio 
sąjungininkų tarpe ir sukeltų an
tagonizmą didelėje pasaulio da
lyje. Taip pat būkštaujama, kad 
SEATO pagalba premjero Boun 
Oum vyriausybei galinti iššaukti 
atvirą komunistinės Kinijos ir 
Šiaurinio Vietnamo intervenciją.

Kaip dabar atrodo, JAV vyriau
sybė ruošiasi paskelbti naujus 
įsipareigojimus ir padidinti kari
nę pagalbą P. Vietnamui ir Tai
landu!, kad tie kraštai galėtų at
sispirti atvirai arba partizani
nei komunistų agresijai.

Prancūzų ir britų diplomatai 
Vientiane, kurie buvo pareiškę 
nepasitenkinimą dėl JAV ins
truktorių grupės pavertimo ka
rine misija, beveik neatkreipė 
dėmesio į JAV karinės pagalbos 
padidinimą, susirūpinę paskuti
niuoju Phoumos pareiškimu dėl 
ginklų paliaubų. Jie tikėjo, kad 
Phouma yra vienintelis žmogus, 
kuris galėtų krašte įgyvendinti 
vienybę, bet dabartiniai jo veiks
mai rodą žygiavimą Maskvos ke
liu.

JAV atmetė komunistinės Ki
nijos reikalavimą sustabdyti 
karinių reikmenų tiekimą Laoso 
vyriausybei ir atšaukti karinių 
patarėjų misiją.

Praeitą savaitgalį visoje 
Amerikoje buvo pravesti ci
vilinės gynybos pratimai. 
Jų metu prez. Kennedy per 
specialų radijo tinklą pa
reiškė, kad „mes nelaukia
me karo, bet turime būti 
pasiruošę blogiausiam at
vejui”. Vėliau Chicagoje jis 
pabrėžė, kad didžiausią pa
vojų Amerikai sudaro ne 
rusai, bet „mūsų neapsi
sprendimas daryti tai, kas 
turi būti daroma”,.

Penktadienį prez. Kenne
dy tarėsi su buv. prez. Hoo- 
veriu ir generolu MacAr- 
thuru, vėliau kalbėjosi su 
amb. Stevensonu ir JT gen. 
sekret. H a m m a rskjoldu. 
Jungtinių Tautų sluoks-

ANTANAS SMETONA, clevelandiečių Birutės ir Juliaus Smetonų sūnus, šiuo metu studijuojąs muziką 
Mannes College of Music New Yorke ir fortepijoną pas žinomą pianistę Nadia Reisenberg, balandžio 
29 d. Clevelande Dirvos suruoštame pianistų varžybų koncerte laimėjo vyresniųjų pianistų grupėje 
pirmąją premiją ir $200.

Pianistų konkurso laimėtojai
Jaunųjų pianistų konkurso kon

certas įvyko praėjusį šeštadienį, 
balandžio 29 d. Jame dalyvavo 
visi anksčiau įsiregistravusieji 
dalyviai, kurių buvo 13.

Pirmąją vietą vyresniųjų gru
pėje laimėjo Antanas Smetona. 
Antrąją - Jūra Gailiušytė.

Pirmąją vietą jaunesniųjų gru
pėje sprendėjų komisija padalino 
Laimutei Obelenytei ir Marytei 
Gailiušytei. Antroji premija buvo 
paskirta Mykolai Drungai.

Dovanomis buvo apdovanoti ir

visi kiti konkurso dalyviai, kurie 
gražiai pasirodė ir susirinkusių 
koncerto svečių buvo gražiai su
tikti.

Vyresniųjų grupės laimėto
jams premijas įteikė B. Paplė- 
nienė - Tautinės Sąjungos vice
pirmininkė ir K. Pocius - East 
Chicago Tautinės Sąjungos sky
riaus pirmininkas.

Jaunesniųjų grupėje Dirvos re
daktorius B. Gaidžiūnas ir Dirvos 
skaitytojų vardu Ant. Garmus.

Daugiau apie varžybas kitame 
Dirvos numeryje.

Su Kuba nebus deramasi MARYTĖ GAILIUŠYTĖ

JAV atmetė Havanos pa
siūlymus, kad JAV turėtų 
savo nuomonių skirtumus 
su Kuba išlyginti, pradėda
ma derybas su Fidel Castro 
režimu. Baltųjų Rūmų kal
bėtojas Lincoln White pa
brėžė, kad pagrindinę pro
blemą Kuboje sudaro komu
nizmo veržimasis Į Vakarų 
hemisferą, o dėl komunizmo 
negali būti jokių derybų.

vyksta valymai
Narsumu išgarsėjęs prancūzų 

svetimšalių legijono pulkas iš
sprogdino savo kareivines Zeral- 
dos miestelyje ir dramatiškai 
išvyko užmarštin -- už bausmę 
dėl nesėkmingo bandymo sukilti 
prieš prezidentą De Gaulle.

Kai kurie legijonieriai, suso
dinti po dešimtį į karinius sunk
vežimius ir gabenami į legijono 
centrą -- Sidi Bei Abbės karei
vines — šaudė į orą ir, mėty-

CHRUŠČIOVAS: — Ko žiopsote? Paskubėkit su ja greičiau susitvarkyti!...

darni miestelio gyventojams 
raudonas rožes, šaukė: "Alžiras 
yra prancūzų!" Kiti ašarojo. Vie
nas autobusas su daugiau kaip 
30 pulko karininkų, lydimas stip
rios lojalių dalinių apsaugos,pa
suko tiesiog į Alžiro miestą — 
kalėjiman. Karininkai nerodė jo
kio pesimizmo ir dainavo garsią 
legijono dainą: "Nesigailiu nie
ko!"

Taip baigė egzistenciją sve
timšalių legijono parašiutininkų 
pulkas, kuris buvo įsteigtas prieš 
12 metų ir heroiškai kovojo In
dokinijoje, prieš grįždamas į Al
žirą.

Šis pulkas 
jėgą buvusių 
Jis grasino 
kontinentinę
versti gen. De Gaulle, kad būtų 
sukliudytos derybos dėl Alžiro 
ateities. Jį likvidavus, Prancūzi
jos vyriausybė paskelbė, kad 
visa kariuomenė Alžire esanti 
vyriausybės kontrolėje.

Siekdama galutinai likviduoti 
paskutines sukilimo kibirkštis, 
vyriausybė intensyviai 
sukilimo 
Maurice 
laukia 
—Raoul 
Edmond
ma. Anksčiau buvo pasklidusios 
žinios, kad jie pasislėpę 
minėtose Zeraldos kareivinėse. 
Jų išsprogdinimas dar padidino 
jų dingimo paslaptį. Prieš iš
sprogdinimą legijonieriai buvo 
atsisakę bet ką įsileisti į miš-

Kubos pasiūlymas buvo 
paskelbtas kartu su pareiš
kimu apie naują, artimą 
„tiesioginės, gink 1 u o t o s 
a merikinės agresijos pavo
jų”. Prez. Dorticos tam rei
kalui išaiškinti naktį iš lovų 
prikėlė visus užsienio diplo
matus, sušaukdamas juos 
skubion konferencijom

Praeitą savaitgalį prem
jeras Castro prieš televizi
jos kameras tariamai dis
kutavo su 1000 nelaisvėn 
paimtų nelaimingai pasibai
gusios invazijos dalyvių. Jis 
aiškino, kad skatinsiąs Ku
bos liaudį pasigailėti jų gy
vybių, o tuo metu belaisvius 
saugą milicininkai, atsto
vaują "liaudį”, nuolat šū
kavo „paredonl”, t. y. prie 
sienos sušaudyti.

ARMIJA VERČIA TĘSTI
"VIENYBES DERYBAS”

sudarė pagrindinę, 
generolų sukilime, 
pradėti invaziją į 
Prancūziją ir nu-

Automatiniais šautuvais 
ginkluota kariuomenė ban
do sulaikyti politinius Kon
go vadus, kad jie neišsi
skirstytų, kol išspręs savo 
ginčus vadinamoje vieny
bės konferencijoje.

Ginčo branduolį sudaro 
Katangos prez. Tschombe,

ieško 
iniciatorių. Vienas jų, 
Challe, jau suimtas ir 
teismo, bet kitų trijų 
Salan, Andrė Zeller ir 

Jouhaud — neranda-

kuotą kalvą Viduržemio jūros pa
krantėje.

Maurice Challe bus teisiamas 
devynių asmenų kolegijos ke-. 
tūrių civilių ir penkių genero
lu.

Prancūzijos gynybos ministe
ris išvyko į Alžirą vadovauti 
tvarkos atstatymui. Areštai ir 
kratos tęsiama. Alžire stovin
čios kariuomenės vadovybė kei
čiama. Tikima, kad bus didelių 
permainų ir policijos bei civi
linės administracijos sluoks
niuose.

LAIMUTĖ OBELENYTĖ

kuris pareiškė išeinąs iš 
konferencijos dėlto, kad 
centrinė vyriausybė nusi
lenkė Jungt. Tautų reikala
vimui išvaryti iš Kongo vi
sus užsieniečius patarėjus. 
Už tai jis buvo areštuotas, 
bet po dvi dienas trukusio 
bado streiko paleistas, tuo 
metu gen. Mobutu kariuo
menei užblokuojant kitų 
280 politinių vadų išsiskirs
tymą iš konferencijos.

Konferencija buvo su
šaukta paruošti Kongo au
tonominių provincijų fede
racijos planus. Tam projek
tui pritarė Kasavubu ir 
Tschombe, bet pastarojo 
optimizmas išnyko, kai jis 
sužinojo, jog centrinė vy
riausybė sutiko priimti JT 
Saugumo Tarybos rezoliuci
ją. Tschombes administra
ciją, kaip žinoma, didele da
limi sudaro belgai.

Po Tschombes išvykimo 
pradėjo kursuoti gandai, 
kad į konferenciją atvyk
siąs ir Gizenga. Jis pasiun
tė skundą Jungt. Tautoms, 
kad belgai atsiuntę penkis 
lėktuvus kareivių, kurie 
pradėsią intervenciją Kon
ge. Jis grasino, kad tuo at
veju jis šauksiąsis pagalbon 
„užsienio jėgą”.
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SKAITYTOJŲ PASTABOS

Latviai
Pereitų metų lapkričio m. 12

- 13 dienomis vykusiame Chica
gos tautybių festivalyje latviai 
savo skyriuje išstatė Latvijos 
žemėlapį su naujais Latvijos -
- Lietuvos sienų pakeitimais, bū
tent: Latvijos siena ties Mažei
kiais pravesta per Lietuvos teri
toriją tiesiog į pietus iki Kretin
gos, o nuo Kretingos maždaug 
buvusia Klaipėdos krašto siena 
pasukta ir nuvesta iki jūros. Taip 
kad Palanga, Šventoji ?' Skuodas 
su visomis jų vietovėmis paro
dyta kaip Latvijos teritorijos da
lis.

Ką gi, lietuviai, pamatę tokį 
brolių latvių žemėlapį, kiek nu
stebo, bet niekas iš mačiusių 
nepalaikė rimtu dalyku, o grei
čiau priėmė tai su tam tikru 
humoro žiupsneliu ir gailesčiu, 
kad toki "neapsižiūrėjimo" ne
kalti reiškiniai neapsakomai (sa
kytume, intymiai) stabdo mūsų 
abiejų tautų pastangas tiesti 
helią į bendrą ateitį, į mūsų 
laisvų tautų išlikimą.

