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Pastarojo Aukšč. Tary
bos susirinkimo metu buvo 
patvirtintas naujas sąrašas 
ankščiausiojo respublikinio 
teismo teisėjų ir "liaudies 
tarėjų" (kaip ir prisiekusių 
posėdininkų, su teisėjais 
drauge sprendžiančių by
las).

Teismo pirmininku pasi
liko Albinas Likas, anksčiau 
buvęs dabar panaikintos 
teisingumo ministerijos mi
nisteris. Jo pavaduotojai ir
gi liko tie patys; Mykolas

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
KLAUSIMAI LAUKIĄ 

ATSAKYMŲ
Kas šiuo metu darosi už 

Kremliaus mūrų? Tai vie
nintelis klausimas, į kurį ga
lima suvesti visas paskutinio
sios savaitės vieną kitai 
prieštaraujančias žinias. Jo
se žymų vaidmenį, be paties 
boso Chruščiovo, vaidina Mo
lotovas, Albanija -- Tito ir 
Kinija...

Molotovui nei nepajudėjus 
Vienos link, vakarų spaudos 
komentarai aiškiai davė 
Kremliui iš anksto suprasti, 
jog jo saugus grįžimas į seną
jį postą Vienoje būtų palai
kytas Chruščiovo pozicijų 
Kremliuje silpnumo 
Ir, štai, "Pravdoje" 
tirados, puolančios 
stalinizmo palikuonį. 
Vienoje jo laukia greiti Krem
liaus sensacijų spėliotojai...

ženkle, 
naujos 

atkaklų 
Veltui

Kova vyksta Kremliuje. Dėl 
to jau nėra abejonės. Bet, 
tuo tarpu, tos kovos užkuli
siai labai problematiški ir jų 
aiškinimai, liečia plačiai be- 
sišakojančias komunistinio 
pasaulio vidaus ir užsienio 
problemas. Jei užsienio prob
lemose neįžiūrima ryškesnių 
tos kovos pėdsakų, vidaus 
problemos, be abejo, yra kur 
kas aiškiau pastebimos. Ryš
kiau, nei tai būtų buvę įmano
ma pastebėti Stalino laikais. 
Savųjų tarpe vieši barniai buvo 
neįmanomi prie Stalino. Apie 
juos tik galėdavai spėlioti daž- 
nesniems "širdies priepuo
liams" užėjus.

•
Vykstantiems "žaidimams 

Kremliuje įsigalėti pagrindą 
sudaro per dideli Stalino ba
tai, Chruščiovui į juos įsi- 
spyrus. Diktatūriniame reži
me neįmanomi vado batų pa
laidi apyvarai. Ima kas ir už
lipa. Vienam suklupus, kitas 
jau leidžia sau bent nusi
šypsoti. Maotsetungo šypsena 
ironiška ir užkrečianti. At
viriau jai pradeda pritarti 
ir Chruščiovą kritikuoti 
Kremliaus valdomų divizijų 
neužčiaupti satelitiniai bose
liai. Vengrijos žaizdai negy- 
jant, auga ir nacionalizmo 
daigai užimtuose kraštuose.

•
Monolitinės komunizmo po

litikos mūre plyšiams atsi
radus, susidaro didesnės ga
limybės su juo kovojantiems 
manevruoti. Galimybės susi
daro, bet ar jos bus išnaudo
jamos, ar bus atleidžiami į- 
tampos pavadžiai "atoslūgio" 
motyvais — dar vienas klau
simas be atsakymo. Tas klau
simas Jau neįeina J gandų ir 
abejotinų faktų sritį, čia 
jau rimtos ir atkaklios 
prieškomunlstinės politikos 
reikalas. 

čapskis ir Juozas žvirblis. 
Be jų, patvirtinti ("išrink
ti") dar 23 teismo nariai — 
teisėjai. Pažymėtina, kad 
daugumas jų, bent spren
džiant iš vardų ir pavardžių 
(ir tėvų vardų) — lietuviai, 
išskyrus du rusus, vieną 
lenką ir vieną žydą.

Tarėjų sąraše yra iš viso 
463 asmenys (iš to sąrašo 
tam tikra tvarka tarėjai 
kviečiami dalyvauti paski
rų bylų sprendime), iš jų 
apie 26% rusų, apie 6% 
lenkų ir apie 3% žydų. Tei
sėjai ir tarėjai patvirtinti 
ateinantiems penker i e m s 
metams,
KALĖJIMAS Už BLOGĄ 

MAŠINŲ PRIEŽIŪRĄ
Sausio 10 dieną Paleckis 

paskelbė Baudžiamojo sta
tuto papildymą, kuriuo nu
statoma kalėjimo bausmė 
iki vienerių metų, o sunkes
niais atvejais net iki trejų 
metų, už ''nusikalstamai 
nerūpestingą žemės ūkio 
technikos naudojimą arba 
laikymą”.

žemės ūkio mašinų nyki
mas dėl netvarkingo naudo
jimo ar laikymo taip daž
nas, kad kovai su tuo ne
bėra kitų priemonių, prirei
kė kalėjimo grėsmės. Maši
nos blogai prižiūrimos daž
niausia dėl to, kad, joms 
esant kolektyvinėj nuosa
vybėj, esti neaišku, kas yra 
atsakingas už rūpinimąsi 
jomis ir kieno tai yra pa
reiga. Ir naujas B. St. 
straipsnis tik grasina baus
me, bet nežinia, kas bus 
baudžiamas. Grasa turėtų 
būti kreipiama į kolchozų 
vadovus, bet yra pavojaus, 
kad jie gali sugebėti su
versti kaltę "iešminin
kams", tai yra paprastie
siems kolchozų darbinin
kams.

Dėl tokios pačios neprie
žiūros daug mašinų genda 
ir pramonėje, ne tik žemės 
ūkyje. Fabrikų kiemuose 
šiuo metu visoje Lietuvoje 
riogso sulytų ar apsnigtų 
brangių, bet nenaudojamų 
mašinų maždaug už 70 mi
lijonų naujų rublių. Jei už 
tai būtų nustatyta bausmė, 
daug direktorių ir net mi- 
nisterių turėtų sėsti į ka
lėjimus.
KOKSAGYZAS — KUKU

RŪZAI — PUPOS
Pas kutiniaisiais Stalino 

metais lietuva buvo užra-

Nežiūrint visų nesutarimų, jų tikslas lieka bendras

ginta auginti koksagyzą. 
Tai tam tikras pienių gimi
nės augalas, iš kurio galima 
pagaminti gumos.

Lietuvos žemdir b i a m s 
koksagyzas buvo tikra ryk
štė, pabaisa, nes reikalavo 
nepaprastai vargingo dar
bo, o naudos buvo turbūt 
tik propagandistams, rašiu
siems straipsnius ir brošiū
ras apie jo naudingumą, 
Vienais metais koksagyzą 
dar sodino, bet apie derlių 
jau niekas nei neužsiminė. 
Tada atėjo kukurūzų era. Ji 
dar tebesitęsia. Bet kuku
rūzams atsiranda "konku
rentės” — paprastos paša
rinės pupos.

Tuo tarpu tarp kukurūzų 
ir pupų dar palaikomas 
"taikingas sambūvis”, bet 
pamokymuose apie žemdir
bystę jau vis garsiau ir 
garsiau kalbama, kad ku
kurūzai, žinoma, gerai (kol 
Chruščiovas juos mėgsta, 
nieks nedrįsta jų diskredi
tuoti), bet pupos Lietuvoje 
irgi gana gerai, dažnai ne
blogiau, o kartais gal net 
geriau už kukurūzus.

(LNA)

DOMINIKONŲ RESPUBLIKOJE

Kongo, Angolos ir kiti reikalai, 
lai.

Dominikonų Respublikoj is
toriniai Įvykiai praėjusią savaitę 
buvo nė kiek nemažesni, kaip 
ir verčiant gen. Trujillo 30 metų 
valdymą. Jei antradienį, sausio 
16 d. atrodė, kad demokratizaci
jos kelias pasibaigė ir vėl atsi
suko atgal, kada buvo įvykdytas 
Balaguero ir gen. Rodriguez Echa 
varria perversmas, tai ketvir
tadienį jie jau buvo nušalinti ir 
uždaryti į kalėjimą.

Į valdžią atėjo ankščiau sutar
toji taryba, išrinkusi prezidentu 
prof. dr. Rafael Bonnelly. Jis jau 
prisaikdintas, daromi skubūs 
pertvarkymai įvairiose srityse, 
ypač kariuomenės vadovavime, 
kad vėl neįvyktų staigmenų.

JAV naują valdžią pripažino, 
žada visokeriopą pagalbą. Iš to 
galima spręsti, kad įvykiais, ku
rie dabar vyksta Domikonų Res
publikoje, yra patenkinti.

• PREZIDENTAS J. F. KEN
NEDY dvi valaridas tarėsi su
J. Tautų generaliniu sekretorium 
U Thant. Pasitarime dalyvavo 
JAV ambasadorius A. Steven- 
son. Po pasitarimo jokio prane
šimo nebuvo padaryta. Tikima, 
kad buvo aptarti N. Gvinėjos,
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Hamiltono tautinių šokių grupės Toronte surengtame Laisvės festivalyje išpildo Blezdingėlę. Hamil
tono lietuvių tautinių šokių grupė, vadovaujama G. Breichmanienės, 22 tautybių pasirodyme laimėjo 
ketvirtąją vietą. S. Dabkaus nuotrauka

LAISVES FESTIVALYIE KANADOJE LIETUVAITĖ 
BUVO IŠRINKTA MISS FREEDOM

Sausio 12 - 13 - 14 d. To
ronte buvo surengtas dvidešimt 
dviejų tautų šokių ir dainų fes
tivalis, pavadintas First Fee- 
dom Festival. Be abejo, jame 
daugiausiai dalyvavo Sovietų Są
jungos pavergtos tautos, tačiau 
jų tarpe buvo ir laisvų Europos 
tautų atstovų, kaip škotų, airių, 
ispanų ir kt. tautybių, kurios 
greičiausiai prisijungė prie pa
vergtųjų, solidarizuodamos su jų 
siekimais ir laisvės troškimais.

Gaila, pergyvendamas didelę 
krizę (moterų balsų stoka) prog
ramoj nedalyvavo Toronto Varpo 
choras, tad lietuvių tautos repre-

• SU RŪPESČIU laukiama pra
sidedant Amerikos valstybių kon
ferencijos Uragvajuje. Ypač, kad 
Brazilija advokatauja Kubai, pa
čio Uragvajaus užsienio reikalų 
ministeris H. Martinez atsi- 
statidino.

• ŠI SAVAITĖ JAV istorijoj 
gali būti istorinė. Esant palan
kiam orui ir kitoms palankioms 
sąlygoms, skristi apie žemę bus 
paleistas astronautas J. Glenn 
ir paleista raketa j mėnulį.

• IŠ MASKVOS ateina žinios, 
kad ji dėl Berlyno norinti dery
bas vesti tiesiai su Vakarų Vo
kietijos vyriausybe, bet ne su 
JAV ambasadorium L.Thompso- 
nu. Tokios žinios jau buvo pasi
rodžiusios ir anksčiau, kada Vak- 
Vokietijos ambasadorius Kroli 
kelius kartus laukėsi pas Gro- 
myko. Tokios tiesioginės de
rybos vakariečių tarpe kelia ir 
tam tikrų rūpesčių, nes prisi- 
bijoma, kad Vak. Vokietija tuo 
pačiu rodo vakariečiams ir 
pasitikėjimą. 

ne-

zentaciją ant savo pečių turėjo 
nešti Toronto ir Hamiltono tauti
nių šokių grupės. Ir štai, po 
penktadienio ir šeštadiėnio pasi-

REGINA ŽYMANTAITĖ, Toronto lietuvaitė, Kanados tautinių gru
pių laisvės festivalyje buvo išrinkta Miss Freedom.

S. Dabkaus nuotrauka

rodymo, torontiečiai ir hamilto- 
niečiai iš 22 grupių patenka J 
baigmę. Ji pravedama sekmadie
nį, stebint Kanados opozicijos 
vadui, Nobelio taikos premijos 
laureatui ir buv. užsienių rei
kalų min. L. Pearson, daugeliui 
aukštų pareigūnų ir beveik pus
trečio tūkstančio žiūrovų.

Po chorų pasirodymo ir trum
pos pertraukos, pirmieji į sceną 
išeina Hamiltono Gyvataro mer
gaitės, pašokdamos Blezdingėlę 
ir antrą šokį -- jau kartu su 
vyrais -- Čigonėlį. Gražiausi 
iš visų tautybių mūsų tautiniai 
rūbai, puiki technika ir choreo
grafija, sužavi publiką, kuri dau
gelį kartų plojimais palydi gra
žius mūsiškių šokėjų judesius. 
Deja. Maža klaida, (vienos mer
gaitės suklupimas) kainavo į- 
vertinimo komisijoj daug taš
kų...

Ir taip, scenoje sukasi pokos, 
estų "minuetai" (kaip pavadino 
programos pranešėjas), kazokai, 
kol vėl paskutinieji, pasirodo To
ronto Gintaras, pašokdamasKe- 
purinę ir Malūną. Laukiama 
komisijos įvertinimo. Ir visų did
žiausiam nustebimui, pirmoji 
vieta (ir 500 dol. premija) pri
pažįstama škotų grupei. Salėje 
girdimas didelis nepasitenkini
mas, nes gan gausiai susirinkę 
ukrainiečiai, tikėjosi saviškių 
laimėjimo. Bet jų nebuvo pirmam 
ketvertuke, nes tolimesni buvo 
serbai, slovakai ir ketvirtoji 

vieta (kartu su 100 dol. premija) 
teko Hamiltono tautinių šokių 
grupei Gyvataras, 
Breichmanienės.

Šio kontinento didesnių iš
kilmių pavyzdžiu, čia taip pat 
buvo renkama grožio karalienė 
--Miss Freedom. Penkiolikos 
kandidačių tarpe, matėme net ke
turias lietuvaites: Reginą Žy
mantaitę iš Toronto, o iš Hamil
tono N. Stanaitytę, L. Virbickai- 
tę ir D. Chromanskytę. Ir štai, 
po įvairių pasikalbėjimų, kandi
dačių pasirodymo scenoje ir kt. 
ceremonijų, scenoje paliekamos 
penkios atstovės, jų tarpe Nr. 8 
-šviesiaplaukė Regina Žyman
taitė, kuri netrukus ir paskel
biama Miss Freedom. Karūną jai 
uždeda Miss Dominion of Cana- 
da, o reporteriai ir filmų kame
ros apsupa iš visų pusių, tikrai 
natūralaus grožio Toronto lie
tuvaitę, kuri kaip premiją gavo 
savaitės atostogas Meksikoj ir 
modeliavimo kursus, geriausioj 
Toronto tos specialybės įstaigoj.

Šių eilučių autoriui kalbantis 
su Regina Žymantaite, ji pasakė, 
kad atostogomis pasinaudos va
saros metu (dabar lanko Jarvis 
Collegiate 13 klasę), o modelia
vimą atmes, nes labiau mėgsta 
muziką ir Toronto Konserva
toriją. Dabar Regina Žymantaitė 
galės dalyvauti Miss Dominionof 
Canada varžybose šį pavasarį.

Regina yra gimusi Kaune 1944 
m. Jos aukštis 5.4 .ir sveria 116 
svarų. Laisvalaikį praeidžiabe- 
sidomaudama muzika ir žaizda- 
ma krepšinį.

K. BARONAS
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Roehm vadovaujami smogikai šeimininkavo visoj Vokietijoje keldami terorą...

KODĖL MASKVOS TEORETIKAI DAR TYLI?
(Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)

Komunistų partijos XXII suva
žiavimas nutarė atsisakyti stali- 
niškosios praeities. Tai yra tos 
savo praeities, kuri rėmėsi te
roru. O Sovietų S-gos biurokra
tizmas niekad nebūtų tapęs tuo 
kuo jis yra — visagaliu, jei Sta
lino teroras, ypač nuo 1930 m. 
nebūtų sukūręs tos naujos, sa
votiškos santvarkos, kuri savo 
prigimtim ir reiškiniais, buvo 
priešinga 1917 m. revoliucijai.

Stalino nusikaltimai buvo pa
skelbti tų pačių, kurie tik dėl 
jų padarė politines karjeras ir 
kurie kartu su kitais gyveno pa- 
raližuoti baimės. Tie krimina
liniai aktai parodo mums ne vien 
tik tirono asmenį, bet vaizduo
ja ir visą tautos mentalitetą. Jie 
Įrodo buvimą ne vien tik politi
kės, bet ir socialinės priespau
dos.

Jei Hitleris būtų laimėjęs karą... (18)

Hindenburgas grasina Hitleriui 
atimti valdžių...

Kada Hitleris 1934 m. sausio 
30 d. Reichstage prabilo žvilg
terėjęs atgal, jis galėjo pama
tyti per vienerius metus nueitą 
kelią, kurio niekam Vokietijos 
istorijoje nebuvo pasisekę nueiti. 
Per dvyliką mėnesių jis nuver
tė respubliką, panaikino visas 
politines partijas, išskyrus sa
vąją, likvidavo federalinių val
stybių valdžias ir jų parlamen
tus, uždarė darbininkų unijas ir 
demokratines draugijas, išvijo 
žydus iš viešųjų vietų ir libe
ralinių profesijų, panaikino 
spaudos ir žodžio laisvę, už
gniaužė teismų nepriklausomu
mą.

Tik S. A. viršininkas Roehm, 
kuris savo valdžioje turėjo du 
milijonus vyrų, nebuvo paimtas 
Į rankas. Santykiai tarp S. A. 
viršininko ir vokiečių armijos 
vadovybės aštrėjo. Vyriausybės 
■posėdžiuose ne kartą Roehm su
sikirsdavo su krašto apsaugos 
ministeriu gen. von Blomberg. 
Kovo mėn. gen. von Blomberg 
Hitleriui pranešė, kad S. A. slap
tai ginkluojasi sunkiais kulko
svaidžiais, kas sudaro grasi
nimą ne tik armijai, bet ir vi
sam slaptam Vokietijos apginkla
vimui.

Šitame kivirče Hitleris labiau 
rėmė armiją, nes jis galvojo, 
kad sergantis Hindenburgas vie
ną dieną mirs, ir jam bus rei
kalinga armijos aukštųjų kari
ninkų parama, norint dar to
liau eiti.

*

Balandžio 11 d. Hitleris, lydi
mas gen. von Blombergo, ar

mijos vado gen. Freiher von 
Fritsch ir laivyno vado admiro
lo Raeder, išplaukė kreiseriu 
"Deutschland" iš Kielio j Kara
liaučių , dalyvauti Rytų Prūsijos 
pavasario manevruose. Armijos 
vadovybė jau žinojo apie silpną 
sveikatos stovį Hindenburgo ir 
per Blombergą išgirdo, kad Hit
leris, su armijos palaiminimu, 
norįs pats būti prezidentu.

Aukštieji karininkai, susirin
kę kreiseryje, sutiko, kad Hit
leris būtų Hindenburgo įpėdiniu. 
Armijai šis politinis nutarimas 
turėjo istorinę reikšmę. Hitleris 
už "palaiminimą" sumokėjo 
aukštą kainą: sutiko paaukoti S. 
A. Dabar jis nebuvo reikalingas 
smogikų, kai savo rankose turėjo 
diktatūrinę krašto valdžią. Pa
nieka, kurią Hitleris rodė gene
rolams ir maršalams, padidėjo 
dar tą pavasarį. Tikrai jie nieko 
negalėjo padaryti. Tai buvo jo 
nuomonė, kurios jis nepakeitė iki 
savo gyvenimo galo.

Berlyne tuo metu jautėsi 
įtempta padėtis. Daugelis nacių 
reikalavo "antrosios revoliuci
jos". Ir ne tik Roehms ir jo ša
lininkai to reikalavo.betirGoeb- 
belsas savo kalboje ir spaudo
je tai kėlė. Dešinieji ir konser
vatoriai, stambieji pramoninkai, 
von Papen ir Hindenburgas rei
kalavo, kad būtų sustabdyta revo
liucija, kad baigtų su areštais 
ir nustotų persekioję žydus, ne
pultų bažnyčios ir suvaldytų smo
gikus, kurie skleidė terorą.

Šalia viso sklido įvairūs gan
dai apie sąmokslus, o tai sos

tinėje tikrai darė įtemptą gy
venimą.

♦
Goeringas ir Himmleris, kiek

vienas dėl savo asmeniškų prie
žasčių, norėjo matyti Roehm ir 
jo S. A. likviduotą, pynė intri
gas, kurias sunku buvo atidengti.

Birželio pradžioj Hitleris/ 
turėjo pasiaiškinimą su Roehm, 
kuris užtruko 5 valandas. Tai 
buvo, anot Hitlerio, paskutinis 
bandymas susitarti su savo in
tymiu draugu.

Roehm apleido pasitarimą, ža
dėdamas kaip galima geriau vis
ką sutvarkyti. Bet, kaip Reichs
tage Hitleris vėliau paaiškino, 
Roehm išnaudojo padėtį, kad ge
riau įsitvirtintų ir kad jį nuša
lintų.

Koks bebūtųtas pasiaiškinimas 
tarp dviejų nacių veteranų, po 
dviejų dienų Hitleris pasirašė 
įsakymą, uždraudžiant visą lie
pos mėnesį S. A. vyrams ne
šioti uniformas, dalyvauti para
duose ir daryti pratimus. Bir
želio 7 d. Roehm pranešė, kad 
jis išvykstąs atostogų sveikatai 
pataisyti.

Prieš apleisdamas Berlyną, 
Roehm pakvietė Hitlerį į konfe
renciją su S. A. vadais į Wies- 
see, prie Muenheno. Hitleris su
tiko ir nuvyko į pasimatymą,bet 
kitokiose aplinkybėse, negu 
Roehm įsivaizdavo.

Tikrumoje birželio 14 d. Hit
leris išskrido į Veneciją pirmam 
pasimatymui su savo kolega I- 
talijos diktatoriumi Mussoliniu. 
Šitame pasimatyme dominavo

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
ta upv tojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

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

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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Mussolini, savo juodoj fašisto 
uniformoj, pasipuošęs daugybe 
ordenų, tuo tarpu Hitleris buvo 
kukliai apsirengęs.

Hitleris grįžo Vokietijon nela
bai patenkintas ir sušaukė parti
jos vadus Į Gera miestelį, Thu- 
ringijoje, birželio 17 d., kad pa
darius pranešimą apie pasima
tymą ir apsvarsčius vidaus pa
dėtį, kuri vis labiau sunkėjo.

Supuolimas Įvyko, kad tą patį 
sekmadienį sename universite
tiniame mieste Marburge, Įvyko 
kitas susirinkimas, kuris patrau
kė didesnį dėmesį Vokietijoje 
ir net visame pasaulyje.

Papen, kuris teoretiškai dar 
vis buvo vicekancleriu, išdrįso 
viešai kritikuoti režimo išsišo
kimus. Dar gegužės mėn. jis 
buvo nuvykęs į Neudecką pas 
sergantį prezidentą Hindenburgą. 
Tai buvo paskutinis kartas, kada 
jis matė savo protektorių gyvą, 
ir senis maršalas jam pasakė: 
"Dalykai vystosi blogai, Papen. 
Bandykit reikalus sutvarkyti."