Toks maždaug jausmas, pami
nint šitą faktą, nuskambėjo ir 
kai kurioje mūsų spaudoje -
- Dirvoje, Vienybėje ir kitur. 
Ir viskas. Bet latviai į šito jų 
"neapsižiūrėjimo" iškėlimą mū
sų spaudoje gana nelauktu būdu 
reagavo: užuot atsiprašę už lat
vių jaunųjų menininkų "neapdai
rumą", jie apkaltino lietuvių 
spaudą, kam jinai be pagrindo 
kėlusi savo skaitytojuose tokį 
susijaudinimą. Vaizdingumo dė
lei čia percituosiu rašytojo E. 
Skujenieko išverstą į lietuvių 
kalbą ir įdėtą į š. m. sausio 
13 dienos Dirvos Nr. 5 latvių 
laikraščio "Laiks" komentarą 
(kalba netaisyta):

"Lietuviams ir lenkams, net 
svetur, dažnai pasitaiko terito- 
rialiniai ginčai, kad ir Vilniaus 
reikalu. Su latviais visą laiką 
buvo gyvenama taikoje. Bet da
bar lietuvių spaudoje pasigirdo

PADĖJUS S500.00 AR DAUGIAU KOVO IR

dOSEPH F. G R I B A U S K A S , v • d • j • •

1447 S. 4 9 JŲ COURT, CICERO 50.1LL./BI 2-1397. TO 31131

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

K. VĖLYVIS

ir mūsų Palanga
sujaudinti balsai, kad latviai 
"prisijungė" Palangą. Susijaudi
nimo priežastis -- neseniai įvy
kusiam tautybių festivaly,Chica
goje, latvių stende buvo išstaty
tas žemėlapis, kuriame Palanga 
buvo Latvijos ribose. Latviai — 
chicagiečiai, be'abejo, nelai
mingi šios "aneksijos" nesusi
pratimu, kuri pasitaikė per lat
vių jaunųjų menininkų, ruošiančių 
šį žemėlapį, neapsižiūrėjimą -- 
jie, vedant Latvijos sienas, pietų 
sieną nuvedė per žemai palie
čiant Palangą. Broliai lietuviai 
gali būti tikri, kad tik šiuo būdu 
atsirado "agresija". 1919 m. ve
jant bermontininkus, latvių ka
riuomenė užėmė ir Palangą, ku
rią tuojau, be jokių pretenzijų, 
atidavė Lietuvai. Jei kada nors 
būtų kilusi mintis apie Palangos 
prijungimą prie Latvijos, tai toji 
būtų buvus pati patogiausia pro
ga".

Pateikdamas šitą latvių 
"Laiks" paaiškinimą, E. Skujie- 
nieks dar nuo savę prideda, kad 
kai kuri lietuvių spauda linkusi 
iš adatos net vežimą priskal
dyti. Taigi, E. Skujenieks, kaip 
ir latvių "Laiks", mus, lietu
vius, moko, kaip su latviais rei
kia sugyventi ir juos suprasti. 
Čia, žinoma, ne tiek svarbu 
mums žemėlapio "klaida" kiek 
pats tos "klaidos", paaiškinimas, 
nes pastarasis pakankamai pa
sako ir tokios "klaidos" prie
žastis. Pasak “Laiks" kores
pondento, lietuviams ir lenkams, 
net svetur gyvenantiems, dažnai 
pasitaiką teritoriniai ginčai, kad 
ir dėl Vilniaus... Atseit, lietu
viams teritoriniai "ginčai" tu
rėtų būti įprasti -- "natūralūs" 
ir nesukelti jokio įspūdžio, juo la
biau ginčui iškilus su latviais 
(visą laiką gyvenusiais taikoje) 
ir tai dėl tokios Palangos...

Visų pirma čia reikia pažy
mėti, kad lietuvių tauta nuo savo 
valstybės atkūrimo iki žlugimo 

jokių teritorinių ginčų, išskyrus 
latvių pa’sienį su kaimynais netu
rėjo.

Lietuvos-Rusijos siena buvo 
nustatyta 1920 m. Maskvos su
tartimi, pietų siena su lenkais
1920 m. Suvalkų sutartimi, vaka
rų siena su vokiečiais buvo galu
tinai išvesta 1923 metais. Neti
kėtas priešo užpuolimas ir teri
torijos dalies užgrobimas yra ne 
ginčas, bet karo klausimas.

Taigi, nei visas pietų-rytų Lie
tuvos kraštas su sostine Vilniu
mi, nei Palanga, nei kuri kita 
etnografinės Lietuvos teritorijos 
dalis ginčų objektais su kaimy
nais niekad nebuvo ir negali būti.

Tačiau su latviais, nustatant
1921 metais Lietuvos - Latvijos 
sieną, teritorinių ginčų būta ir 
gana keistų, kuriuos tik arbitra
žo būdu pavyko likviduoti, ir tai 
Lietuvai atsisakant Latvijos nau
dai kai kurių etnografinės Lie
tuvos teritorijos dalių.

Tuos teritorinius ginčus patys 
latviai ir sukūrė. 1918-1920 m. abi 
broliškosios - lietuvių ir latvių 
tautos grūmėsi su gausiais prie
šais dėl laisvės, dėl gyvybės, 
Latviams teko mažesnė laisvės 
kovos našta, kaip lietuviams, 
nes jie turėjo tik du priešus: 
bolševikus ir bermontininkus, 
kuriuos 1919 m. pabaigoje sėk
mingai išstūmė iš savo terito
rijos, palyginti, ramiai galėjo 
grįsti savo naujai valstybei pag
rindus. Deja, latviai nenurimo ir 
nesitenkino kaip valstybė savo 
etnografinėse ribose: tuo metu 
jie dairėsi kaimynų link, kaip 
praplėsti savo teritoriją pasta
rųjų sąskaiton. Ir štai 1919 m. 
lapkričio m. pabaigoje, kada Lie
tuvos kariuomenė, sumušusi prie 
Radviliškio bermontininkus, su
kaupia visas savo jėgas ir nuo 
Gardino iki Alūkštos visu mil
žinišku frontu grumiasi su bol
ševikais, sėkmingai juos stumda
ma iš Lietuvos teritorijos, — 
latvių kariuomenė įsibrauja į 
Lietuvos pajūrį iki Klaipėdos 
krašto sienos.

"Laiko" korespondentas teigia, 
kad..." "1919 m. vejant bermonti
ninkus, latvių kariuomenė užė
mė ir Palangą, kurią tuojau, be 
jokių pretenzijų, atidavė Lietu
vai"... Latvių kariuomenei vyti 
ar persekioti bermontininkus 
Lietuvos teritorijoje neteko, nes 
lapkričio m. 22 d. latviai juos 
sumušė prie Mintaujos, o lap
kričio m. 23 d. lietuviai juos 
pribaigė prie Radviliškio. Ali- 
jantams paprašius, Lietuvos vy
riausybė bermontininkų liku
čiams leido evakuotis mūsų ka
riuomenės lydimiems tik Radvi
liškio - Tauragės geležinkelio 
ruožu ir tik ties Taurage-Pagė- 
giais pereiti tuometinę Lietuvos 
sieną. Ir gruodžio m. 15 d. pasku
tiniai bermontininkai ties Tau
rage peržengė Lietuvos sieną. 
Taigi Lietuvos pajūryje tuo metu 
nebuvo nė vieno bermontininkų 
kareivio.

Jei latviai būtų tuojau "atida
vę Lietuvai Palangą be jokių 
pretenzijų", kaip "Laiks" ko
respondentas tvirtina, tai šiandie 
nebūtų ir latviškos Palangos is
torijos ir greičiausiai dar ir 
dabar nepasitaikytų palangišku 
"apsirikimų" ... Bet latviai be
veik pusantrų metų išlaikė Lie
tuvos pajūrį okupavę. Ir tik už 
didelę kainą 1921 m. kovo m. 
31 d. iš ten pasitraukė.

Maždaug po metų po Palangos 
užėmimo, t. y. 1920 m. rudenį 
latviai pakartojo panašų žygį ir 
šiaurės rytų Lietuvoje. Kai Len
kija sulaužė Suvalkų sutartį ir 
1920 m. spalio m. 9 d. pradėjo 
žygį į Vilnių ir į visą Lietuvą 
ir kai Lietuva vėl sukaupė visas 
jėgas ginti krašto laisvę, -- lat
vių kariuomenė spalio m. 12 d.

(Nukelta į 5 psL)

J.S.AUTO SERVICE

Los Angeles jaunieji skautai -- vilkiukai iškilos patikrinime. Iš kairės stovi: draugovės adjutantas
D. Jokubauskas, V. Safrončikas, S. Geštautas, T. Mažeika, R. Janulevičius, G. Janulevičius, A. Mi
kuckis, K. Kančauskas, R. Pažėra, V. Vilimas, A. Keršonis, V. Narbutas, J. Damkus ir T. Stančikas.

L. Kančausko nuotrauka

KAS KA VALDO LIETUVOJE?
Nuo praeitų metų žiemos So

vietų Sąjungoj vyksta valymai 
žemės ūkio pareigūnų tarpe. Reta 
kuri respublika liko nepaliesta. 
Tik kažin kokia tyla gaubia Lie
tuvą. Tartum ten būtų "viskas 
tvarkoj",..

Kai kuriose respublikose prie
šingybė tarp vietinių ir rusų 
kolonistų taipogi paaiškėjo gar
siais sprogimais. Lietuvoje gi -- 
tyla.

O vis dėlto atidžiam krašto 
spaudos sekėjui nesvetimi įvai
rūs keisti dalykai, kurių nega
lima nepastebėti. Susidaro įspū
dis, kad kažinkas netvarkoj; bene 
mažėja okupanto "monolitinis" 
veidas; bene ryškėja kai kurie 
plyšiai. Taip ir kyla klausimas: 
kas ką "valdo".

Štai, "TIESA" nuo š. m. prad
žios įsivedė pastovią skiltelę 
"Šiandien Sovietskaja Litva 
puslapiuose". Kaži kiek skaity
tojams įdomi ta skiltis? Beje, 
dar neperseniausiai buvo kalbų, 
kad "Sovietskaja Litva" redak
ciją iš viso reiktų uždaryti; ji 
gali paimti medžiagą iš "Tie
sos", o bendrasąjunginės reikš
mės straipsnius vistiek gaus iš 
TASSO. Bet ne; staiga pasirodo, 
kad "Sovietskaja Litva" yra "ofi
ciozas" -- o ne TIESA.

Pernai maskvinių "Izvestijų" 
korespondentas išpylė ilgą ir 
piktą straipsnį apie Vilniaus "Ne
ringos" kavinės tariamai ištai
gingą įrengimą. Tai esąs pinigų 
švaistymas ir t. Kas žino, sako 
kad "Izvestijos" korespondentas 
Vilniuje iš viso yra pasipūtęs 
ir į rusiškų "antžmogių" maniją 
paslinkęs pilietis; atėjo kavi
nėn; jo niekas neatpažino; ne
traktavo, kaip pridera ponui 
draugui; na, ir supyko tasai. Nei 
TIESA, nei kitas laikraštis to 
"Izvestijų" užsipuolimo- lietu
viams neminėjo. Tik po kelių 
savaičių persispausdino straips
nį apie "Neringos" kavinę iš 
vieno centrinio architektūros 
žurnalo, kuris randa vidaus ar
chitektūrą, papuošimus ir t. 
atliktus pavyzdingai...

Kaip suprasti tokį rusų kores
pondento poelgį? Negi jam dau
giau tikėsi, kaip specialistams? 
O gal pasikeitė jo pareigų po
būdis; gal jau jis dabar eina dau
giau rusiško "angelo sargo" pa
reigas; vaidina denunciatoriaus 
rolę?