Tad padrąsintas, Papen sutiko 
priimti kvietimą ir pasakyti kal
bą Marburgo universitete bir
želio 17 d. Kalbą parašė vienas 
jo patarėjų Edgar Jung, gabus 
advokatas. Tai buvo drąsi dekla
racija ir mintys buvo puikiai 

: išvystytos. Ji reikalavo revoliu
cijos galo, gražinti normalų gy
venimą ir atstatyti kai kurias 
laisves, ypač spaudos laisvę.

Papeno kalba plačiai buvo pa
skleista Vokietijoje ir ji kaip 
bomba krito Į nacių vadų susi
rinkimą Geroj. Goebbelsas tuo
jau pasistengė, kad jai kuo ma
žiau reklamos būtų duota. Jis 
uždraudė perduoti per radiją Pa
peno kalbą ir policijai Įsakė kon
fiskuoti Frankfurter Zeitung, ku
ris jau buvo pardavinėjamas 
gatvėse su pilnu kalbos tekstu. 
Bet gudrus Papen iš anksto iš
dalijo kalbos tekstus užsienio 
korespondentams ir diplomatams 
ir Papeno laikraštis Germania 
tuojau pat atspaudė ir slaptai 
dalino.

*
Susipažinęs su kalbos tekstu, 

Hitleris įsiuto. Savo kalboj, ku
rią jis pasakė sekmadienio popie
tėj, jis išjuokė "pigmėjų", kuris 
galvojąs kad galįs keliomis fra
zėmis sustabdyti milžinišką tau
tos prisikėlimą. Papenas irgi 
įsiuto sužinojęs, kad jo kalba 
buvusi uždrausta skelbti spau
doj. Birželio 20 d. jis Įsiver
žė pas Hitlerį ir pareiškė, kad 
jis negalįs toleruoti tokio dalyko 
ir atsistatydino grasindamas 
apie tai pranešti Hindenburgui.

Tai buvo grasinimas, kuris 
kėlė rūpestį Hitleriui, nes jis 
buvo girdėjęs, kad prezidentas, 
nepatenkintas padėtimi žadąs Į- 
vesti karo stovį ir valdžią pavesti 
armijai. Kad užkirtus kelią šiam 
pavojui, jis kitą dieną išskrido 
Į Neudecką pasimatyti su Hin- 
denburgu.

Spėjimai neapvylė. JĮ priėmė 
von Blomberg ir iš elgesio su
prato, kad krašto apsaugos mi
nisteris nustojo būti jo tarnu. 
Dabar jis buvo griežtas prūsų 
karininkas, pareiškęs, kad pre
zidento Hindenburgo pavesta jam 
pasakyti, kad jei įtempta padė
tis neatslūgsianti, prezidentas 
paskelbsiąs karo stovį ir armijai 
atiduosiąs kontroliuoti valstybę.

Kada Hitleris buvo keliom mi
nutėm prileistas prie sergančio 
Hindenburgo, senis prezidentas 
tik patvirtino šį ultimatumą.

Kitame numeryje:HIMMLERIS 
IŠGALVOJA PUC£... ■

Nuo pat pirmųjų Stalino krau
geriškų veiksmų vakarų pasauly
je egzistuojanti opozicija su
prato, kad proletarinė diktatūra 
pradeda savo išsigimimo pro
cesą. Kai po karo Stalino su
tvertas koncentracinių lagerių 
pasaulis tapo iškeltas viršun, 
kai paiškėjo darbo stovyklų 
prievarta, galvojančiam žmogui 
tapo aišku, kad Sovietų S-goje 
nebuvo jokios proletarinės sant
varkos, kad darbo jėga ir Įmonės 
nebuvo socialinė nuosavybė, bet 
grynai valstybės, tai yra jos 
vado Stalino asmeniškoje žinioje.

Šiandien, kai viskas yra viešai 
paskelbta, sovietų komunistų 
partija pasitenkina tik tuo pa
skelbimu, jo nepaaiškindama ir 
negvildendama. Keista, kad 
Maskvos teoretikai, kurie taip 
mėgsta interpretuoti bet kokius 
Įvykius, šiuo atveju tyli.

Tas pats yra ir visose komu
nistų partijose užsienyje, išs
kyrus gal tik Italiją, kurios ko
munistai sudaro vieną iš protin
giausių ir intelektuališkiausių 
komunistų partijų. Ji sunkiai pa
sitenkina taip "paprastu" Stalino 
ir stalinizmo išbraukimu iš So
vietų S-gos ir komunizmo isto
rijos. Dar keistesnė gali atro
dyti Jugoslavijos tyla, kuri ta
čiau pirmoji sugebėjo pasiprie
šinti Stalino diktatūrai.

Toks tylėjimas Įrodo didelę 
drąsos stoką tuose žmonėse, ku
rie dedasi ar dėjosi intelektua
lais, dvasiniais mokytojais ar va
dais.

Stalino teroras turėjo milži
niškos dvasinės įtakos ir į Va
karų intelektualus. Prisiminki
me, jog Chruščiovas nepaskelbė 
nieko, ko mes nebūtumėm ži
noję. Vakarai žinojo ir galėjo dar 
daugiau žinoti jau senai, bet tik 
dabar "sutiko" daugiau prare
gėti.

Iki XII Kongreso, prieš Stalino 
diktatūrą t.y. valstybės biuro
kratiją, kovojo ir protestavo tik 
senieji -- pirmieji bolševikų va
dai (kurie buvo išžudyti), o vė
liau darbininkų masės Berlyne, 
Lenkijoje, Vengrijoje, patrauk
dami savon pusėn ir dalį jau
nuomenės, kuriai didieji Mask
vos procesai "čystkos" atrodė Į- 
tartini. Šiandien jau pati biuro
kratija, "sukyla" ir destalini- 
zuojasi, aišku vienbalsiai, --pa
naudodama, kad ir pasmerkto 
vado, bet taip patogius metodus. 
Reiškia, Sovietų S-gos biurokra
tija nutarė viešai nutraukti ryšius 
su praeitimi, nepabūgus} kad jai 
pačiai galima iškelti priekaištų 
nebijodama grąžinti garbę ir 
šlovę nekaltai nužudytiesiems 
ar jų giminėms.

Tie faktai liūdi ja, kad Chruš
čiovas ir jo vyriausybė buvo pri
versti tai padaryti, kad sovietų 
visuomenė ima bręsti, kad poli

tinė biurokratija kuri taip ilgai 
apgaudinėjo ir prievartavo visą 
kraštą, tampa našta ir visuome
nė reikalauja jos atsisakyti. Val
dančioji klasė pradeda suprasti, 
kad anoji biurokratija, ir ypač 
jos metodai, gali atnešti daugiau 
žalos, negu naudos.

Šito lūžio pradų reikia ieškoti 
Antrame pasauliniame kare, pa
saulinio dydžio imperijos įkū
rime ir tuom pačiu nepaprastame 
išbujojime valstybės aparato. 
Biurokratijai gręsė pavojus iš 
kartos, turinčios 40 - 50 metų, 
kuri dalyvavo kare. Ir iš jaunųjų, 
kurie nebepakenčia partinės 
mitologijos ir laiko politinį biu
rokratizmą atsilikusiu ir var
žančiu.

Nuo sukilimų Sibiro stovyk
lose, dar Stalinui gyvam esant, 
iki nedrąsių jaunimo bei dar
bininkų pasipriešinimų, viskas 
rodo spaudimą Į atgyvenusį vald
žios aparatą. Nuolatinis biu
rokratizmo kišimasis ir noras 
tvarkyti atomo bei atominę 
pramonę erzina inžinierius ir 
mokslininkus. Jiems atrodo pa
vojinga, nes stabdo progresą. Tai 
politinei diktatūrai yra prikiša
ma ir stoka lygsvaros tarp kas
dieninio gyvenimo sunkumų i r ne
paprasto išvystymo raketų, ke
lionių į erdves. Toji bedugnė 
didėja keldama krašte nepasiten
kinimą. Lūžis su staliniškąja 
praeitim reiškia daugiau laisvės 
idėjų srityje. Ir reikia manyti, 
kad įvyks didelių permainų ir 
socialiniame gyvenime.

Destalinizacijoje reikia ieškoti 
ir vienos iš rimčiausių prie
žasčių, kad Maskvos santykiai 
su kitomis komunistinėmis val
džiomis yra pasikeitę ir paašt- 
rėję. Maskva, atrodo, kitaip ne
begalėjo pasielgti, norėdama iš
vengti rimtų vidaus nepasitenki
nimų. Tuo tarpu kitose socalis- 
tinėse respublikose, kaip pav., 
Kinijoje, politinę biurokratiją bei 
proletarinę diktatūrą dar negali
ma panaikinti. Tie kraštai dar 
nėra pribrendę, kad jų vyriau
sybės, norėdamos palaikyti ko
munistinę režimą, galėtų atsi
sakyti Stalino valdymo formos.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinUIFQT MAISTO ir LIKERIŲ miunLoi KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marąuette Parke
Telef. PR 8-9259

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

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. MARTEL 3 star Cognac .... 5th 5-39
2. WHITE HORSE SCOTCH

VVHISKY....................................5th 4.98
3. Arrow Coct. MARTINI or

MANHATEN KVORTA .......... 2.98
4. COINTREAUXLiquer.......... 5th 4.75
5. Da SILVA 10 metų brandy .. 5th 3.69
6. L0ND0N DRY GIN 80 proof

KVORTA..............................................3.59
7. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT .............................. 5th 3.98
8. Import. Prancūz. likeriai .... 5th 2.98
9. KIJAFA vynas ......................5th 1.75

10. ZELLER SCHWARZE
KATZE vynas ..................... • • 5ths. 1.29

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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Kova už meilės įgyvendinimą 
rusų tautai...

Lietuvos rusinimas, kaip ir buvo galima laukti, eina 
be staigmenų, bet tiesiai kylančia kreive. Tik šį kartą ne 
taip, kaip buvo vien carų Rusijos svetimų gubernatorių ir 
žandarų prievartaujama, bet dabar daugiausia savomis 
rankomis rusinimo žarijas žarstant. Savomis komunistų 
partijos narių rankomis, tarsi iš meilės tai "didžiajai tau
tai ir didžiajai žemei”, kaip jie dabar laikraščiuose rašo. 
O svarbiausia iš tokios meilės, kad tiems partijos vadams 
ir vadukams, kada jie pataikauja Maskvai, labai gera, 
sotu ir patogu gyventi.

štai neseniai Kaune buvo įvykdytos partinės "reko
lekcijos” mokyklinio auklėjimo vadovams ir vadovaujan
tiems mokytojams. Tose "rekolekcijose”, buvo ypatingai 
pabrėžti keli dėmesio verti rusinimui tarnaują reikalavi
mai: visiems gerai mokytis rusų kalbos; sekti rusų lite
ratūrą ir ją pavyzdžiu įsisavinti; ištaisyti daromas isto
rines klaidas, kurios neteisingai vaizduoja rusų tautos 
santykius su lietuvių tauta; draugauti su rusais ir tą 
draugystę pastoviai didinti.

Nuo tų "rekolekcijų” praėjo jau dvi savaitės ir lie
tuvių kalba leidžiamuose komunistiniuose laikraščiuose 
pilna rašinių, kurie giliau ir plačiau aiškina tuos reikala
vimus, jų įgyvendinimo būtinumą ir komunistinę naudą.

Iki šiol buvo gerai žinoma, kad pagal Maskvos direk
tyvas, po karo į rusų "globą” atsidurusiems kraštams 
tilrėjo būti paruošti visi mokykliniai vadovėliai, rikiuoją 
j bendrą komunistinį jaunimo mokymą ir auklėjimą. To
kie vadovėliai buvo paruošti ir lietuviams moksleiviams.

Taip pat buvo žinoma, kad tie paruošti vadovėliai 
prieš spausdinimą buvo ilgai cenzūruojami ir pertvarkomi 
komunistų partijos švietimo skyriaus politinių vadovų. Ir 
kas jau pro juos buvo praėję, skaitėsi, pirmiausia,geri ne 
lietuviams, bet tiems, kurie dabar lietuvius valdo.

Bet praėjo kiek laiko ir tie vadovėliai, pilni prasima
nymų, istorijos klastojimų ir tempimo ant rusiško kur
palio, pasidarė vėl negeri. O jie pasidarė negeri todėl, kad 
praėjus tam tikram laiko tarpui, visuomenę pripratinus 
prie tų komunistinių "istorinių naujovių”, galima vėl vie
ną žingsnį žengti arčiau Maskvos.

Na, ir žengiama, žengiama dideliu įžūlumu, nauju 
istorijos klastojimu siekiant taip jaunimą mokyti, kad 
rusų tauta beveik prilygtų šventajai dvasiai, kuri lietuvių 
tautai neša šviesą, laimę, džiaugsmą ir neišmatuojamą 
broliškumą.

Kaip žinia, .vieną iš tokių vadovėlių anksčiau yra pa
ruošęs J. Jurginis. Tas vadovėlis išleistas vidurinėms mo
kykloms ir jis vadinasi: Lietuvos TSR istorija. Tas va
dovėlis, prieš spausdinimą taip pat praėjo visą komunis
tinės cenzūros procedūrą. Ir iame istorinio melo, komu
nistams naudingo, galima tiesiog vežimu vežti.

Tas vadovėlis dabar tai pat iau blogas. Blogai apie jį 
kalbėta mokytojų partinėse "rekolekcijose”, dabar apie 
ji blogai rašo V. Rasoto ir R. šarmaitis "Komuniste”, blo
gai rašo "Tiesa” ir kiti laikraščiai. O visas blogumas, kad 
tame vadovėlyje esą dar nepakankamai išryškinti santy
kiai su rusais, rusų įnašas geram lietuvių tautos likimui, 
kad neišrvškinta Lietuvos kunigaikščių kovų žalingumas 
prieš Rusiją. Tr tie du partiniai "istorikai” iš komunistų 
partijos tiesiog nurodo, kaip viskas turi būti padaryta, 
kad vadovėlis vėl būtų geras.

Dabar tik reikia laukti, kad .T. .Turginis apgailestaus 
įvykusias klaidas ir tuoj prisitaikys prie nauju ir kietes
nių Maskvos reikalavimų. O kad taip bus. nė kiek nerei
kia abejoti. Komunistų partijos norai ir reikalavimai yra 
nediskutnoiami. o tik vykdomi. šiuo atveiu galima tik 
pritarti. Ir visokiu rūšių pataikūnai da’ ar šoka būti pir
mieji tokį pritarimą per komunistinius laikraščius pa
reikšti.

šių faktų akivaizdom ralima numatyti, kad Lietuvos 
moksleivijos rusinimas šiats metais iau bus didesnis ir 
gilesnis. Galima numanyti, kad rusu tauta tuose vadovė
liuose bus pristatoma išbalinta I'alč,'ans,'omis spalvomis.

Visa tai susumavus gab’ma tvirtinti, kad šiais metais 
Lietuvoje pradėtas naujas kovos tarpsnis. ,Tį galima pa
vadinti meilės įgyvendinimu rusu tautai. O tas įgyven
dinimas yra ne kas kitas,' kaip tik dar gilesnis lietuviu 
tautos rusinimas ir liedinimas į vieną, rusų valdoma ko
munistinę imperiją. B. G.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Prezidentas Antanas Smetona jaunalietuvių suvažiavime 1937 metais. Prie stalo sėdi (iš kairės): 
adv. B. Grebliūnas, gen. S. Raštikis, gen. S. Dirmantas, kalba prezidentas Antanas Smetona, J. Tūbelis, 
K. Šakenis, A. Merkis, kun. V. Mironas. Gilumoje kairėje matyti J. Paplėnas.

PREZIDENTĄ ANTANA SMETONA PRISIMENANT
Lietuvos konsulo Dr. J. Bielskio paskaita Prezidento A. Smetonos 

mirties minėjime Los Angeles
Praėjo net ketveri metai kol 

man vėb teko garbė su A. Sme
tona sutikti. Tai Įvyko 1920 me
tais, sausio mėnesĮ Kaune. Jis 
jau buvo Lietuvos Respublikos 
Prezidentas, o aš Amerikos Lie
tuvių Brigados karininkas.

Privačioje audencijoje su Pre
zidentu pasitarėm organizuoja
mos Amerikos Lietuvių Brigados 
reikalu. Buvo Brigados karininkų 
štabas, susidedąs iš amerikiečių. 
Tarėmės apie jų tinkamiausi I* 

Grupė Los Angeles lietuvių, dalyvavusių Lietuvos respublikos pre
zidento Antano Smetonos 18 m. mirties sukakties minėjime.

L. Kančausko nuotrauka

jungimą Lietuvos kariuomenėn. 
Vėliau visas karininkų štabas, 
pilnoje uniformoje ir tvarkingo
je gretoje, žygiavom Laisvės 
Alėja nuo Metropolio (vėliau Lie
tuvos) viešbučio tiesiog prezi- 
dentūron. Čia aš turėjau garbės 
karininkus prezidentui pristaty
ti. Generolas Svvarthout štabo 
vardu prezidentą pasveikino. 
Prezidentas kalbėjo Į mus anglų 
kalba, bet prieš tai, pakvietė 
mane būti arčiau prie jo, jei jam 
kartais kokio angliško žodžio pri
trūktų. Prezidento sudaryta rim
ta, bet švelni ir maloni nuotai
ka, amerikiečius sužavėjo.

SekantĮ ir paskutinĮ kartą pa
simačiau su Prezidentu A. Sme
tona tai jau Chicagoje, 1941 me
tais, gegužės 4 d., kur rūpes
tinga chicagiečių grupė surengė 
iškilmingą banketą Prezidentui 
sutikti ir jĮ pagerbti. Mudu su 
prezidentu buvom apsistoję ta
me pačiame viešbutyje ir tu
rėjom progos pasikalbėti Lietu
vos reikalais.

Jo veiklos planai buvo šakoti. 
Ketino lankytis šiame krašte lie
tuvių apgyventose vietosesteng- 
tis lietuvius išjudinti ir kviesti 
Į Lietuvos laisvinimo darbą. 
Turėjo jisai gražių planų,kuriais 
ketino eiti Į amerikiečius per 
spaudą, žodžiu ir raštu. Supažin
dinti juos su Lietuvos reikalais, 
sudominti Lietuvai padarytomis 
skriaudomis, ir Įtikinti, kad tos 
skriaudos nėra tik Lietuvai ribo
tos, bet kad tie patys priešai 
braunasi ir Į kitus kraštus, už
simoję daugiau žmonių pavergti. 
Todėl, pažeistas Lietuvos suve- 
rinitetas, pavergtų ir išnaudo
jamų Lietuvos žmonių likimas 
tebūnie kitiems, dar esantiems 
laisviems kraštams, Įrodymu ko 
gali tikėtis iš rusų komunistų 
siūlomo ir durtuvais paremto jų 
nešamo "gerbūvio". Todėl Lietu
vos laisvinimo reikalai turėtų 
būti visų laisvųjų žmonių bendru 
ne tik bendru susidomėjimu, bet 

taip pat rūpesčiu ir veikla, nes 
turime reikalą su tuo pačiu, vi
siems laisviems žmonėms bendru 
priešu.

Prie tokių planų Prezidentą A. 
Smetoną padrąsino Amerikos 
aukštų pareigūnų bičiuliška nuo
taika, ir bendrai, Amerikos spau
dos prielankumas. Nuo pat jo 
atvykimo Į ŠĮ kraštą, kuriame 
mieste jisai pasirodė, vietos 
spauda dėjo nuotraukas ir plačiai 
aprašė pasikalbėjimus ir jo pa

reiškimus. Štai po ranka turiu 
keletą Chicagos laikraščių, ku
riose aprašytas Prezidento atvy
kimas, vietos lietuvių sutikimas, 
iškilmingas priėmimas, jo ofi- 
cijalus vizitas aukštiems miesto 
ir valstijos, o taip pat ir kata
likų bažnyčios pareigūnams. Tos 
dienos Įvykių nuotraukos at
spaustos pirmuose puslapiuose.

Beja, tie Chicagos laikraščiai 
yra amerikiečių, ne lietuvių. Lie
tuviškų dienraščių iš tos dienos 
neturiu, nes juose, be keletos 
eilučių, nieko nebuvo apie Lie
tuvos Respublikos Prezidento at
vykimą Chicagon. Tai, be abejo
jimo.buvo pasėkos dar vyraujan
čių kraštutinių srovinių nesuta
rimų. Tokiu elgesiu buvo kai- 
kurių, svarbias vietas užiman
čių, Įrodomas nesugebėjimas 
skirti asmens, srovės pažiūras, 
ideologinius nusistatymus, nuo 
svarbiųjų tautos reikalų.

r -
X

Prezidentas Antanas Smetona 1928 m. tarp vyriausybės pareigūnų. Sėdi iš kairės: J. Aleksa, prof. 
A. Voldemaras, prezidentas Antanas Smetona, Dr. Jonas Vileišis ir kt.
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Dėl tokių Įvykių Chicago j e, ma

no straipsnis yra tilpęs "Lietu
vos" žurnalo 1944 metų laidoje 
gegužės mėnesio. Ten pažymėjau, 
kad praeities patyrimai teikia 
geriausią pamoką, Tokie patyri
mai sako, jog tautos išsilaikymo 
ir pasitvarkymo reikalai yra pa
tys aukščiausi. Tpdėl pažymėjau 
reikalą naudotis praeities paty
rimais. Tad, tokiomis mintimis 
vadovaudamasis noriu čia sumi
nėti keletą Įvykių, deja, nelaimin
gų Įvykių, kurie turėtų mus Įti
kinti, kad praeities patyrimai yra 
verti mūsų rimto susidomėjimo

Pirmais pasikalbėjimais suA- 
merikos spaudos atstovais, Pre
zidentas A. Smetona pasisakė, 
kad jisai ketinąs apsistoti Lie
tuvos Pasiuntinybės buteVVash- 
ingtone, iš kur dirbsiąs Lietuvos 
laisvinimo darbą. Daugelis iš 
mūsų irgi taip supratom. Mat, 
Washingtone yra Lietuvos val
stybės nuosavas namas, kuria*, 
me yra Lietuvos Pasiuntinybė. 
Tame name gyveno tik Lietuvos 
ministras su savo maža šeima. 
Namas kelių aukštų, erdvūs 
kambariai, vietos užtektinai. To
dėl buvo rimto pagrindo manyti, 
kad ten yra tinkamiausia vieta 
Lietuvos Prezidentui apsigyven
ti. Daug kuo jam būtų buvę leng
viau, jo veiklai patogiau, ir gal 
būt dar ilgą laiką jisai būtų 
pabuvęs gyvųjų tarpe. Ir daug 
kuo dar pasidarbavęs Lietuvos 
laisvinimo reikaluose.

Bet taip nejvyko. Daugelis ap
gailestavo, kad Lietuvos Pre
zidentui nebuvo rasta vietos Lie
tuvos valstybės namuose. Taip 
apgailestavo, bet nieko nedarė, 
kad tą, nelemtą ĮvykĮ pataisius. 
Vienas kitas pasiteiravo, ir 
gavę atsakymą, kad tai ne jų 
reikalas, rankas nuleido. O ką 
buvo galima padaryti? Nagi su
kelti visuomenės nuomonę prieš 
tokį savanaudžiu pareigūnų elge- 
sĮ. Viešoji nuomone būtų pri
vertusi padarytą klaidą atitai
syti. Kartą JAV Prezidentas Lin- 
colnas yra pasakęs: "Viešoji 
nuomone yra viskas. Su viešąją 
nuomone galima viską nuveikti".