Sveikatos ministras drg. Dirsė 
nusiėmė pernai be garso ir be 
kvapo. Drg. Dirsė, kaip tenka 
girdėti, yra neblogas vyras, tik

Sav. J. Švarcas 
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio 

labai jau guvus oportunistas. Sa
ko, dar ir mergišius -- kas be 
ko. Taip sykį turėjęs romaną su 
vieno gydytojo žmona, ir pargrį
žęs vyras abu pagavo, taip sa
kant, "in flagranti", kas drg. 
ministrui kainavo nemažą 
guzą kaktoj. Dėl to atsitikimo -- 
fama ėst -- jis ir nuvirto nuo 
kėdės. Sunku patikėti, kad tokios 
smulkmenos dėliai nukristų toks 
valdžiai brangus pareigūnas. 
Reikalas tačiau darosi visai ne
juokingas, sužinojus, kad minė
toji gydytojienė ir jos vyrelis 
yra -- rusai; ir dar gana stip
riais pečiais. Žodžiu, viskas 
galima, bet...

Arba grįžkime prie žemės ū- 
kio. Štai, 1960.XII.28 d. TIESA 
išspausdino feljetoną apie "spe
kuliantą" Maldeikį. Tasai, kartu 
su rusu Kuznecovu, Kauno rajono 
kolchozams pristatė vagonus 
grūdų --iš Kazakstano, kad iš
pildytų planą. Vilnijoje "speku
liantas" Šliževskis užpirko gy
vulius ir statė į Ukrainą (kur 
vasarą dėl sausros išpiovė gy
vulius ir paskui neturėjo kuo 
planą užpildyti). Ir Šliževskis 
veikė kaip "kontraktorius", at
sieit legaliai. Tarp visos eilės 
Kauno rajono kolūkių, gavusių 
grūdus iš Kazakstano vagonais, 
buvo ir "Gintaro" kolūkis, kuris 
minėtiems "spekuliantams" -- 
prityrusiems, anksčiau premi
joms apdovanotiems ž. ū. pa
reigūnams -- išmokėjo didelius 
"dienpinigius".

Drg. Chruščiovo atskaitoje 
sausio mėnesį, kada maudė ir 
murkdė vieną po kito žemės ū- 
kio pareigūnus -- sukčius, Lie
tuvai teko palyginti maža "pylos". 
Ne nuostabu, mėsos ir pieno 
produkcijoje nuo 100 ha, naudme
nų Lietuva, greta Latvijos ir Es
tijos, juk vėl pirmavo visoje Są
jungoje. Chruščiovas net gyrė 
drg. Lebedevą, socialistinio dar
bo didvyrį" už šaunius pasieki
mus žemės ūkio srityje. Greit 
Lebedevą girti pasiskubino ir 
drg. Sniečkus --už pasiekimus 
gyvulininkystės srityje.

Bet keisčiausia tai, kad drg. 
Lebedevas yra kaip tik Kauno 
rajono "Gintaro" kolūkio pirmi
ninkas! Atseit, pirmininkas vie
no iš kolūkių, kurie 1960 m. 
grūdų gamybos planą išpildė suk
čiavimais, grūdais iš Kazaks
tano! Kovo mėnesį Vilniuje į- 
vykusiam plenume ž. ū. klausi
mais buvo už "suktybes" 
išmestas iš CK Joniškio komu
nistas -- lietuvis Variakojis ir 
jo pavaduotojas. Užsipultas i r jau 
minėtasis Šliževskis. Bet nė žo
džio neprasitarta apie Maldeikį 
—Kuznecovą, kazakstaniškų grū
dų statytojus! Ar buvo nepatogu 
ką nors prikirpti drg. Lebedevui? 
Ar dėlto kad jį pavyzdžiu pasta
tė Chruščiovas? O gal dėlto, 
kad yra... Tiek to.

Keisti dalykai vyko ir dėl Nykš- 
taičio - Skliuto - Petrausko by
los. Kaip žinia, šie trys lietuviai 
buvo teisiami aukšč. teismo Vil
niuje už neva gyventojų (žydų) 
žudymus vokiečių okupacijos 
pradžioje. Verta čia keletą žodžių 
įterpti dėl tų "bylų", kurios stai
ga, kaip grybai po lietaus, iš

augo šį pavasarį Estijoje, Lat
vijoje, Gudijoje, Ukrainoje ir t.t.

Iki 1959 m. vidurio okupantų 
valdžia mažai teužsimindavo 
nuostolius žmonėmis, kuriuos 
karo metu turėjo Lietuva. Jeigu 
ir užsiminta apie nacių masines 
skerdynes, tai kalbėta tik apie 
"tarybinius patriotus", nenoro
mis užsimenant, kad nacių auko
mis pirmoje eilėje buvo žydai. 
Veikiau ir mieliau kalbėta jau 
apie raudonarmiečius, karius be
laisvius -- ir lyg dėl dekora
cijos paminėtas ir vienas kitas 
lietuvis -- komunistas.

Priežastis, kodėl 1959 m. vi
dury staiga sukliko agitpropas-- 
tai gyventojų surašymo duome
nys. Po karo sovietų valstybi
nė komisija ištyrė nacių žudy
nių masinius kapus ir nustatė, 
kad viso jų išžudyta apie 360,000 
žmonių, iš kurių nedaugiau 200, 
000 - 250,000 vietinių gyventojų. 
Bet surašymo duomenys parodė, 
kad kraštas sudėjo daug dides
nę duoklę žmonėmis: trūksta ma
žiausia 700,000 žmonių! Kur jie 
dingo, kas juos "išbraukė"? Vi
sai suprantama, kad okupantai 
viską stengėsi suversti hitleri
ninkams; negi prisipažins, kad 
patys nemažesni kriminalistai už 
nacius! Karštligiškai besimėty
dami ir įrodinėdami, kad 1944 
m. komisijos daviniai "klaidin
gi", naujieji ponai draugai tuoj 
perėjo į priešpuolį. Jų planas 
--pasinaudoti žudiko Eichmano 
sugavimu ir byla, iš to pada
ryti dar atitinkamą politinį biz
nį žmonių lavonais. Ta proga ypač 
jiems parūpo suteršti nerusų tau
tų laisvės sąjūdžius įtartina 
kraujo hipoteka. Štai, kodėl stai
ga, kaip iš dangaus, atsirado 
visokios "bylos" Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje.

Estijoje teista senai nuteistus 
žmones; vienas net atsigabentas 
--iš Kazakstano kur atliko baus
mę... Nekitaip ir kitur. Klasiškas 
skubotumo ir neapsižiūrėjimo 
pavyzdys įvyko Lietuvoje su jau 
minėta Nykštaičio byla.

Skiltyje "Sovietskaja Litva 
puslapiuose" vilniškė TIESA va
sario 25 d. nurodė, kad "laikraš
tis ( t. y. Sov. Ltv.) spausdi
na medžiagą" apie minėtų "ban
ditų" teismą Vilniuje. Bet pačioje 
Tiesoje apie bylą nė žodžio! Nors 
išvakarėse jau (11.24) d. Maskvos 
TASSo agentūra spėjo visam pa
sauliui apie tą bylą pranešti! 
Vasario 28 d. "Komjaunimo Tie
sa" apie minėtą bylą -- persi
spausdino T rojanovskio straipsnį 
iš "Sovietskaja Litva", nurodant 
šaltinį. O pati TIESA tik kovo 
11 d., t. y. už dviejų savaičių, 
apšvietė savo skaitytojus, kad 
tokia byla iš viso įvyko!

Negi "Tiesai" ar "Komj. Tie
sai" pritrūko korespondentų nu
siųsti į pačiam Vilniuje vyks
tančią bylą? Gal jie negauna 
TASSo pranešimų? O gal nenorėjo 
lietuviško svieto juokinti ta ko
medija? Bet greičiausia Čia ne
tyčia pasirodė, kad tikrasis LKP 
organas yra "Sovietskaja Litva" 
o ne "Tiesa"...

Žodžiu, neaišku, kas ką valdo: 
komunistai nekomunistus ar rus- 
kiai komunistus ir nekomunistus 
lietuvius... (vb)
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MOTINOS DIENI PASITINKANT

Į LB Tarybos rinkimus einama 
ne be rūpesčiu

JAV Liet. Bendruomenės IlI-iosios Tarybos rinkimų 
mašina jau juda: pasiūlyti kandidatai, rinkimų komisijos 
atlieka parengiamuosius darbus, siekiama pajudinti rin
kikų mases.

Vis dėlto j Tarybos rinkimus einama ne be rūpesčių. 
Dirvos redaktorius ties jais stabtelėjo balandžio 12 

dienos vedamajame, išryškindamas ypačiai du. Papildo
mai prie šių dviejų bendruomeninių rūpesčių taip pat 
norime stabtelėti ir mes.

Visų pirma tai pačios LB Tarybos vaidmuo.
Ar ji ligi šiol pateisino į ją dedamas viltis? Kaip pa

prastai gyvenime esti, vieni ją gynė, kiti nesigailėjo prie
kaištų. Teisybė yra kur nors apie vidurį. Vis dėlto LB 
Taryba ligi šiol didžiausią savo dėmesio dalį teskyrė vad. 
organizaciniams reikalams — LB įstatų, kultūros, švie
timo ir kt. savo institucijų statutų svarstymui ir pn. klau
simams. Atrodo, jau pribrendo laikas, kad į LB Tarybą 
taip pat ateitų mūsų švietimo, kultūrinio ir visuomeninio 
gyvenimo didžiosios problemos,

Ne paslaptis, kad juo toliau, vis labiau savo gyve
nime matome stingimą, pailsimą, net pasimetimą. Vietoj 
polėkių ir entuziazmo daug kur tekrutame tik iš inerci
jos. Tautinė ugnis gęsta, neatsispirdama nutautimo grės
mei. štai kad ir dabartinės mūsų studentijos gyvenimo 
bei nuotaikų vaizdas: Atėjo nuosmukis, apatija, pesimiz
mas. Jau nerandame emocingų patriotinių šūkių. Juos 
pakeitė klausimai, kodėl aš turiu būti lietuvis? Ar lietu
vybė yra vertybė? Kas mes esame? (V. Gegevičiūtė, 
"Studentų Gairių’’ 1961 4 nr.).

LB Tarybos kandidatų, kaip teisingai Dirvoje pabrė
žiama, ne tik užtenka, bet jų net su kaupu atsirado. Da
bar turėtų sekti tolimesnis žingsnis: maža kandidatuoti 
ir išrinkimo siekti, bet taip pat reikia pradėti iš anksto 
rūpintis, kaip LB Tarybą veiksmingą bei darbingą pada
ryti. Iš tikrųjų idealu būtų, kad visų mūsų gyvenimui, 
rasdama geriausius atsakymus į degamuosius klausimus.

Šioj vietoj norisi taip pat žodį tarti dar vienu reika
lu. Labai džiugiu reiškiniu reikia laikyti mūsų jaunimo 
bei profesionalų kandidatavimą. LB Tarybos darbui šių 
mūsų žmonių didžiai reikia. Tai būtų tikrai išganingas 
papildymas inteligentinio mūsų proletariato gretų, kurios 
ligi šiol mūsų viešajame gyvenime daugiausia tesireiškia. 
Šis balsas tebūna viešas pasisakymas už mūsų jaunimo ir 
profesionalų išrinkimą į LB Tarybą!

Pagaliau prieiname prie pačių rinkikų. Labai teisinga 
Dirvos redaktoriaus pastaba, kad ligšioliniai LB Tarybos 
rinkimai šiuo atžvelgiu nebuvę optimistiški: rinkimuose 
tedalyvavę palyginti tik nedideli lietuvių skaičiai.