Čia, mūsų pačių mieste, besi
vysiantieji Įvykiai aiškiai vaiz
duoja, ką viešoji nuomonė gali 
padaryti. Čia turiu mintyje Ku- 
chel - Lipscomb rezoliucijos rei-

Baltimorės SLA 64 kuopa 
gruodžio mėn. 17 dieną turėjo 
susirinkimą ir buvo nominuoja
ma nariai Į Pildomąją Tary
bą. Nominacijų daviniai buvo su
rašyti Į tam tikslui gautus blan
kus iš SLA centro. Tą pačią 
dieną pats asmeniai Įmečiau laiš
ką Į pašto dėžutę, kad būčiau už- 
tikintas, jog SLA centras gaus 
laiku. Tačiau labai nustebau ne
radęs SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijų duomenyse nei vie
no mūsų kuopos nominuoto as
mens. Kodėl?

ANTANAS ČESONIS, 
Baltimore

DĖL LAIŠKO PULGIUI 
ANDRIUŠIUI

Dirvos skaitytojas iš Toronto
J. Cesekas (žr. Dirvos Nr. 5) 
Įdomaujasi tokiu klausimu: ar 
St. Santvaras savo laiško Pul- 
giui Andriušiui santrumpą pats 
pasiuntė Tėviškės Žiburiams, ar 
tas laikraštis rašinĮ sutrumpino 
ir atspausdino nenurodydamas 
šaltinio iš kur jĮ paėmė.

Paprastai tokių rašinių.koks 
buvo mano laiškas Pulgiui And
riušiui, beveik niekas nemulti
plikuoja ir iš karto kelioms 
redakcijoms nesiunčia. Tik gry
nai informacinė medžiaga, kai 
norima vieną kitą reikalą ar pa
rengimą plačiau pagarsinti, gali 
būti be žymesnių pakeitimų ke
liems laikraščiams siunčiama.

Aš savo laišką pasiunčiau tik 
Dirvai ir, jau atspausdintą kopi
ją, pačiam Pulgiui Andriušiui. 
Jei tuo laišku buvo susidomėjusi 
ir Tėviškės Žiburių redakcija 
--dėkoju J. Česekui už informa
ciją.

Lietuvių spauda neturi rašyto 
Įstatymo, kuris aiškiai apibrėž
tų, kad, perspausdindami vieną 
ar kitą rašinĮ iš kitų laikraš
čių, turim ir jo šaltinĮ nurodyti. 
Kai kurie mūsų redaktoriai, 
laikydamiesi nerašyto Įstatymo 
ir gerų papročių, paprastai per
spausdinto str. šaltinĮ nurodo. 
Kiti daro taip kaip šiuo atveju 
padarė Tėviškės Žiburių re
dakcija.

Žinoma, būtų gerai, kad ne
rašytas Įstatymas virstųtradici- 
ja, kad mūsų spauda tos tra
dicijos rimtai laikytųsi. Būtų n< - 
bloga ir tai, kad perspausdinto 
str. autorius gautų nors vieną 
kopiją to leidinio, kuriame jo 
darbas buvo parodytas.

ST, SANTVARAS, 
So. Boston

kalą. Keletas mūsų darbščių vi
suomenininkų sumanė lietuviš
kiems reikalams svarbią rezo
liuciją JAV Kongrese pravesti. 
Tam pasipriešino visuomenės pi
nigais išlaikomi kai kurielaisvi- 
nimo veiksniai. Bet tokia veiks
nių nuotaika mūsų veikėjus ne
atbaidė. Mūsiškiai sudomino vie
šąją nuomonę, rodo ją tam rei
kalui prielankią. Atsiliepė žymių 
žmonių. Ir parama tai rezoliu
cijai kas kart stiprėja. Tai kitas 
geras pavyzdys, ką viešoji nuo
monė gali padaryti.

(Nukelta Į 4 psl.)
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Prezidentą A. Smetoną prisimenant...

Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos Chicagoje choras su vadovu mokyt. F. Strolia (kairėje). 
V. Noreikos nuotrauka

MIHTYS l> PASTABUS įjį

LIETUVIŠKAME VAIKŲ ŽIDINĖLYJE ATSILANKIUS
Atlankytam židinėly mačiau 

vaikus dirbančius, valgančius, 
besiilsinčius, jų išvaizdą ir 
laikyseną. Jų šventės irgi, atro
do, nėra tokios, kaip dabar ruo
šiamos, vertelgų sukurtų (šne
kant kad ir apie Kalėdas) Ka
lėdų senių garbinimas ir vilio
jimas j jas dovanomis, tariant 
kyšiais, (čia nekalbama apie 
prasmingas dovanas) gausiai ap
krautais skaniais valgiais sta
lais, lyg, rodos, gyventume ko
kiame elgetų ar socialinių nely
gybių krašte, ar badmečių, sunk
mečių laiku, kur turtingieji alka
nus gali tais "apkrautais sta
lais" laimėti ar juos valgydinti 
artimo meilės, idealizmo ve
dami ir už tai rinkti sau nuo
pelnus. O visa tai turėtų reikšti 
mūsų mažuomenės "jugdymą j 
mūsų tautinę kultūrą".

Žaidimų jie -- židinėlio vai
kai, neturi: žaidimai tai jų gy
venimas. Norint nenorint visa 
tenka vertinti teigiamai. Jei ko 
pagal mūsų tikslus ir gyvenamo 
laiko didžiuosius reikalavimus 
trūksta, galima pridėti, visai 
nepažeidžiant vadovių pasirinkto 
metodo ir vaikų prigimtinių tei
sių.

Perdaug nesiplečiant, išvados 
būtų darytinos takios. Židinėlis 
mažas - vidutiniškai gausios šei
mos pavidalo. Tokiem židinėliam 
steigti nereikia specialių namų, 
kurių statymas suryja didžiules 
sumas pirmiausiai reikalingas 
pačiam auklėjimui. Šeimos pa
vidalo mokyklėlėms steigti pa
kanka normalaus buto, kuris, mo
kyklėlę likvidavus, ar jai per
sikėlus Į vaikingesnę vietą, vėl 
galėtų eiti savo {prastinęs pa
reigas. Tokiose mokyklėlėse tė
vai, išvykdami Į darbą, pakeliui 
galėtų palikti vaikus, grjždami 
juos pasiimti, arba iš eilės juos 
suvežioti.

Mažuose židinėliuose lengviau 
sekti vaikus, suprasti jų charak- 
ter{, polinkius tai sėkmingiau gali 
būti pritaikomos ir auklėjimo 
priemonės. Tur būt esame Įsi
tikinę, kad vaikai dideliuose sam
būriuose užsikrečia vienas nuo 
kito, ir būrys pasidaro sunkiai 
pakreipiamas reikiama linkme-- 
jis pasiima iniciatyvą. Dideli 
sambūriai tinka tenai, kur prie
vartos keliu reikia išauklėti 
bendrinis žmogus. Čia neturima 
galvoje prieglaudų, prieglaudinio 
tipo vaikų darželių, ligoninių ir 
panašių (staigų). Laiks nuo laiko 
židinėlių auklėtinius naudinga su
vesti krūvon parodyti savo pa
siekto darbo vaisius.

Lėtai slinkdami per Vokietiją 
ir belūkuriuodami karo pabaigos, 
esame matę gal kiekviename 
kaime prie paprastų gyvenamų 
namų iškabas "Motina ir Vai
kas", žinoma, kurios nors cent
rinės Įstaigos priežiūroje. Arti, 
greita, gyvenimiška, praktiška ir 
patogu. Žinoma, jų ten kiek ki
tokie uždaviniai.

O pavyzdinėse mokyklose, ap
skritai, mokinių nedaugiau, kaip 
12 klasėje.

Pagal mums .Įkaltą Į galvą ir 
sąmonę visur bereikalingą nuo
lankumą ir dabar kalamą besą
lygini prisitaikymą, su tokiais 
būdo pažymiais ateina ir reiš
kiasi mūsų vaikai. Bus 10 lietu-

L. VAIČIŪNIENĖ

viukų ir vienas svetimas, ta de
šimtis taikysis prie to vieno — 
visi šnekės jo kalba. Taigi ir su 
lietuvių kalbos gyvu vartojimu di
deliuose sambūriuose sunkiau. 
Mes, rodos, galėjome Įsitikinti. 
Mažuose židinėliuose, kaip ir 
šeimoje, mažiau kliūčių vaiką 
{ugdyti Į tautinę kultūrą.

Toks nedalomo lietuviškumo 
židinėlių tinklas turėtų savo cent
rą, kuriame būtų ruošiami ins
truktoriai, vadovai. NeprošalĮ ir 
profilektikos gydytojas (Lietu
voje Kūno Kultūros rūmai tokių 
gydytojų turėjo). Kapelionas, 
kuris sudarytų religinę atatinka
mą programą ir rūpintųsi jos 
išėjimu, ir kiti pareigūnai.

Būtų, manau, visokeriopa pa
galba dirbantiems tėvams, kurie 
nėra užsimaskavę ar apsi
sprendę iš savo tautos išemi
gruoti Į kitą.

Iš židinėlių gautų mokinius li
tuanistinės pradžios mokyklos, 
o gal tada atsirastų ir kandidatų 
reikiamas skaičius ir (universi
tetus! Jie visi ateitų Į tautinius 
sambūrius (ansamblius), chorus 
ir gal užpildytų pustuščius dabar 
suolus lietuviškose pamaldose, 
net dalyvautų šventovių choruose. 
Man rodos, čia ir būtų sudarytos 
sąlygos iš mažens vaikus Įug- 
dyti Į tautinę kultūrą, vietoj to, 
kad dabar beveik kiekvienas vai
kas visą kalėdini laikotarpi (šne
kant apie tai) vidutiniškai daly
vauja 4-5 eglutėse (lietuviš
koji dalis nepeiktina) ir glebėkš- 
čiuojasi su baisiausiais biznie
rių sukurtais seniais, tykodami 
"dovanų".

Galiausiai mums gi gyvas rei
kalas sukurti lietuviško tautinio 
prusinimo pilną, visus amžiaus 
laikotarpius apimančią sistemą.

Visa tai Įvykdyti nebūtų neįma
noma, ypač, kad turime pradžią. 
Toji pradžia, rodos, Įstojus Į Lie
tuvių Bendruomenę, vadinas, 
šliejasi prie savųjų. Tada ar ne
vertėtų Liet. Bendruomenei šiais 
pagrindais priešmokyklini lie
tuvišką Švietimą, auklėjimą 
organizuoti vietoj dabartinio be
veik padriko darbo? Pravestų su
kviesti atitinkamų kelių asmenų 
pasitarimą priešakyje su M. Var
niene ir D. Petrulyte. Sudarius 
organizatorių komisiją ar kitu 
vardu kokĮ organą, tuojau pradė
ti dirbti. Kadangi Liet. Bendr. 
čia atstovauja tautos dal(, tai 
imtis iniciatyvos jai labiausiai 
pritinka.

Kur būtų centras? L. B. Chi
cagos apygarda apie namų staty
mą galvoja. Erdvus su kūno 
kultūros salėmis (nesakiau siau
ro sporto), klasėmis, kitų pa
skirčių kambariais lietuviško 
veido ir dvasios, ne per bran
giausi tautos namai būtu gėry
bė. Juose Įsikurtų, būdamas jau
niausias lietuviškas visuomenės 
narvelis -- židinėlių centras.

Iki to laiko gal išsispręstų 
reikalas ir kaip kitaip: ar tė
vai Jėzuitai Chicagoje priglaus
tų ar kuri lietuviška parapija. 
Nevertėtų vengti ir lietuvaičių 
seserų pagalbos, kurios, krikš
čioniškos artimo meilės veda
mos, sutiktų padėti labiausiai 

kankinamam ir marinamam 
kraštui Lietuvai, Šv. Tėvo pa
vadintai Marijos Žeme. Turtin
giem. galingiem kraštam tokia 
pagalba nereikalinga. Tose vieto
vėse, kur turi savo namus Tau
tinė Sąjunga ar kiti sambūriai, 
juose galėtų įsipilietinti.

Pagrindinė sąlyga tam Įvykdin- 
ti -- reikia tėvų. Vaikų yra. 
Jeigu tėvai nebus apsisprendę 
vaikus išlaikyti savo tautoje, vi
sas darbas beprasmiškas.

Apie formalius vaikų darže
lius čia nešneku. Manau, daugelio 
to, ką senieji ateiviai čia pasta
tė, naudą ar nenaudą kiekvienas 
suprantame.

Lietuvių Bendruomenė šiuos 
metus paskelbė Maironio metais. 
Kuo jie turėtų būti išskiriami iš 
kitų? Tai lietuviškumu, kovingu
mu tokiu, koks buvo Maironis. 
Jis nebijojo išgamoms mesti ge
ležinę pirštinę, nors tų išgamų 
jam buvo pastotas kelias Į vysku
pų sostą.

Jo gyvenamas laikotarpis yra 
buvęs panašus Į dabartinĮ, kurĮ 
jis parodo savo odėje. --

Jau slaviai sukilo nuo juodma- 
rių krašto, 

Pavasaris eina karpaty kal
nais...

Dabar tas pavasaris eina kitais 
kraštais. Arba —

Aplinkui jau žydi visur atgimi
mas,

Išpančiotos tautos žygiuoja 
laisvai;

Ir Lietuvą laukia ne kitas li
kimas,

Ir jai tur išaušti Aušros ryt
mečiai.

Pakeitus jo kai kuriuos žodžius 
baigiu:

Petys gi Į pet(, lietuviai, kas 
gali,

Sustokim Į darbą už mylimą 
šalĮ:

Išlaisvinkim Lietuvą mūsų! 
Pamėginkime!

ELEMENTORIUS ”Ė”
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė ži

nomas pedagogas Ignas Ma- 
lėnas pačiu naujausiu me
todu. Išmokti skaityti rei
kia tik pusės laiko, negu ki
tais metodais. Tik duok ele
mentorių, ir paskaityk pir
mąjį skiemenį. Toliau vai
kai patys skaitys.

Vaikus galima pradėti 
mokyti skaityti jau 4 me
tu, kai tik susidomi skaity
mu.

Elementorius ruoštas 2a 
metus. Gausiai iliustruotas 
dail. V. Simankevičiaus 
spalvotais piešiniais. Yra 
112 psl. Išleido Ateitis 
Brooklyne, N. R. Spaudė 
saleziečiu spaustuvė Itali
joj. Kaina 2.50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 
IVilloughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y., ir pas platinto
jus. įsigykite tuojau. Savo 
vaikučiams padarysite di
delį džiaugsmą. (Pr.)

(Atkelta iš 3 psl.)

Prezidento A. Smetonos mir
ties dieną Clevelando miestebuvo 
amžino atilsio Juozas Tysliava. 
1944 m., sausio 14 d., Vienybė
je jisai plačiai aprašė tą tra
gišką. {vyk(. Aš čia pacituosiu 
vieną kitą trumpą pastraipą, 
kur atpasakojama, kokiose sąly
gose Prezidentas gyveno. Tys
liava rašė: "Vyrų akys nukrypu- 
sios Į paskutinĮ tragedijos aktą. 
Tai čia, šiame skurdžiame na
melyje, dabar apsiaustame gais
rininkų ir policininkų, Įvyko ta 
baisi tragedija. Tai šiame ap
šepusiame name, antrame aukš
te, gyveno dvi nelaimingos trem
tinių šeimos. Tai šios lūšnos 
palėpėje, kurią vargiai ar būtų 
galima vadinti trečiuoju aukštu, 
gyveno žymiausias lietuvių tau
tos vyras.. Taip, tai tame nedi
deliame kambarėlyje ilsėjosi, 
dirbo ir paskutines savo gyveni
mo valandas baigė Vilties, Vai
ro ir kitų laikraščių redakto
rius, Vasario Šešioliktos Dienos 
Akto autorius, pirmasis ir pas
kutinis Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona".

Taigi, dideliai Amerikos lietu
vių daugumai toji aplinka ir sąly

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Prieš pat Kalėdas Vasario 16 

gimnazijoj Įvyko Kalėdų eglutė. 
Ją ruošė abiejų konfesijų va
dovai -- katalikų kapelionas kun. 
dr. Navickas ir evangelikų Jau
nimo Ratelio vadovas mokyt. Fr. 
Skėrys.

Eglutėje dalyvavo apie 170 
moksleivių ir svečių. Buvo ne
mažai svečių ir iš vokiečių vi
suomenės. Ypatingai buvo ma
lonu svečių tarpe matyti arti
mesnių apylinkių vokiečių dva
siškius, kurie praeityje yra ne
mažai padėję gimnazijai.

Mokytojas F. Skėrys savo svei
kinimo kalboje priminė visiems 
lietuvių ir vokiečių kalbomis 
Kalėdų šventės reikšmę.

Po sveikinimo kalbėjo Vasa
rio 16 Gimnazijos katalikų kape
lionas kun. dr. Navickas, evange
likų kunigas Martynas Klumbys ir 
vyresnysis mokytojas Saliamo
nas Antanaitis, kuris savo žo
dyje pasakė, kad Kalėdos yra 
evangeliku ir katalikų susiartini
mo šventė gimnazijoje. Bendros 
eglutės sustiprina vienybę ir 
krikščionybę mokinių ir mokytojų 
tarpe.

Programą atliko gimnazijos 
mokiniai. Šiais metais pirmą

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER" 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
Ei/ Of MOKAME UŽ BONU 
W4lo TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki §10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
OOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS 
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 2-1397

gos, kuriose Prezidentas skurdo 
ir žuvo, nebuvo žinomos. O tie, 
kuriems tai viskas buvo žinoma, 
arba turėjo būti žinoma, matomai 
tylėjo, nieko nedarė. Tai buvo 
reikalas, kuriam viešąją nuo
monę reikėjo panaudoti. Neabejo
jama, kad viešoji nuomonė būtų 
privertusi tuos, kurie galėjo ir 
privalėjo, tas sąlygas pagerinti.

Dar ir po šiai dienai turime 
tautos žymenybių, kurių gyveni
mas yra labai sunkus, tiesiog 
skurdus. Geresniose sąlygose 
gyvendami jie dar daug naudingo 
darbo lietuvių tautai ir Lietuvos 
valstybės atkūrimui padarytų. 
Praeities patyrimai turėtų būti 
gera pamoka. Viešoji nuomonė 
ir čia ateitųpagelbon. Pasinaudo
kime tomis priemonėmis!

Sąryšyje su Prezidento A. 
Smetonos mirtim, Clevelando du 
laikraščiai — "The News" ir 
"The Cleveland Press", atsi
spausdino ilgoką laišką, kurĮ pa
rašė Martin L. Sweeney, buvęs 
JAV kongresmonas iš Clevelan
do. Tą jo laišką buvo persi
spausdinusi ir Dirva. Čia paci
tuosiu tik mažą to laiško da
lelę:

"As the flag-drapedcasket was 
being carried into the church, 
one looked in vain for repre- 

kartą eglutės programoje pasi
rodė mūsų jaunųjų mergaičių šo
kėjų grupė. Tai grupei vadovau
ja mergaičių bendrabučio vedėja 
ir kūno kultūros mokytoja p. 
Gedikaitė, kuri prieš pusantrų 
metų atvyko iš dabartinės Lie
tuvos. Mergaitės pašoko 5 šokius. 
Šokiai ypatingai žavėjo vokiečius 
svečius, kurie pirmą kartą atsi
lankė gimnazijoj. Solo pašoko 
Lina Bajerytė ir Jūratė Jurkšai- 
tė. Šeši mokiniai pasakė eilėraš
čius vokiečių ir lietuvių kalbo
mis. Fleita pagrojo Margareta 
Kiminaitė ir pianinu paskambi
no 8 klasės mokinė Žiba Povi- 
lavičiūtė-Vykintaitė. Vasario 16 
Gimnazijos bendras choras pa
giedojo 4 giesmes. Ji paruošė 
ir dirigavo gimnazijos mokytojas 
Kazys Motgabis. Taip pat pa
sirodė ir berniukų choras, kuris 
sugiedojo tris giesmes.

Po programos t rumpąžodĮ tarė 
gimnazijos direktorius dr. Gro- 
nis. Jis išreiškė didelę padėką 
rengėjams už kultūringą prog
ramos pravedimą.

Po programos kunigas dr. Na
vickas ir mok. F. Skėrys išdalino 
mokiniams, mokytojams ir stu
dentams po didelj maišelĮ ska
nėstų. Programai pasibaigus mo
kytojas F. Skėrys padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie Eg
lutės programos. Ypatingą pa
dėką jis išreiškė visiems auko
tojams užjūryje ir Europoje, ku
rie savo aukomis Prisidėjo prie 
Eglutės praturtinimo. 

sentatlon of the United Statės, 
Army, Navy or Marines. One 
looked in vain for the mayor of 
the city, the governor of Ohio, 
a congressman or a senator who 
might take time out to pay tri
bure to the George Vashington 
of a small nation of whom weare 
told we are flghtingto preserve...

"When he arrived in this 
country in 1941, our government 
received him as a hero. He was 
honored with a salute of 21 guns, 
an honor always accorded to a 
visiting ruler of a foreign statė. 
In his death he received only 
silence from the government that 
proclaimed the Four Freedoms 
for all nations, largeand small...

"President Smetona died inthe 
obseurity he lived, awaiting the 
day when his voice and his pen 
would again take up the cause of 
human freedom. He has not died 
in vain..."

Tos citatos kelia klausimą, ko
dėl taip {vyko? Kas galėjo ir 
turėjo tokiais reikalais pasirū
pinti? Suprantama, praleistų 
Progų nepasivysim, anų klaidų 
nepataisysim. Bet anoji patirtis 
turėtų būti gera pamoka dabar
ties ir ateities įvykiams panau
doti.

1944 m. sausio mėnesio 21 d. 
Dirvoje buvo cituota dalis Prezi
dento A. Smetonos laiško, kur 
jisai rašė vienam savo pažįsta - 
mui. Štai toji citata:

"Jei Amerikos lietuvių vadai 
nebūtų taip neišmintingai prieš 
mane nusistatę, jei Lietuvos 
{staigų pareigūnai užsienyje būtų 
tinkamai (vertinę mano veiklos 
viešumui svarbą, tai neabejoju, 
kad Amerikos spauda būtų dau
giau susidomėjusi Lietuva. Bet 
ką padarysi, kad taip nėra, kaip 
turėtų būti.

"Dirbu vienas, padedamas 
vienų kitų amerikiečių. Šiandien 
politikos horizontas mažoms tau
toms, ypačiai Pabaltijos, labai 
apsiniaukęs. Tačiau nereikia nu
siminti. Didieji Įvykiai dar prie
šakyje. Jų išdavoje dar gali pra
švisti padangė ir Lietuvai".