Kokios ateities perspektyvos?
LB organai daro, ką gali: balsuoti prašo, ragina, 

kreipiasi į rinkikų bendruomeninės garbės pajautimą ir 
t.t. Jei norite visiško atvirumo — ir jo nevengiame: gy
vename stebuklo viltimi! O gal pajudėsime! Juk tiek daug 
šnekame apie mūsų demokratizmą, tad kas gi tas mūsų 
demokratizmas! Tik žodis? Tik tuščia frazė? Ar vykdo
masis principas?

LB Tarybos rinkimai sudaro sąlygas kiekvienam lie
tuviui reikštis aktyviai: kandidatuoti ir už kandidatus 
balsavimu pasisakyti. Tai ir yra demokratinio principo 
gyvenimiškas vykdymas.

šito laukiame iš kiekvieno sąmoningo lietuvio.
St. Barzdukas

NETEISINGOS IŠVADOS APIE 
"MADAME BOVARY"

"Dirvos" 46 numeryje Z. Ga
velis komentuoja Dr. V. Čepo 
paskaitą, skaitytą kultūrinia
me subatvaka r y je Bostone. Ma
lonu, kad Z. Gavelis įspėja, jog 
ta "paskaita nebuvo'akademinė, 
bet jaunuoliška"-, priešingu at
veju dėl kaikurių paskaitininko 
žodžių tektų labai nustebti. Tie 
žodžiai šį kartą liečia Flaubert’o 
romaną "Madame Bovary”. Dr. 
Čepas nesupranta, kokie buvo 
"įmanomi motyvai", pateisinan
tieji šio romano išleidimą lietu
vių kalboje, ir visai nesistebi, 
kad jaunimas tokių knygų ne
skaito. Jos jaunimui netinkan
čios.

Daug, daug yra prirašyta apie
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tą romaną, bet tokio nuvertinimo 
"Madame Bovary" iki šiol dar 
nebuvo susilaukusį. Šis romanas 
pasaulinėje literatūroje yra vadi
namas vienas iš klasiškiausių. 
Ilgoje iki šiol prirašytų romanų 
virtinėje "Madame Bovary" vis 
dar stovi pirmose vietose, kaip 
pavyzdys labai tobulo šio žanro 
kūrinio. Jo autorius, Gustave 
Flaubert, vis dar yra laikomas 
vienu iš didžiųjų stilistų pasau
lio literatūroje.

Yra seniai priimta ir dar ne
pakeista literatūros žinovų nuo
monė, kad iš romano "Madame 
Bovary" negalima išmesti nei 
vieno žodžio, nes romanas li
teratūriniu atžvilgiu yra visiškai 
tobulas. Ne tik stilius, apimtis, 
kompozicija, intrigos vystymas, 
bet ir realistinis žmogiškosios 
prigimties trūkumų perda
vimas turi visas didelio meniš
ko kūrinio ypatybes. Mano supra
timu, tai ir buvo motyvai, patei
siną šio romano išleidimą lie
tuvių kalboje. Tai buvo tie patys 
motyvai, kurie vertė "Madame 
Bovary" įtraukti į literatūros 
programą Lietuvos gimnazijose. 
Ir, tur būt, neapsiriksiu saky-

—Paskui atėjo sutemos, juo
da rudens naktis, per naktį alpo 
motinos nerimstanti širdis, -- 
rašė Mykolaitis-Putinas Lietu
vos okupacijų metais.

Ir nuo to laiko lietuvės moti
nos širdis nerami iš rūpesčio 
dėl pavergtos mūsų visų moti
nos tėvynės Lietuvos. Nerami, 
kad jos vaikai, klajodami po pla
tų pasaulį, matydami daug gra
žių gamtos vaizdų, aukštų kal
nų, vingiuotų upių ežerų, niekur 
neatras ir nematys tokio gražaus 
gamtos vaizdo, kuris prilygtų 
javais banguojantiems mūsų tė
viškės laukams, žibuoklių, do
biliukų ir kitų gėlių, tartum pa
tyrusio dailininko ranka švelniai 
supintomis spalvomis pievoms. 
Ir niekur nematys tokio miško 
ir kvepiančio sodo, kur išgirstų 
vyturėlio dainą, lakštingalą ir vi
są tėviškės padangės paukščių 
koncertą.

dama, kad nėra nei vieno huma
nitarinius mokslus baigusio žmo
gaus, kuris nebūtų išsamiai šio 
romano išnagrinėjęs tiek kalbos, 
tiek psichologinio patikimumo at
žvilgiu.

Gaila, kad vertimas į lietuvių 
kalbą yra labai blogas ir knygos 
išvaizda nepatraukli. Gal tai ir 
buvo kliūtis, neleidusi Pr. Če
pui tinkamai suprasti "Madame 
Bovary". Vadovaujantis tokia 
nuomone reikėtų iš knygų len
tynų išmesti ne tik Flaubert’ą, 
bet ir Šekspyrą, Dostojevskį, 
Tolstojų, Zolą, Mauriac’ą, T, 
Mariną, Graham Greene, Hem- 
mingway ir iš viso visus geriau
sius romanų rašytojus, nes jų 
kūriniuose kaip tik žmogaus ar 
visuomenės neigiamos ypatybės 
sudaro pagrindinę problemą.

Bi rutė Drungienė,
Chicago

AR NUOPELNAI TIKRAI 
VERTIEMS SKIRIAMI?

Kelionė satelitais apie žemę, 
tai ne pasivažinėjimas, kad ir 
iš New Yorko į Los Angeles. 
Ir jei J. Gagarin tikrai žemę 
apskrido, jam šiokie tokie nuo
pelnai yra, tik jau ne tokie di
deli, kaip norima išpūsti. Juk 
pirmi keleiviai apie žemę buvo 
šuneliai, beždžionės. Taigi, jei 
nuopelnai Gagarinui, tai pirmiau
sia nuopelnai ir jiems priklauso.

Bet man atrodo, kad didžiausi 
nuopelnai priklauso tiems moks
lininkams, kurie tokias keliones 
galimomis padarė. Juk be jų 
genijaus, nei šuneliai, nei Ga- 
garinai, nei ateity kiti, negalėtų 
apie žemę skristi.

Gaila, kad tik iš JAV pusės 
žinomi mokslininkų vardai, ku
rie tas keliones galimomis pa
darė. Iš sovietų teisybės nesu
žinosim. O jei kada ji bus suži
nota, tai kiekvienas stebėsis, kad 
ten labai daug vokiškų vardų ir 
pavardžių. Ir vis tų mokslininkų, 
kurių tuoj po karo amerikiečiai, 
kaip nacių ar jiems dirbusių ne
norėjo, o sovietai sugaudė išsi
vežė ir į erdvių nugalėjimo 
darbus pakinkė.

K. Pušnaitis, 
Canada

EMILIJA ČEKIENĖ
O įtikinti vaiką, kad toks kraš

tas yra, motinai tenka sunki 
pareiga svetimam krašte, ne
žiūrint, kad ji, kaip niekas kitas, 
sugeba įžvelgti į savo vaiko 
sielą, sugeba jį palenkti į gerą, 
sulaikyti nuo blogio.

Ši viena diena metuose, skir
ta motinai, yra ne tam, kad ap
dovanoję ją lyg vaiką žaisliukais, 
jaustume atlikę pareigą. Ji 
svarbi, kad pagerbtume lietuvę 
motiną iškeldami jos gyvenimo 
prasmę ir nepamainomą reikš
mę šeimai, savo tautai ir žmoni
jai. Kad jos nuolatinį kūrybinį 
auklėjimo darbą ir tautines pas
tangas pridermai įvertintume.

Ypač šių dienų lietuvė motina 
reikalinga ne vien jos vaikų, bet 
kiekvieno lietuvio didelio dėme
sio, pagarbos ir visos mūsų vi
suomenės jos aukštų tautinių 
pareigų supratimo, nes tik ji 
daugiausia gali atlikti Lietuvos 
ateičiai už visus mūsų politinius 
veiksnius, kurių darbas ir pas
tangos be sąmoningos lietuvės 
motinos talkos ir baigtųsi kartu 
su jais.

Kad lietuvė visuomet buvo savo 
tautos reikalų sargyboje, rodo ir 
gilios senovės mūsų tautos is
torija, kur jau 13 amž. Lietuvos 
karaliaus Mindaugo žmona Mor
ta, kaip metraštininkai rašo, 
buvo veikli Mindaugo bendra
darbė, nusimananti valstybės 
reikaluose jo patarėja ir palydo
vė, jo vaikų motina ir auklėto
ja. Istorikės dr. Sruogienės žo
džiais tariant, karalienė Morta, 
toji valinga, įtakinga tolimo vi
duramžio lietuvė, lyg iš granito 
iškalta statula, ženklina mūsų 
istorijos pradžią, istorijos, ku
rioje per ilgus šimtmečius greta 
vyrų dalyvavo ir veikė, mylėjo 
ir kentėjo dažnai pamirštos ir 
vyrų paunksmėse nustelbtos mo
terys (Moteris, 1959 m. 2 nr.).

Nuo to laiko mūsų tautos is
torijoje lietuvės moters vardas 
nesibaigė. Štai daug vėliau apie 
Marijos Pečkauskaitės motiną 
skaitome: "Ji trokšte troško

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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dirbti ir aukotis rusų pavergtai 
tėvynei... Pečkauskienė buvo 
tvirtai įsitikinusi, kad svetimų 
kultūrų turtai, renkami iš visur, 
turi lyg grūdai kristi į savą že
mę, todėl stengiuosi, -- rašė ji, 
kad mano vaikai kuodaugiausia 
girdėtų, mokėtų, dainuotų mūsų 
žemaitiškų dainų, pasakų ir pa
davimų" (Motina, 16 psl.).

Motinos įtaka vaikui prasideda 
dar jam negimus, todėl ilgiau
siai išlieka už visas kitas įtakas 
ir jos skiepyjamos idėjos geriau
siai pigyja. Kad taip tikrai yra, 
rodo pavyzdžiai ir iš pavergtos 
mūsų tėvynės, kur jos auklė
jimo pagrindų negali iš jaunuo
lių išplėšti nei partijos grąsi- 
nimai, nei bausmės.

Žurnale "Tarybinė Moteris", 
1960 m. 8 nr. pats jaunuolis skun
džiasi draugams, negalėdamas 
priimti komunistinių idėjų:

"... Ir- vakare tu sugrįžti namo, 
pasakoji tėvams apie komjaunuo
lišką ryžtą, staiga išvysti jų aky
se nusivylimą, apmaudą, netgi 
pasipiktinimą. Veltui stengiesi 
jiems išaiškinti, nuraminti. Ne 
tavo jėgoms sugriauti įsitkini- 
mus, kurie formavosi dešimtme
čiais. Ir... patylomis pradedi

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

atstovę
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Nemuno bangos tą pačią 
dainą jau tūkstančius metų 
dainuoja, bet lietuviams 
ji niekad neatsibodo.

«
Vengk žmogaus, kuris 

dainos nemėgsta, Šeks
pyras sakė.

*
Kai kurie straipsniai 

atrodo plonu nušvietimu 
storos tikrovės.

*
Kad tauta nesunyktų, rei

kia ne tik pačiam būti gero 
tėvo vaiku, bet ir geru tė
vu.

♦
Fiziologai sako, kad 

žmogaus galvoje daugiau 
kaulų, negu smagenų.

♦
Deja, daugeliui antkapy

je tiktų tik toks užrašas: 
Užgimęs užaugo, užaugęs 
paseno.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ#

abejoti: juk tėvai nori tau tik 
gero, tik laimės, nes tu esi jų 
kūno ir kraujo dalis, jų gyveni
mas ir ateitis esi. Paklūsti jiems, 
nors tava jaunatviška širdis ir 
veržiasi į nežinomus šiaurės to
lius...."

Ir kitas pavyzdys, kur 
"Vilniaus Tiesa" 1961.2.22 d. ra
šo:

"... Rutkauskaitė buvo nekartą 
išrinkta netgi į vadovaujančius 
cecho partinės org-jos organus ir 
štai parodė savo tikrąjį veidą— 
sulaužė darbo drausmę, po ko
jom pamynė partijos nario vardą. 
Partinė org-ja nesugebėjo per
auklėti savo narių, nepadėjo 
jiems atsikratyti žalinga praei
ties liekana..."

Kaip matome, nei partija nei 
draugai, nei valstybė nesugeba 
išauklėti jaunosios kartos taip, 
kaip tikroji motina.

Pavergtoj Lietuvoj, kaip ii-vi
soj sovietijoj, moters dieną šven
čia kovo 8-tą. Pavartę jų spau
doj tos dienos aprašymus, ran
dame pasižymėjusių ir apdo
vanotų už nuopelnus aktyvių ko
munizmo statytojų moterų pa
vardes, bet gi daugiausia rusiš
kas. Reiškia, lietuvė nesiekia tos 
vadinamos tarybinės garbės ir 
šlovės. Ji žino, kad yra savos 
tautos duktė, žino savo gyveni
mo kelią ir nesvyruodama tvir
tai juo eina.

Lietuvišku keliu, tik daug leng
vesnių eina ir išeivijos lietuvė 
motina. Ir joms visoms priklau
so mūsų gili pagarba, meilė ir 
vispusiška parama auklėjant savo 
vaikus gerais lietuviais. O motiną 
suprasti poetas Milašius sako: 
"Kalbėti su tavim, tave, o Motina, 
suprasti, gali tik tasai, kuris tam- 
pa kūdikiu"... O juk nekartą 
net ir pačiame gyvenimo saulė
leidy dar pasijuntam kūdikiais, 
reikalingais tikros motinos glo
bos.
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Los Angeles skautai į savo suruoštą gamtos prieglobstin iškilą sutraukė jaunus ir vyresnius, kurie 
vakare, skirstantis į namus, sustoję ratų sudainavo tradicinę atsisveikinimo dainą "Ateina naktis". 

L. Kančausko nuotrauka

DAR TRYS VALANDOS NAKTIES [76) DESZO ARVAY

'Drąsus ir patikimas vaikas’
Gezą, pajutęs ranką, norinčią 

atsegioti jo švarką, atmerkė akis. 
Jis pamatė gailestingąją seserĮ 
ir pakišo savo rankas po ant
klode.

—Mes norime tave apžiūrėti, 
—tarė daktaras.

--Ar aš galiu pirma nusi
plauti rankas?

--Vėliau.
—Bet mano rankos labai su

teptos.
--Tai nesvarbu; sakyk, kur tau 

pataikė?
—Į. šlaunį.
Sesuo atvertė antklodę, atse

giojo švarką. Berniukas pri
spaudė rankomis savo diržo sag
tį-

--Nors ir labai nesmagu, -- 
pasakė sesuo, -- mes turime 
pažiūrėti.

Berniuko rankos nepaleido dir
žo.

--Būk vyras.
Jis žiūrėjo 1 kambario lubas, 

bet diržo nepaleido.
—Kodėl tu esi toks? -- pa
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klausė sesuo.
--Kad tu nesi vyras, -- atsakė 

jis, savo akis nukreipęs l dak
tarą -- tamsias, gėdos pilnas 
vaiko akis.

--Aš tikiu, kad galėsiu pats 
padaryti, -- pasakė gydytojas se
seriai ir išsiuntė ją atnešti tvars
čių.

♦

Kautynių triukšmas prie pilies 
kalvos sustiprėjo. Sprogstančių 
granatų ugnies medžiai, staigiai 
apsilapoją dulkėmis ir dūmais, 
šokinėjo iš karališkosios pilies 
mūrų. Viršuje siuvo lėktuvai. 
Isteriškas borto ginklų lojimas 
perrėkė artilerijos dundėjimą, ir 
du seni vyrai vaikų sodelio pie
vutėje bailiai pažvelgė į dangų.

--Tęskite, -- pasakė Ilona.
Seniai užmetė paskutinius že

mių kastuvus ant olando kapo-- 
dvyliktojo šį rytą. Kituose gulėjo 
po tris ar keturis žuvusius; bet 
geriau gulėti negiliame kape 
negu ten, gatvėje, po kalkėmis, 
geriau pūti po pievele prieš vaikų

darželį, negu būti žuvų sučiulpia
mas Dunojaus šakoje.

--Iškaskite dar vieną kapą, — 
pasakė Ilona.

Vyrai pasižiūrėjo.
—Vienam lavonui? — paklau

sė vienas.
--Vienam mažam lavonui.
Antrasis, nubraukdamas pra

kaitą rankove, paklausė:
--Vaiko lavonui?
--Iškaskite kapą vaikui?
--Dideliam vaikui?
--Didžiam vaikui.
Pirmasis duobkasys atmatavo 

kastuvu ilgį.
--Užteks?
--Užteks, -- atsakė Ilona.
Vyrai kasė. Netoli sprogo gra

nata. Oro srovė užspaudė bur
nas ir ausis.

--Ar tu pažįsti tą vaiką? -- 
paklausė vienas duobkasys.

--Taip.
--Ir žinai, kieno vaikas?
--Taip.
Kastuvą pakeldamas šalin, pa

sakė pirmasis:
--Tai nunešk jį tėvams.
--Neįmanoma.
--Kodėl?
--Jie išsigins jo.
—Mirusio vaiko išsigins?
—Yra tokių tėvų.
Jie kasė. Atsirado duobė. Ji 

dar buvo negili, kai Ilona pasakė: 
--Gana.
Vyrai dirbo, lyg nieko nebūtų 

girdėję.
--Gana, aš sakiau!
Vyrai prieštaravo. Esą gėda, 

vaiką kaip kritusį šunį tik pa- 1 
kišti po velėna. Jie kasė toliau.

--Sakiau jums: nustokite!
Ilona buvo garsiai surikusi. 

Ji tebebuvo akis nukreipusi į 
negilų kapą. Vyrai žiūrėjo į Ilo
ną. Jie matė jos veide skaus
mingą liūdesį.

—Jis buvo geras vaikas, — 
pasakė ji, -- puikus vaikas.

--Paklydusi kulipka sukniaukė 
kate virš jų galvų.

--Taip, vaikai, -- pasakė vie
nas ir atsiduso.

—Jis buvo patikimas vaikas.
—Ar tu jį gerai pažinojai? — 

užjausdamas paklausė antrasis.
--Aš jį ilgai nešiojau.
--Kai jis bus palaidotas, — 

tarė pirmasis, --mes atvesime 
kunigą.

—Ne, -- pasakė Ilona, -- jis 
buvo komunisto vaikas, jis ne
krikštytas.

—Vis dėlto aš atvesiu kuni
gą. Krikšto vanduo niekam neiš
degina ženklo; ir iš viso, vaikų 
lavonai visada atrodo, kaip šven
tųjų; mes atvesime kunigą.

--Ne, -- pasakė Ilona.
Jos akys žibėjo pamišimu. Abu 

seniai stovėjo nežinodami, ką 
daryti; nes Ilona buvo nuo pečių 
nusiėmusi automatinį šautuvą. 
Ji pasupo jį kaip kūdikį ant ran
kų, paskui ginklą padėjo į ka- 
P4.’

--Jis buvo geras vaikas.
--Tai ne vaikas, — išdrįsopa

sakyti vienas.
—Jis buvo drąsus vaikas, -- 

kalbėjo Ilona, -- bet jie numa
rino jį badu.

—Dėl Dievo, mergaite, tai nė
ra vaikas.

Ilona atrodė nesava.

DIRVA 1961 m. gegužio 1 d.

SVEIKATOS VERTINIMAS
Žmogaus kūnas yra labai kom

plikuotas, susidedąs iš daugelio 
organų, kurių kiekvieną sudaro 
gausybė mažesnių ar didesnių 
vienetų, vadinamų ląstelėmis 
(celėmis). Tiek organai, tiek 
ląstelės, turi savotiškas ir spe- 
ciales paskirtis, atseit, darbus 
atlikti. Žmogus esti sveikas ir 
stiprus, kai visi organai, visos 
ląstelės veikia visiškai tiks
liai. Tegul jų veikimas vienaip 
ar kitaip pakrinka ir jau žmo
gaus sveikata atsiranda ant paš-' 
lijimo slenksčio, kad ir, saky
sime, taip mažo ir bent iš prad
žios visai nejaučiamo. Gera svei
kata visiškai priklauso nuo pilno 
organų ir ląstelių harminingo 
veikimo.

Patsai gyvenimas šiais laikais 
irgi be galo sudėtingas, palygi
nus su senovės gyvenimu, kada 
žmonės pasitenkindavo alkio pa
tenkinimu, apranga ir apsirūpi
nimu šilima, taigi tik papras
čiausia egzistencija.

Kylanti civilizacija neišven
giamai daro įtakos į žmonijos 
sveikatingumą. Kartais toki į- 
taka esti teigiama, maloni ir 
pageidaujama. Vienok kitais at
sitikimais, kaip tik veikia prie
šingai. Teigiamon sąskaiton ga
lima įrašyti žinojimą, kultūrą, 
patogumus, bendrą saugumą ir 
t.t. O priešingon sąskaiton eina 
didesnė atsakomybė, rūpestis, 
persitempimas ir pagaliau net 
didžiulė grėsmė iš atomų skal
dymo energijos, nukreiptos karo 
tikslams.

Kalbant apie sveikatą, pir
miausia reikia tiksliai išsiaiš
kinti, kas tikrumoje yra svei
kata. Pasaulio Sveikatos Orga
nizacija sako: Tai padėtis visiš
ko arba pilno fiziško, protiško 
ir socialio gerovės jausmo, o ne 
vien tik nebuvimas ligos arba 
netvirtumo. Giliau įsižiūrėjus į 
šitokį sveikatos apibrėžimą ra
sime, kad tai tikslus ir plačiai 
apimąs pasakymas. Pasižiūrė
kime iš arčiau. Kai žmogus jau
čiasi visiškai gerai, negi sakysi, 
kad jis nesveikas. Socialė są
voka taip pat reikšminga. Nes 
jei šiuo požiūriu jam sudaro vie
nokius ar kitokius netikrumus, 
neramumus, atsiliepiančius į fi
zišką ar protišką gerovę, tai 
kaipgi tada jį galima laikyti 
visiškai sveiku.

Yra žmonių, nesergančių 
aiškia liga arba šiaip jau nepa
sireiškiančių žymesnių trukumų, 
o vienok bendra būklė nėra vi
siškai aiški ir tvirta, kad būtų 
ją galima pavadinti tikra sveika
ta, kurios aukštuma siektų visą 
šimtą nuošimčių. Kai žmogus, 
sakysime, surūgęs, piktas, neturi 
nė energijos, nė noro dirbti, tai

'--Aš užtikrinu jums,--kalbėjo 
ji, lyg prisiekdama, -- kad tai 
buvo puikus drąsus vaikas.

--Na... aš galvoju... taip...— 
mikčiojo antrasis.

Ilona nusiėmė šalmą.
--Ir aš sakau jums: jei jis 

būtų buvęs pakrikštytas, jie ne
būtų leidę jam mirti badu, arba 
būtų liję mana iš dangaus, ge
ležies mana, kulipkų mana.

Ji numetė šalmą į kapą ir už
sidengė veidą.

—Leisk jai tikėti, kad tai vai
kas, jis nebesusigaudo, — 
pašnibždėjo pirmasis, mirktelė
damas antrajam.

Jie nusiėmė kepures ir, kol 
Ilona susivokė, pakaitomis mur
mėjo:

— Amžinoji šviesa tešviečia 
jam, Viešpatie, su tavo šven
taisiais per amžius.