Man rašytame asmeniškame 
laiške 1942 m. kovo mėn. 8 d.. 
Prezidentas A. Smetona rašė:

"Gyvename labai sunkų metą, 
kokio dar nebuvo rodosi, turė
jusi mūsų tėvynė. Taigi ir per 
tautinę šventę mums negali būti 
linksma. Guodžios save tatgi tuo, 
kad ne vien mūsų tautą skaudžiai 
palietė baisusis karas. Kaip kiti, 
taip ir mes tikimės šviesesnio 
rytojaus. Tik didi nelaimė, kad 
lietuviai (bent čia Amerikoje) 
ligšiol nerado pagrindo taip rei
kalingai vienybei. Jos nebuvimas 
labai sunkina Lietuvos atkūrimą. 
Tikėkime ir šią stoką nugalėsią."

Prie šių citatų, man atrodo, 
komentarų nereikia. Nebent pa
stebėti, kad šių laikų padėtis ne
daug kuo pagerėjo nuo buvusios 
anais laikais...

Kadangi gerai patyrėm, kokĮ 
blogĮ tokia padėtis neša, turėtu
me daryti išvadą, kad tokia pa
dėtis yra nepakenčiama ir pri
valo būti kaip galima greičiau 
šalinama. Čia vėl naudokimės 
praeities patyrimais. Viešoji 
nuomonė ir čia galėtų būti la
bai naudinga ir demagogijai ga
lą padarytų.

Baigdamas dar norėčiau paci
tuoti keletą eilučių iš jau anks
čiau minėto Juozo Tysliavos ap
rašymo. Poetas J. Tysliava la
bai jautriai pareiškė tas minis, 
kurias mes jaučiame, bet kurias 
ne visi galime tinkamai pa
reikšti. J. Tysliava rašė:

"Mes atsisveikiname su žmo
gum, kurio visas gyvenimas buvo 
ilga, sunku kova. Jis užmigo, ne
baigęs tos kovos. Bet mes, gyvie
ji, ją tęsime iki galo. Mes 
sieksime tų pačių idealų, dėl 
kurių jis gyveno, dirbo ir dirb
damas mirė. Mes nesiliausime 
kovoję, kol mūsų tėvų kraštas, 
nusikratęs okupantų jungo, vėl 
galės laisvai alsuoti.

"Taip, tai baisi tragedija. Bet 
vieno, nors ir didžiausio, Žmo
gaus mirtis negali sulaikyti gy
venimo. Prezidentas A. Smeto
na mirė, bet jo idėja -- laisva 
ir nepriklausoma Lietuva -- gy
va. Ir todėl mūsų, gyvųjų, pa
reiga tęsti toliau tą darbą, kur 
velionis dirbo visą savo amžių".

Aš nuo savęs dar norėčiau 
pridėti, kad to didžiojo lietuvio 
atmintĮ galime geriausiai pa
gerbti sekdami jo aukščiausias 
idėjas, visu pasitempimu dirbda
mi už lietuvių tautos išsilaikymą 
ir laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimą.
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CIEVELANOE 
ir apylinkėse 

_ _ _ . _ _ _
• Vasario 16 minėjimas, 

rengiamas ALTo, įvyks va
sario 11 d. Tos dienos 10 
vai. Naujosios parapijos 
bažnyčioje pamaldos, kurių 
metu giedos Čiurlionio an
samblis vadovaujamas muz,
A. Mikulskio. 10:30 vai. pa
maldos šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Jų metu giedos 
parapijos choras vad. muz. 
Pr. Ambrazo.

Iškilmingas aktas įvyks 
4 vai. p. p. Naujosios para
pijos salėje. Kalbas pasa
kys Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Rajeckas ir 
senatorius Young. Meninę 
dalį išpildys Čiurlionio an
samblis.

• Dalyvaukime Čiurlionio 
Ansamblio ir Šv. Jurgio pa
rapijos choro pagerbime.

Sausio 27 d., 8 v. v. šv. 
Jurgio parapijos salėje LB 
Clevelando I-os apyl. valdy
ba ruošia šį pagerbimą mū
sų dainos meno reprezan- 
tantams.

Kviečiame visų organiza
cijų atstovus, jaunimą ir 
senimą atsilankyti. Organi
zacijų atstovai dėl dalyva
vimo prašome pranešti iš 
anksto. Kvietimus galima 
užsisakyti pas vaidybos iž
dininką A. Karsoką, telef. 
HE 1-4925, F. Eidimtą UT 
1-1921 ii’ kitus valdybos na
rius.

• Artimiausiu metu LB 
I-os apyl. valdyba numato 
surengti dvi paskaitas. Dr. 
J. Adamavičius kalbės vai
kų auklėjimo klausimais ir
B. Gaidžiūnas padarys pa
saulinę lietuvių spaudos ap
žvalgą.

• Visuomenės patogumui 
ir LB valdybos darbo pa
lengvinimui solidarumo įna
šai bus renkami paštu, grą
žinant prisiųstą voką ir re
gistruotą pakvitavimą su 
pinigais į Superior Savings 
(lietuvių bankui) I-os apyl. 
einamon sąskaitom

Edward C. Knuth

• St. Clair Savings Ass’n 
prezidentas Paul J. Schnel- 
ler praneša, kad įvykusia
me susirinkime į banko va
dovybę išrinkti Edward C. 
Knuth ir Louis L. Drasler. 
Edward C. Knuth yra inži
nierius ir teisininkas, dir
bęs daugelį vadovaujančių 
darbų Clevelande. Louis L. 
Drasler taip pat yra inži
nierius, taip pat clevelan- 
diečiams žinomas kaip Cle
velando miesto savivaldy
bės pareigūnas.

Jų išrinkimas j banko va
dovybę kelia paties banko 
autoritetą ii’ populiarumą.

Louis L. Drasler
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JAKUBS SON

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, 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 Į mus ir būsit patenkinti.

1962 m. VASARIO 3 D. LSK 
Žaibo vakaras -- koncertas Slo- 
venian Auditorium.

VASARIO 10 D. Čiurlionio An
samblio Namuose, Lietuvių 
F ronto Bičiulių. Clevelando sam
būrio pobūvis.

VASARIO 11 D. Vasario 16 mi
nėjimas Naujosios parapijos sa
lėje. Rengia ALT skyrius.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
budžiams remti valdyba Čiurlio
nio namuose rengia Užgavėnių 
blynų balių.

KOVO 3 D. Dainavos Ansamb
lio koncertas -- Slovėnų Audito
rijoje. Rengia LB Clevelando I 
apylinkės valdybą.

KOVO 4 D. Lietuvių salėje Ne
ringos Skaučių Tunto rengiama 
Kaziuko Mugė.

KOVO 10 D. Šv. Jurgio pa r. 
salėje, p. StasiUnaičiai rodys lie
tuvišką filmą. Rengia BALFas.

BALANDŽIO 28 D. 1962 m. 
Vysk. Valančiaus Lit. mokyklos 
tradicinis vakaras Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

1962 m. GEGUŽĖS 12 D. Dir
vos jaunųjų talentų varžybų kon
certas Slovenian Auditorium.

1962 m. RUGSĖJO 29 D. Dir
vos metinis spaudos balius - kon
certas.

• Reikalinga moteris vai
ką pasaugoti. Penkios die
nos, turinti patyrimo, ang
liškai kalbanti.

Šaukti: 391-2781

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

atstovę

PAULINA 
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2 4450 
642 Meadow Lane Dr. 

Cleveland 24

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

HAMILTON
Lietuvos Nepriklausomy

bės atkūrimo minėjimas 
rengiamas vasario 18 d: Jis 
bus pradėtas pamaldomis 
lietuvių parapijos bažny
čioj. Vakare, Lietuvių Na
mų salėje bus pravesta iš
kilminga akademija. Pa
grindinę kalbą pasakys sve
čias iš Clevelando Dr. A. 
Nasvytis. o meninę progra
mą išpildys vietos choras, 
tautinių šokių šokėjai ir 
aukuras.

Aktorės-režisorės Elenos 
Dauguvietytės - Kudabienės 
dvidešimties metų sceninio 
darbo pagerbimo vakarienė 
rengiama vasario 10 d. Už
siregistruoti prašoma iki 
vasario 6 d., kadangi nori
ma žinoti tikslų dalyvių 
skaičių.

Nelaimės ištiko Hamilto
no lietuvius. Gaisras, įvy
kęs netoli Hamiltono, su
naikino ūkininko V. Šim
kaus namą. Pačiam mieste, 
gaisr. itn. Vilnonis, gesi
nant namą, apdegė veidą. 
V. Burdinavičienė krito ant 
slidaus šaligatvio ir nusi
laužė koją.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS
PRIDEDI AŠTUHTAH SEMESTRĮ

Chicagoje veikiąs Peda
goginis Lituanistikos Insti
tutas aštuntąjį- (šių mokslo 
metų antrąjį) semestrą 
pradeda vasario 10 d. šio 
semestro pirmąjį ketvirtį 
skaitomi šie kursai (šešta
dieniais) :

9 vai. 30 min. — 11 vai. 
30 min.: Lietuvių liaudies 
poezijos žanrai (epas, lyri
ka, drama). Tautosakos ir 
rašytinės literatūros sąvei
ka. Maironio lyrika. Mairo
nio poezijos seminaras. 
Skaito lituanistas Domas 
Velička.

11 vai. 30 min. — 13 vai.

30 min.: žurnalistikos pa
grindai. — Amerikinės ir 
europinės žurna 1 i st i k o s 
principai. Trumpa lietuvių 
publicistikos raidos apžval
ga. žymesnieji lietuviai 
publicistai (V. Kudirka, A. 
Dambrauskas - Jakštas, A. 
Smetona, J. Keliuotis ir 
kt.). Publicistiniai straips
niai (korespondencija, re
portažas, p a s i kalbėjimai, 
apžvalginiai, poleminiai ir 
vedamieji straipsniai), fel
jetonas. Biografija ir auto
biografija. Nekrologas. Re
cenzija ir kritika. Laikraš
tininko atsakomybė ir spau

dos etika. Techninis straip
snio paruošimas spaudai. 
Korektūra ir jos taisymas.
— Skaito žurnalistas bei re
daktorius kun. dr. Juozas 
Prunskis ir rašytojas bei 
redaktorius Kazys Bradū- 
nas.

Antrąjį šio semestro ket
virtį prof. dr. Petras Joni
kas skaitys fonologiją ir 
fonetiką, psichologijos dok
torantė Vanda Gegevičiūtė
— psichologiją.

Asmenys (amžius neap
ribotas), norintieji lankyti 
Institutą, prašomi užsire
gistruoti Instituto raštinė
je (Jaunimo Centre) vasa
rio 10 d.

PHILADELPHIA

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ
DIRVA

6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius n
Už metus — 810.00 □
Už 6 mėnesius — $6.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas;

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ši KUPONĄ

Prašau atsiųsti ........................................
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:..............................
Name

City StatėNo. Street

Pavykęs parengimas
Sausio 13 d. Tautinės 

Sąjungos Philadel p h i j o s 
skyriaus ruoštas Kanarėlės 
pastatymas puikiai pavyko. 
Svečių prisirinko, kaip į re
tą kurį parengimą Philadel- 
phijoje.

Nors K. Ostrausko dra
ma Kanarėlė ne taip jau 
lengvai suprantama, tačiau 
gera newyorkiečių teatralų 
grupės vaidyba, sudarė la
bai malonią nuotaiką. Lai
mėjimų bildu A. Rūkštelės 
paveikslą laimėjo A. Impu- 
levičius.

Nepriklausomybės šventė
Vasario 18 d., 3 vai. p. p. 

Lietuvių Muzikalinėje salė
je ruošiamas Nepriklauso
mybės minėjimas. Pagrin
dinę kalbą pasakys adv. J. 
Smetona. Meninę dalį išpil
dys L. Kaulinio vedamas 
Tautinis Ansamblis. P. M.