— Nes tu esi pilnas gailes
tingumo.

— Viešpatie, duok jam amžiną 
ramybę ir...

— Ne, ne, ne! -- sušuko Ilona, 
— jūs neturite melstis; už tokius 
vaikus negalima melstis; o tai 
dar jie atsidurs danguje, ir an
gelai su jais padarys ten revo
liuciją.

— Kaip tik dėlto tokie vaikai 
turi eiti į dangų, -- pasakė pir
masis ir norėjo toliau melstis.

— Ilonaneni! --pasigirdoplo
nas vaikiškas balsas.

—Gezą, -- sušuko Ilona ir nu
bėgo link berniuko, kuris išėjo 
iš vaikų darželio. -- Berniuk!

Ji apkabino jį Ačiū Dievui, ji 
vėl gali atskirti vaikus nuo šau
tuvų." Jie užėrė kojomis šautu
vą, kai Ilona berniuką bučiavo 
ir klausinėjo, vis iš naujo apsi
kabindama.

(Bus daugiau)

Dr. S. BIEZIS
toks jau nelaikytinas visiškai 
sveiku, nors jis nėra tikras li
gonis.

Mes siekiame ne tik nesirgti, 
bet būti visu šimtu nuošimčių 
pajėgūs, kas ištikrųjų ir yra 
pilna sveikata, kurią gamta mus 
apdovanojo ir kurios išlaikymą 
mes privalome siekti visomis 
išgalėmis. Tegul ne visiems ir 
ne visada pasiseka išlaikyti to
kią idealią būklę, bet tai ne
reiškia kad iš viso nereikia 
jos siekti ar bent prie jos ar
tėti. Šiandien jau yra žinomi 

būdai ir priemonės esamą svei
katą pagerinti, ją sustiprinti. Tai 
kodėl tuo visu nepasinaudoti, kiek 
tik prieinama ir galimybės lei
džia.

Siekti visiškos sveikatos rei
kia noro, ryžto ir mokėjimo, ty. 
turėjimo tam tikrų būtinų žinių. 
Į. tai įeina žmogus kaip indivi
das, kaiminystė kaip grupė, tau
ta ir valstybė, ir plačiu mastu 
net visa žmonija. Šiais laikais 
paskirai jau nebeįmanoma gy
venti. Vieni su kitais glaudžiai 
bendrauja, vieni kitiems savo
tišką įtaką daro ir tas paga
liau visus paliečia ir stumia 
tai viena, tai kita kryptim. Pa
skirai jau nebegalime nė gy
venti, nė tvarkytis. Gyvendami 
šiame perpildytame visokių ge
rybių ir laisvių krašte ir paski
ri asmenys turi daug progų įvai
riai reikštis.

I, kai kuriuos reiškinius ste
bint kyla klausimas, ar žmogus 
tikrai nori pagerinti savo svei
katos būklę? Greičiausia, kad 
visi atsakys teigiamai. Juk nerasi 
žmogaus, ieškančio ligos. Bet 
ar pas jį yra užtektinai tvirto 
ir neatlaidaus pasiryžimo tai 
vykinti? Čia tai susiduriame 
su ta nuolatine kliūtimi, kuri daž
nai esti ne taip jau sunki, kurios 
nebūtų galima nugalėti. Bet dau
gelis, dėl reikiamo pasiryžimo 
stokos ir žinojimo, stumiasi 
įprastu rutinos keliu, nelyginant 
tas stuobras upės srovės betiks
liai nešamas, be atodairos dau
žomas į uolas, kurias, dažnai 
galima aplenkti. Tiesa, niekas 
nėra linkęs tokiuo stuobru tapti 
ir dar mažiau prisipažinti, bet 
kasdieninis gyvenimas visa tai 
parodo. Juk mažai pastangų te
reikia su srove plaukti, nors ir 
žinai kad nepajėgsi numatyto 
kranto pasiekti.

Kad pasiektus aukštesnės svei
katos už vidutinę ir ja išlaikius, 
reikia ja visuomet rūpintis. Iš
laikant tinkamoje aukštumoje 
privaloma taip gyventi, kad jos 
nepažeistume, nors ir visai ne
žymiai. II šią programą įeina 
daugybė didelių ir’ mažų faktorių, 
kaip maistas, darbas, poilsis, 
nuotaika, ekonominis išteklius, 
socialinė aplinka. Taigi, prob

lema gana komplikuota, kurios 
vykdymas reikalingas atitinkamu 
pastangų ne tik trumpam laikui, 
bet visam gyvenimui. Čia ir rei
kalingas tas ‘patvarus ryžtas, be 
kurio žinoma, laukiamų vaisių 
nebus.

Aišku, pirmoje vietoje reikia 
blaivaus apsiskaičiavimo, tiks
laus nusistatymo ir pastovaus 
vykdymo. Pradžia gali būti ne taip 
jau lengva. Reikės nekuriu įpro
čių atsisakyti, kitus pakeisti 
tikslesniais. Socialė aplinkuma, 
jei ji priešinga naujiems reika
lavimas, teks pasukti kiton, daž
nai priešingon kryptin, kas bent 
pradžioje gali būti visai nepa
trauklu. Bet tai būtina geresnės 
sveikatos sąskaiton. Tačiau vi- 
dutinam asmeniui čia menami 
pakeitimai ar papildymai, kokie 
jie bebūtų, neprivalėtų pasi
reikšti kokia tai staigmena ar 
baisia revoliucija, kuri galėtų 
nuvesti į kokią tai nežinybę; Pri
valėtų būti aiškiai suprasta, 
kad kas bus daroma, bus lai
koma sveikatos pakėlimo lygiui 
ir paties gyvenimo prailginimui. 
O tai, galima sakyti, bus per
kama aukšta, tikriau pasakius, 
aukščiausia žmogui vertybė — 
sveikata — palyginant, už mažą 
kainą.

Kas čia pasakyta, nebus sklan
džiai įgyvendinta be tam tikrų ir 

teisingų žinių, kurias reikia pir
miausia įgyti. Ir tik jomis vado
vautis, o ne šiaip jau kokiais 
beprasmiais patarimais arba 
beverčiais nurodymais. Tik 
mokslinės žinios, pagrįstos pa
tikrintais faktais, duos tikrą 
naudą.

Dabar tokių žinių gausu. Sa
kysime, tikslus valgomasai 
maistas privalo pirmauti, nes 
jis gali būti didžiuliu geresnės 
sveikatos šaltiniu, arba prie
šingai -- duobės kasimas kapi
nyne. Pavyzdžiui nutukelis nie
kada nesidžiaugs gera sveikata, 
stoka vitaminų ar minėralų ne
teiks reikiamos energijos. Dar
bas ir jo sąlygos dažnai vaidina 
lemiamą vaidmenį. Poilsio 
svarbos ir reikšmės negalima 
pervertinti. Reikia aiškiai ži
noti, kad žmogus jaunystėje, 
pusamžiuje ir senatvėje, visai 
nebe tas pats asmuo, kad orga
nizmo reikalavimai šiuose laiko
tarpiuose skirtingi ir jų patenki
nimas ar nepatenkinimas turi 
tiesioginį ryšį bei pasekmes, 
susijusias su vienokiu ar kitokiu 
pačios sveikatos lygiu ir gyve
nimo ilgumu.

Kai kurie žmonės galvoja, ar 
visa tai verta? Žinoma, tai pri
klauso nuo žmogaus galvosenos, 
jos siekių ir, bendrai, kaip jis 
patsai nusiteikia gyventi. Pagris
tų ir pateisinamų argumentų 
prieš tai vargiai rasime. O už 
tai visi argumentai tvirti kaip 
mūras: Patvari energija, malo
numas gyventi ir noras dirbti, 
nesudrumstas ramumas, jauti
mas pajėgumo, aukštesnis ats
parumas prieš ligas, išvengimas 
daugelio susirgimų ir ilgesnis 
bei malonesnis gyvenimas.

Ar galima manyti, kad tai lai
mėti yra aukšta kaina? Atsaky
mas — ne. Bet dažniausia tik 
tas įvertina šias gerybes, kuris 
praranda savo sveikatą. Tik gai
la, kad praradus sunku besu- 
sigrąžinti, nors ir aukso kalnus 
žadėtum.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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FLORIDA Parengimu kalendorius
• Kazys ir Micė štaupai, 

nuolatos gyveną St. Peters- 
burge, Fla., šiuo metu vieši 
Clevelande pas gimines. K. 
Štaupas diriguoja St. Pe- 
tersburgo lietuvių chorą 
”Daina”, kuris jau garsėja 
ir už lietuvių kolonijos ri
bų. Balandžio 8 d. choras 
gražiai reprezentavo lietu
vius Million-Dollar Munici- 
pal Pier programoje. E. K.

NAUJAS BIULETENIS 
„FLORIDOS LIEAUVIAI”
„Floridos Lietuviai” — to

kiu vardu išėjo pirmas nu
meris St. Petersburgo, Fla., 
lietuvių kolonijos biulete
nio. Leidėjais pasirašė: Nel- 
lie Zabukas ir Peter Pocius. 
Adresas: P. Pocius, Route 
6, Box 606, Tampa 10, Fla. 
Savo žodyje leidėjai pasisa
ko:

„Floridos lietuviai netu
ri jokių priemonių, kurios 
juos bendrintų tautiniais, 
kultūriniais ar materialiais 
reikalais. Jie norėtų žinot, 
kur kas yra veikiama, kas 
kur atvažiuoja — išvažiuo
ja, ką nori pirkt ar parduot, 
ar apie Floridą patarimo 
gautino E. K.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. ęįtfSĘį* Tel. TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir „Auto Body’’ taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas' oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilliam 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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTS
INSUREO TO

*1O OOO

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

GEGUŽIO 6 D. Orgąpizacinio 
Komiteto Šv. Jurgio parapijos 
salei paremti rengiamas banke
tas.

BIRŽELIO 3 D. Lietuvių De
mokratų Klubo išrinktų parei
gūnų pristatymas Čiurlionio An
samblio namuose.

GEGUŽIO 1 D. Neringos Skau
čių Tuntas švenčia Motinos die
ną.

GEGUŽĖS 13 D. Ateities Klu
bo vakaras - vaidinimas "Rau
donas Vynas" Lietuvių salėje.

GEGUŽĖS 20 D. Vaidilos Te
atro spektaklis "Vieno kiemo gy
ventojai".

BIRŽELIO 10 D. Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus ren
giamas finis semestri.

BIRŽELIO 18 D. ALT rengia
mas liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas

.BIRŽELIO 25 D. L. V. S. 
Ramovės Clevelaifdo skyrius 
rengiama gegužinė.

LIEPOS 15 D. TĖVYNES GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

RUGPIŪČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGSĖJO 3 D. devintoji Lie
tuvių Diena.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
ninėjimas.

Solistė L. Zaikienė, išpildžiusi programą Los Angeles skautų 
"Židinio" meno vakare,apdovanojama gėlėmis. Nuotraukoje iš kai
rės: vakaro vadovas Br. Stančikas, pranešėja Andrešiūnaitė, Kaz
lauskaitė ir solistė L. Zailskienė. L. Kančausko nuotrauka

LATVIAI IR MOŠŲ PALANGA

DAIVA MONGIRDAITĖ VIETOJ 
PRUDENCIJOS BIČKIENĖS

(Atkelta iš 2 psl.) 
įsiveržė į Alūkstos sritį ir, pa
ėmusi į nelaisvę paliktas mažas 
lietuvių Komendantūrų įgulas, o- 
kupavo visą tą Lietuvos pakraš
tį. Lietuva, apgynusi savo lais
vę, bet praradusi sostinę su di
delėmis rytų ir pietų Lietuvos 
sritimis, kreipėsi į Latvijos vy
riausybę, prašydama išvesti lat
vių kariuomenę iš Lietuvos teri
torijos. Latviai atmetė Lietuvos 
prašymą.

Lietuva, nuniokota Didžiojo ka
ro, ekonomiškai išsekusi ir kaip 
tauta nukraujavusi laisvės kovo
se, nesiryžo jėga išstumti latvius 
iš Lietuvos teritorijos (nors ir 
galėjo!). Nesiryžo dar ir dėlto, 
kad milžiniški Respublikos dar
bai šaukte šaukėsi lietuvio ran
kos. Beveik pustrečių metų tru
kusios laisvės kovos neleido tau
tai pradėti grįsti savo valsty
bės pamatų. Ir tada prasidėjo 
latviški "teritoriniai ginčai" — 
Lietuvos - Latvijos valstybinių 
sienų derybos.

Čia, po ranka, mes neturime 
tų derybų eigos, bet viena galima 
pasakyti, kad jos buvo sunkios, 
nes tęsėsi apie 5 mėnesius ir 
tai su pagelba sudarytos tam 
reikalui neutralių valstybių ko
misijos. Mat, latviai užgrobtas 
Lietuvos sritis laikė savomis te
ritorijomis, nesą tos sritys prieš 
I Pasaulinį karą buvusios pri
skirtos prie Kurliandijos. Antra 
--tose srityse kadaise gyvenę 
kuršiai ir sėliai, bet ne lietu
viai.

Žinoma, šitie latvių motyvai 
nebuvo realūs, nes neatitiko nei 
etnografinės nei faktinosios Lie
tuvos padėties.

L Nei latviai nei lietuviai, kaip 
tautos, po išsilaisvinimo nega
lėjo kliautis buvusių okupantų 
administraciniais krašto pada
linimais, nes rusai administruo.- 
dami niekados nebojo mūsų tau
tinių interesų. Priešingai, jie 
skaldė mūsų etnografinius plotus, 
jungė juos prie svetimų sričių, 
idant lengviau galėtų ištrinti mū
sų praeitį iš istorijos puslapių, 
ir valdė mus pagal sukurtą visos 
Rusijos administracinę sistemą. 
Antra vertus, o ir tie adminis
traciniai rusų vienetai niekados 
nebuvo pastovūs. Pav., Palangą 
su visu pajūrio ruožu apie 1800 
metus, Kuršo hercogams pra
šant, buvo priskirta prie Kur
liandijos, bet 1819 metais tą sri
tį rusai priskyrė prie Kauno gu
bernijos. O 1827 metais vėl ją 
priskyrė Kurliandijai. Tas pats 
vyksta ir dabar. Tik palyginkim, 
kaip bolševikai šiandie suskaldė 
Lietuvą: Rytų ir Vakarų (Ma
žąją) Lietuvą sau prisiskyrė, o 
pietų sritį atidavė Lenkijai.

2. Antras latvių motyvas, ku
riuo savinosi Lietuvos užgrobtas 
sritis, buvo tai, kad Lietuvos pa
jūryje gyvenę kuršiai, o Alūkstos 
srity sėliai. Bet juk nei kuršiai 
nei sėliai nebuvo latviai. Paga
liau kuršiai, apie 15 amž. iš
tirpo lietuvių ir latvių masėse, 
o sėliai apie tą patį laiką aukš
taičiuose. Ir tose Lietuvos srity
se nuo 15 amž. gyvena tik lie
tuviai: Lietuvos pajūryje žemai
čiai, Alūkstos srityje -- aukš
taičiai. Pagaliau etnografiniu ir 
valstybiniu atžvilgiais Lietuvos 
valstybė su būvusia Kuršo Kuni
gaikštija turėjo aiškią istorinę 
sieną, kuri pirmą kartą buvo 
nustatyta 1495 metais ir vėliau, 
16 šimtmetyje, ar 6 kartus buvo 
lyginama, koreguojama ir smul
kiai aprašoma. Ji prasidėjo maž
daug nuo Nemunėlio - Radviliškio 
ir ėjo apytiesia linija pro Baus

kę, Ežere, Priekulę, pro pietus 
Liepojos ežero krašto iki jūros. 
Rytinė Livonijos dalis 1569 m. 
prisijungė prie Lietuvos. 1918 
metais lietuvių sodybos siekė 
Jakūbpilį. Tačiau lietuvių tau
ta, kovodama dėl laisvės, turėjo 
tikslą atkurti savo valstybę ne 
istorinėse, bet etnografinėse ri
bose, t. y. sujungti į vieną val
stybę tas lietuviškas sritis, 
kuriose gyveno lietuviai. Dėl to 
Lietuvos kariuomenė, kaip iš viso 
Lietuvos, taip ir iš Eglaitės 
Alūkstos, Kaukuonių (Kalkūnų) 
sričių 1919 m. išstūmė bolševi
kus, apsaugodama savo tautie
čių gyvybę ir turtą, nes tos 
sritys buvo grynai lietuviškos.

Taigi latviai, nors ir gerai ži
nodami Lietuvos - Latvijos isto
rines bei etnografines ribas, ga
lima sakyti, iš pasalų užgrobė 
Lietuvos pakraščius ir pradėjo 
derėtis. Ir išsiderėjo, nes jų de
rybų argumentas buvo jų kariuo
menė; išsiderėjo pasilikti visas 
užimtas sritis, grąžindami už 
tai Lietuvai, palyginti, mažą, 20 
klm. ilgio, pajūrio ruoželį, į 
kurį įėjo Palanga ir Šventoji. 
O į šiaurę nuo Šventosios, Skuo
do visą Rucavos sritį pasiliko 
sau. Taigi to mažo ruoželio mū
sų pajūrio grąžinimas buvo mums 
atlyginimas už visas latvių už
grobtas mūsų pasienio sritis.

Tačiau latviai nebuvo pa
tenkinti ir tokiais "mainais": vi
są nepriklausomybės laiką jie 
gailavo mūsų pajūrio ir auklėjo 
savo naująją kartą, primindami 
jai, kad jie, latviai, praradę lie
tuviams ne tik Šventąją, Palangą, 
bet ir Klaipėdą (žiūr. Zaličio is
torijos vadovėlį). Todėl mes lie
tuviai, per daug nesistebime, kad 
(ypač) jaunieji latvių menininkai 
per "nelaimingą apsirikimą” dar 
kartą ėmė ir "pasivaikščiojo” 
po mūsų žemelę. Tačiau šį kar
tą mes laimingesni latvių žygio 
atveju, nes jie pasivaikščiojo tik 
žemėlapyje.

VISAD TURĖK PO RANKA 
GERĄ DOVANA

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surasti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

SOLISTE DAIVA MONGIRDAITĖ

Dainininkės Prudencijos 
Bičkienės kelionę į Bostoną 
lydėjo nesėkmės. Dėl ne
sveikatos neįvyko jos kon
certas praėjusių metų gruo
džio 2 d., dėl tų pačių prie
žasčių ji neatvyko į pabal
tiečių rengiamą koncertą ir 
š. m. balandžio 21 d. žino
ma, ypač Bostono lietuviai, 
labai apgailestauja jos ne- 
pasirodymą ir linki jai ar
timiausiu laiku iš visų ne
galavimų išsivaduoti.

P. Bičkienės vieton minė
tą balandžio 21 d. stojo mū
sų jauna ir talentinga so
listė Daiva M on g i r d a i - 
t ė . Juodas plėmas toj pa
keitimo byloj yra tai, kad 
Daiva tokiam dideliam ir 
rimtam koncertui pasiruoš
ti teturėjo tik savaitę laiko. 
Tai kėlė rūpesčio rengė
jams, tai kėlė rūpesčio vi
siems, kurie rūpinasi tų 
koncertų meniniu lygiu. Ta
čiau maloniai teko nustebti, 
kad Daiva Mongirdaitė ne 
tik laikėsi prideramoj meni
nėj aukštumoj, bet pasiro
dė turinti platų ir gerai pa
ruoštą dainuojamų dalykų 
repertuarą. Mat, padainuoti 
porą dainų ir porą operinių 
arijų, kuriame nors sudėti
niame vakare, yra vienas 
dalykas, o „išvežti” vienai 
didelį koncertą jau yra sun
kus ir rimtas reikalas.

Daiva Mongirdaitė savo 
koncerto programoj turėjo

(Adresas) 

net septyniolika atskirų vo
kalinių dalykų. Ji padaina
vo G. Pergolesio Niną, F. 
Durantės Vergin, tutta 
amor, F. Mendelssohno Ži
buokles ir Naują meilę, F. 
Schuberto Tu esi rimtis ir 
Gretchen prie Verpsto, W.
A. Mozarto ariją iš op. Pa
grobimas iš Seraglio. Tai 
pirmosios koncerto dalies 
dalykai. Jei pirmieji du ita
lų klasikai paprastai yra 
dainuojami „balsui sušildy
ti”, tai ypač abi Mendels
sohno dainas, Schuberto 
Gretchen prie verpsto ir 
Mozarto ariją Daiva Mon
girdaitė muzikiniu ir voka
liniu atžvilgiu padainavo 
itin gerai. Jos dainavime 
buvo juntamas atliekamų 
kūrinių stilius, grožis ir 
nuotaika..

Antrojoj daly įtikinamai 
praskambėjo G. Verdi sun
ki arija iš Traviatos 1-jo 
veiksmo, o ypač žaviai buvo 
padainuotos dvi Cl. Debus- 
sy dainos — Ekstazė ir Me
dinis žirgelis. Rūpestingai 
paruošti, su giliu įsijautimu 
ir stipria vokaline išraiška 
padainuoti liet, kompozito
rių kūriniai — Br. Dvario
no žvaigždutė, Br. Budriū- 
no šauksmas ir Protėvių že
mė, Jul. Gaidelio Pajūry. 
Koncertas baigtas įspūdin
gai ir jautriai padainuotom 
amerikiečių kompozit orių 
dainom — Alb. Hay Malo- 
tte My Friend, John Dūke 
There will be stars ir R. 
Hageman Miranda.

Tenka pabrėžti, kad D. 
Mongirdaitė, be muzikalu
mo ir gerai valdomo balso, 
turi puikią tartį, gerai taria 
itališkai, vokiškai, prancū
ziškai, angliškai ir, žinoma, 
lietuviškai, šiame koncerte 
buvo regima ypač gerokai 
paūgėjusi jos muzikinė kul
tūra. Bįsui ji padainavo G. 
Puccini ariją iš op. M-me 
Butterfly.

Prie piano buvo Richard 
P a r r i n e 1 1 o . Tai itin 
geras akompaniatorius, ne
maža prisidėjęs prie D. 
Mongirdaitės koncerto pasi
sekimo ir aukšto meninio 
lygio. Nežiūrint, kad laiko 
turėjo mažoka, jis puikiai 
skambino ir liet, kompozito
rių dainų akompanimentą.

Tie, kurie į Daivos Mon
girdaitės koncertą atėjo — 
turėjo gražių ir malonių iš
gyvenimų. Deja, klausytojų 
erdvioj Jordan Hali salėje 
buvo neperdaugiausia. Iš 
lauko pusės žiūrint, trys 
Pabaltijo tautos nesunkiai 
galėtų tą salę pripildyti. 
Bet... atpenti į tuos kon
certus eina ir Bostono lie
tuviai. Sunku rasti žodį 
žmonėms, kurie nuo remti
nų ir gerų parengimų pra
deda nusigrįžti 0 o 0 St. S
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KAS IR KUR?
• Skulptorius Teisutis Zi
karas, gyv. Australijoje, 
užbaigė šešis mėnesius tru
kusį darbą — skulptūrą 
fontanui, kuri puošia ETos 
fabriko sodelį Melbourne. 
Kovo mėnesio 15 dieną bu
vo šios komercinės įmonės 
atidarymas, kurio metu pa
leistas fontanas ir penkia- 
šimtinė svečių minia su 
Viktorijos ministeriu pirmi- 
mininku Bolte priešaky 
grožėjosi mūsų 
darbu, nulietu iš aliumini- 
jaus. Skulptorius Teisutis 
Zikaras su ponia buvo pa
kviesti iškilmingon vaka- 
rienėn, kurion susirinko 
daug įvairių prekybininkų 
ir valdžios atstovų. ETos 
firma skulp. Teisučiui Zika
rui išmokėjo apie 3000 sva-
rų už dekoratyvinį jo kuri
nį.

Teisutis Zikaras lekto
riau j a Melbourno Karališ
kame Technologijos Insti
tute.
• Antanina Janulaitienė ko
vo 13 d. atvyko iš Lietuvos 
.į Chicagą ir apsigyveno pas 
sūnų ir marčią Vytautą ir 
Solomėją Janulaičius (6156
N. Harding, Chicago 45, 
III.). Amerikoje gyvena vi
si trys jos vaikai: Birutė 
Račkauskienė, Toledo, Ohio, 
o sūnūs Vytautas ir Taut
vydas Chicagoje. Atvykimu 
buvo pradėta rūpintis prieš 
6 metus. Pirmieji bandymai 
nepavyko, bet iš naujo kar
tojant pastangas, kreipian
tis į Valstybės Departa
mentą, pagaliau laimėta. 
Atvykusioj i Antanina Ja
nulaitienė visą laiką gyve
no Kaune.

• Australijos Lietuvių Ben
druomenės Kultūros Tary
ba buvo paskelbusi rašinio 
konkursą tema „Lietuvos 
knygnešiai”. Komisija, per
žiūrėjusi atsiųstuosius dar
bus, pirmą premiją paskyrė 
Melbourno savaitgalio mo
kyklos mokinei Genei Ga- 
becaitei. Iš kitų darbų ko
misija atrinko dar tris ge
resnius darbus ir jų auto
rius nutarė apdovanoti kny
gomis. štai jie: Aldona Ur- 
nevičiūtė — Adelaidės sa
vaitgalio mokyklos, Ramu
nė Zinkutė — Bankstomno 
savaitgalio mokyklos ir Ge
diminas Statkus — Melbur
no parapijos mokyklos.

Balandžio 16 d. Detroite, Kultūros Klubo iniciatyva, vadovaujant A. Gilvydžiui, buvo surengtas Va
sario 16 Gimnazijai remti vajus, davęs 500 dol. pelno. I€ parengimą atsilankė Juozas ir Marija Bačiūnai 
ir dr. P. Rėklaitis, Gimnazijos įgaliotinis, padaręs įdomų pranešimą apie gimnazijos būklę. Nuotrau
koje J. M. Bačiūnai su parengimo talkininkais. Pirmoj eilėj iš kairės: Marija ir Juozas Bačiūnai, jū
rų skaučių vadovė Laurinavičienė, bufeto šeimininkė Šadeikienė ir skautų vadovas Pesys. Užpakaly 
stovi jūrų skautai: O. Kilikevičiūtė, N. Naruševičiūtė, Z. Sukauskaitė, L. Juška, St. Šadeika, V. Gri
ciūtė, A. Hofmanaitė, M. Sukauskaitė, V. Laurinavičius, E. Brazaitytė.

• Dr. Pranui Sutkui jo žmo
na dail. Ada Korsakaitė, ba
landžio 18 d. padovanojo 
dvynukus — mergaitę ir 
berniuką. Motina ir nauja
gimiai jaučiasi gerai.
• M. Meiliūnas, iš Toronto, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

TORONTO
Lietuvių kredito koopera

tyvas „Parama”, praėju
siais metais pasiekusi mili- 

tautiečio joninės avy vartos, yra pa-
siryžusi antrąjį milijoną 
pasiekti dar greičiau. Val
dyba išsiuntinėjo visiems 
nariams paaiškinimus apie 
„Paramos” veiklą nurody
dama kokią naudą turi as
muo būdamas kooperatyvo 
nariu. Kartu kreipėsi, kad 
kiekvienas narys su mažo-
mis pastangomis, surasda
mas tik po vieną narį, jų 
skaičių padvigubintų. Su 
narių padvigubėjimu, aišku, 
stipriau pradėtų cirkuliuoti 
kapitalas, nešdamas naudą 
kolonijos lietuviams. Pa
tapti nariu gali kiekvienas, 
kuris tik susitaupo 5 dol. ir 
jais padaro pradžią tolimes
niam taupymui.

Valdyba ypatingai pagei
dauja, kad mūsų priaugan
tis jaunimas pratintųsi iš 
jaunų dienų prie taupymo 
ir palaikytų ryšius su lietu
viškomis organizacijomis.

*
Kanados skautų vadovų 

suvažiavimas Toronte įvy
ko balandžio 22 d. Darbų 
tvarkoje numatyti klausi
mai suvažiavimo dalyvių vi
su rimtumu nagrinėjami ir 
aptariami, kad davus toli
mesnę eigą jų įgyvendini
mui. Posėdžius baigus buvo 
paruošta bendra arbatėlė.

Los Angeles skautų suruoštoje iškiloje užkandžiauja D. Gustaitė, 
V. Svederskas ir B. Lembergaitė. L. Kančausko nuotrauka

J. Gaižučio nuotrauka

VIRŠUJE: Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių Sambūris, vado
vaujamas Onos Ivaškienės, gegu
žės 20 d. dalyvaus tarptautinia
me šokių festivalyje Washingto- 
ne, D. C.

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Sambūris, rūpindamasis prisiauginti naujų šokėjų,įsteigė mažųjų 
grupę, kuri jau yra gražiai pasirodžiusi ne viename parengime. Nuotraukoje mažieji sambūrio šo
kėjai (pirmoj eilėj): Leščinskaitė, J. Jakutis, V. Šnekutytė, D. Bajerčius, A. Adomavičiūtė, A. Va- 
sys, L. Baltušytė, V. Izbickas, D. Jasaitytė, A. Račkauskas, D. Bakšytė.

EAST ST. LOUIS
EAST ST. LOUIS APYLIN
KĖS SKYRIUS RENGIA 

VAKARĄ
A.L.T.S. East St. Louis 

apylinkės skyrius šių metų 
gegužės 6 d. rengia vakarą 
su programa bei šokiais če
kų salėje. Programa bus 
pradėta punktualiai 7 va
landą vakaro ir po progra
mos seks šokiai bei žaidi
mai. Visi galės vaišintis 
skaniais užkandžiais bei at
sigaivinti gėrimais.

Gražus jaunimo studentų 
būrys atvyks iš Chicagos 
išpildyti programos, vado
vaujamas Bronės Variako- 
jienės. Pirmiausia mergai
čių sekstetas padainuos lie

\NELLAND
LTS Wellando skyrius vi

są laiką buvo judrus orga
nizacinis vienetas Niagaros 
pusiasaly j. Per palyginamai 
trumpą savo gyvavimo lai
kotarpį skyrius lietuviškos 
tautinės veiklos plotmėj tik
rai gražiai užsirekomenda
vęs. Įvairūs parengimai, pa
skaitos, minėjimai, rinki
mas aukų Lietuvos laisvini
mo reikalams, Vasario 16 
Gimnazijai, Lietuvos lais
vės kovų invalidams, para
ma pasilikusiems Vokieti
joj lietuviams, tai vis dar
bai, kuriais skyrius nužy
mėjo savo veiklos kelius. 

• (Pažymėtina ir tai, kad 
skyriaus rūpesčiu Niagaros 
pusiasaly Dirvos skaitytojų 
šeima vis auga).

Šiuo metu skyriaus val
dybą yra tokios sudėties: 
Juozas Satkus — pirminin
kas, Mykolas šalčiūnas — 
sekretorius ir Kazys Žu
kauskas — iždininkas.

Praeivis 

tuvių harmonizuotas dai
nas, po to solo iš operos „La 
Boheme”, toliau duetas ir 
tolimesnėje dalyje vėl seks
tetas ir t.t. Antroje progra
mos dalyje bus suvaidintas 
nuotaikingas vieno veiksmo 
vaizdelis „Piršlybos” su 
muzika, dainomis bei šo
kiais.

Visi East St. Louis bei St. 
Louis apylinkių lietuviai 
yra nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti į minėtą paren
gimą šių metų gegužės mėn. 
6 dieną (šeštadienį) čekų 
salėn — kampas Exchange 
Avenue ir llth St. Skam
bios jaunimo dainos, muzi
ka bei šokiai visus linksmai 
nuteiks ir East St. Louis 
bei St. Louis lietuviai bei jų 
draugai turės retos ir gra
žios progos sueiti ir tarpu
savyje nuotaikingai paben
drauti.

Tokios progos East St. 
Louis padangėje ne taip 
dažnai pasitaiko — tad vi
si maloniai kviečiami atsi
lankyti. R. J. B«

BOSTONO LIETUVIŲ TAU TINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIO

POKYLIS
rengiama* 1961 m. GEGUŽES 7 d.—SEKMADIENI 6 vai. vakare

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS NAUJOJE SALĖJE 
368 W. Broadway, So. Boston, Ma«i.

PROGRAMOJE

1. Solistė STASĖ DAUGĖLIENĖ.

2. Baleto šokėjos: LORITA, SHARLEN ir LYNE MANEIKYTĖS.

3 Suomiu tautinai šokiai; vedėjas REINO J. MARTIN.

4. Lietuvių tautiniai šokiai, šoksimi ir tVashingtone; vedėja ONA IVAŠKIENĖ.

5. Staigmenos, deklamacijos ir kitkas.

Šokiams grieš geras orkestras. Veiks bufetas.

Savo atsilankymu paremsite Bostono jaunimą, kuris šiemet gegužės mėnesį at
stovaus Amerikos lietuviams daugybės tautų pasirodyme Washingtone.

Atvykite visa šeima. Vaikams bus sąlygos atskirai pasilinksminti. įėjimas — 1 doleris.

Kandidatai Į
Bendruomenės

— Tarybą —
RYTU APYGARDOJE

1. Armanienė Elena, Dr., ad
vokatė, teisių daktarė.

2. Dilis Vladas, inžinierius.
3. Dzikas Stasys, mokytojas 

—žurnalistas.
4. Jankus Lionginas, kunigas, 

BALFo reikalų vedėjas.
5. Kontrimas Simonas, dar

bininkas.
6. Kulys Bronius, pedagogas 

--žurnalistas.
7. L.eskaitienė Vincė, solistė.
8. Maurukas Juozas, dipl. eko

nomistas.
9. Mikuckis Juozas, poetas - 

-karininkas.
10. Naujokaitis Pranas, peda

gogas — rašytojas.
11. Nemickas Bronius, teisių 

daktaras.
12. Paulis F. Charles, advoka

tas.
13. Penikas Domas, ekonomis

tas -- verslininkas.
14. Sirusas Jurgis, dipl. agro

nomas.
15. Šlepetys Jonas, pulkinin

kas - teisininkas.
16. Trečiokas Albinas, nota

ras.
17. Vaitiekūnas Vytautas, tei

sininkas.
13. Valiušaitis Stasys, Dr. 

kunigas.
19. Varnas Antanas, architek

tas.
20. Volertas Vytautas, inžinie

rius.
Rytų Rinkiminės Apygar

dos Komisija.

Ar jau Įsigijote knygą 
ALMA MATER? Galima 
gauti pirkti Dirvoje,
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