DETROIT
Sektinas pavyzdys

Anksčiau Detroite gyve
nęs Bronius žvynys šiomis 
dienomis iš Michigano vals
tijos išsikėlė į saulėtąją 
Floridą. Prieš išvažiuoda
mas jis savo lietuviškų kny
gų rinkinį padovanojo De
troito skautų Mindaugo 
draugovei.

Gyvendamas Detroite jis 
buvo skaučių-tii nuoširdus 
bičiulis. Labai domėjosi 
jaunimo veikla, sielojosi jų 
reikalais. Nesvetimi jam 
buvo ir kiti lietuviški reika
lai. Niekad neatsisakydavo, 
pagal savo išgalės, lietuviš
kų reikalų paremti. Labai 
mėgo lietuvišką spausdintą 
žodį. Lietuviškai knygai įsi
gyti negailėjo paskutinio 
dolerio. Ir štai dabar, tą per 
kelis metus krautą lietuviš
ką lobį, padovanojo Mindau
go draugovei, kad skautai 
iš tų knygų semtųsi sau 
dvasinio peno.

Ačiū jam už tą vertingą 
dovaną skautams ir pavyz
di mums visiems. Tikrai, ne 
didelių turtų, tik gerų norų 
ir lietuviškos širdies reikia 
ir kelias į jaunimo širdį 
bus atviras.

Kaziuko mugė
Sausio 11 d. susirinko 

Baltijos ir Gabijos tuntų 
vadovai su tėveliais pasitar
ti šių metų Kaziuko mugės 
reikalais. Mugės data dar 
nebuvo galutinai nustatyta, 
bet buvo aptarti visi su mu
gės surengimu susieti rei
kalai.

Nutarta šių metų mugę 
padaryti dar įspūdingesnę 
ir turtingesnę. Mugės die
ną, nuo pat ryto, veiks tur
tinga lietuviška virtuvė ir 
laimėjimai. Laimėjimų tur
tingumas priklausys nuo 
visų lietuvių dosnumo. Ka
da j jus kreipsis prašydami 
dovanų, prisiminkit, kad 
prašyti yra daug sunkiau, 
negu duoti. Ir duokit pagal 
savo išgalės arba važiuoda
mi į parengimą ar šv. An
tano bažnyčią palikit Ne
ringos krautuvėj.

Paremtam jaunimą, ku
ris savo darbais įrodė, kad 
yra ir nori būti lietuviškas.
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KAS IR KUR?
• Dar kartą primename, 
kad visi JAV gyventojai, 
neturį pilietybės, sį mėnesį 
turi registruotis. Registra
vimosi kortelės gaunamos 
pašto ir imigracijos įstaigo
se. Ten jas, užpildžius, rei
kia ir grąžinti. Nesiregis- 
travusieji gali būti nubaus
ti.
• Rimas Vaičaitis, kurio 
fotografija ir aprašymas 
buvo Dirvos Nr. 3, yra ne 
tik geras sportininkas, bet 
ir laužia ledus Į scenos me
ną. Jis vaidins pagrindinę 
"širduko” rolę S. Čiurlio
nienės pasakoj "Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiu
sių”.

Be to, jis dar šoks tauti
nius šokius kartu su kitais 
Jaunimo Centro Studentų 
Ansamblio grupės jaunuo
liais.
• Antano Škėmos Raštų Iš- 
leidimo Fondui savo įnašus 
prisiuntė dr. G. Balukas 
$25.00, Lakštuonė ir Gin
tautas Vėžiai $25.00, dr. R, 
Šilbajoris $15.00, Nežino
mas Gydytojas $10.00, Gint- 
ra Narienė $5.00. Lietuviš
koji visuomenė suprantanti 
pilnų rašytojo Antano Škė
mos raštų išleidimo reikš
mę savo įnašus prašoma 
siųsti Fondui adresu: Dr. 
Jonas Valaitis, 5204 Elling- 
ton, Western Springs, III.
• Dr. M. Kavolis, iš Ash- 
land, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• T. Bartkus, iš Samia, Ka
nados, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• F. Janonis, iš Brockton, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• J. Montvila, iš Brooklyn, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

ALT E. Chicagos skyriaus valdyba. Iš kairės: J. Skėrys, R. 
Nemickas, pirm. A. Vinikas, kun. dr. P. Celiešius, kun. dr. I. 
Urbonas ir P. Indreika. I. Valančiaus nuotrauka

Daktarui ir poniai

S K R I N s K A M S

ju tėveliui — uošviui mirus, siunčiame giliausią 

užuojautą

Monika ir Dr. Z. Sabataitis

JURGIUI SKRINSKAI 

mirus, jo žmonai, dukteriai Saliomėjai, sū
nui Dr. Juozui ir kitiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Brigita ir Algirdas Nasvyčiai

SVARSTĖ TAUTININKU 
IDEOLOGIJOS KLAUSIMUS

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Rytų Apygardos inicia
tyva sausio 14 d., Newark, N. 
J. {vyko suvažiavimas, kuriame 
buvo svarstyta tautininkų ideo
loginiai klausimai.

Įžangini žod{ tarė ALT S-gos 
1-jo skyriaus pirm. Antanas Dir
žys, pažymėdamas, kad šio su
važiavimo tikslas yra svarstyti 
savo pasaulėžiūros klausimus. 
Apygardos sekretorius M. Kli
mas perskaitė iš devynių punktų 
susidedančią dienotvarkę.

Dr. Bronius Nemickas ir Vin
cas Rastenis buvo pagrindiniais 
kalbėtojais. Pirmasis plačiau pa
sisakė tema "Tautininkai ir jų 
santykis su krikščioniais de
mokratais", o V. Rastenis skai
tė gerai paruoštą referatą "Li
beralizmas ir tautininkai".

Dr. B. Nemickas nušvietė tau
tininkų srovės atsiradimo isto
riją. Be to, jis Įrodinėjo, kodėl 
tautininkams primetamas nede
mokratiškumas, pirmiausia iš- 
nagrinėdamas pačią demokrati
jos sąvoką esmės ir formos at
žvilgiu ir {vairių politinių srovių 
bei žymių žmonių {ją pažiūras.

V. Rastenis, plačiai apibudinęs 
idealo ir idėjos reikšmę, nu
švietė ir tautininkų srovės sie
kius bei nacionalizmo ir libera
lizmo požymius joje.

Į A. Diržio klausimą, ar tau
tininkams yra pagrindinė dog
ma ir kokia, prelegentas V. Ras
tenis atsakė, kad jo nuomone, 
dogmos nėra. Mūsų pagrindinis 
idealas yra tautos gerovė, gyva
vimas ir klestėjimas. O idealas 
nėra dogma, {sakymas, bet pa
trauklumas. Mes neturime su
rašyto veikalo, -- sakė jis, -- 
greičiausiai dėl nenoro susivar
žyti savo mąstymo. Mes norime 
kiekvienas pasilikti savo idėjų 
susidarymo laisvę.

A. Diržys liko prie savo nuo
monės, kad mes esame visą lie
tuvių tautą gaubianti pasaulė
žiūra, mes turime tautiškumo 
dogmą.

Diskusijose, kurios užsitę
sė apie 5-kias valandas aktyviai 
dalyvavo: V. Alksninis, F. Alexis 
J. Kiaunė, D. Klinga, P. Nar-

Dail. Česlovas Jonušas gauna premiją ir ček{ už savo aliejinę tapybą "Okeanas" Long Island Art 
League parodoje. Stovi iš kairės: buvusi L. I. Art League, prez. Cathy Altvater, dail. Česlovas Jonu
šas ir L. I. Art League prez. Gilbert Sheperd.

LIETUVIAI WH0IS WH0 IN THE EAST' LEIDINYJE
RAŠYTOJŲ DRAUGIJA "KALĖDOJA” PREMIJAI 
LĖŠŲ. — LIETUVIŲ JAUNIMO ŠVENTĖ ŠEŠTA
DIENINĖJE MOKYKLOJE. — DAIL. P. PUZINAS

ATIDARĖ MENO MOKYKLĄ

New York, N. Y. — Kas 
dveji metai amerikiečių lei
džiamoje žymiųjų asmenų 
biografijų knygoje ”Who is 
Who in the East” (a bio- 
graphical dictionary of 
noteworthy men and wo- 
men of the Middle Atlantic 
and Northeastern Statės) 
pasirodo ir vieno kito lietu
vio biografija.

Aštuntame šio stambaus 
leidinio tome, išleistame 
1961 m. pabaigoje, užtinka
me ir trijų lietuvių pavar
des: du dailininkai — Čes
lovas Janušas ir Povilas 
Puzinas (abu new yorkie- 
čiai) ir dr. M. Vinikas, buv.

vydas, A. Senikas ir k.
Suvažiavimui pirmininkavo 

ALT S-gos Rytų Apygardos pirm, 
Albinas Trečiokas, sekretoriavo
M. Klimas.

Elizabetho skyriaus pirm. Ba
lys Vyliaudas preligentų kal
bas užrekordavo. Be to, jis kvie
tė visus dalyvauti jo vadovauja
mo skyriaus dešimtmečio minė
jime, kuris {vyks kovo 3 dieną.

Po to {vyko vaišės gražiai 
paruoštos New Jersės visuome
nės veikėjos Ievos Trečiokienės 
pastangomis, kuriose dalyvavo ir 
suvažiavimą sveikino Nevvarko 
parapijos vardu kun. Totoraitis.

Buvo suvažiavę apie 40 ats
tovų beveik iš visų šešių Rytų 
apygardos skyrių.

kr.

BOSTON

Studentų kavinės 
atidarymas

Inž. Viliaus Bražėno pa
skaita "Prieškomunistiniai 
sąjūdžiai Amerikoje ir 
mes” bus pagrindinis pro
gramos dalykas Akademi
nio Skautų Sąjūdžio Bosto
no sk. kavinės — būklo ati
daryme sekmadienį, sausio 
28 d. So. Bostone. Prelegen
tas- yra Korp. Vytis filiste
ris, svečias iš Stamford, 
Conn. Į šį susirinkimą kvie
čiami lietuviai studentai ir 
kviestiniai svečiai, nes vie
tų skaičius ribotas.

Ona Ivaškienė suteikė 
patalpas studentu kavinei 
savo namuose, čia bus jau
ki studentų sueigų vieta, 
atidaryta nustatytomis va
landomis kiekvieną savait
galį.

Bostono Kultūros Klube
sausio 27 d. kalbės inž. Vi
lius Bražėnas iš Stamford, 
Conn., tema ”Prieškomunis- 
tinis sąjūdis Amerikos in
telektualų pasaulyje” ir ro
dys -filmą apie komunistų 
ekspansijos metodus.

SLA sekretorius, prieš ku
rį laiką miręs. Leidinys 
duoda šių lietuvių biografi
jas, pažymi žymesniuosius 
dailininkų darbus, gautus 
atžymėjimus, sumini mu
ziejus, kuriuose randami 
dailininkų kūriniai.

Atranka patekti į biogra
fijų žodyną daroma gana 
didelė, ir reikia džiaugtis, 
kad iškilieji mene ir kitose 
srityse lietuviai kvalifikuo- 
jasi būti spausdinami šiame 
žodyne greta žymiųjų ame
rikiečių.

Lietuvių Rašytojų Drau
gija, kuriai po Juozo Tys- 
liavos mirties pirmininkau
ja Pranas Naujikaitis, gana 
vėlai pradėjo rūpintis per
eitų metų rašytojų premija, 
kuri, nors ir su dideliais 
sunkumais, kasmet vis bu
vo šiaip taip parūpinama. 
Dabar mėginama premiją 
sudaryti kolektyviniu bū
du: eilei asmenų išsiuntinė
ti laiškai su prašymu šiam 
reikalui aukoti dvidešimt 
dolerių. •

Metinis Maironio šešta
dieninės mokyklos parengi
mas — Kalėdų eglutė šiais 
metais sutraukė rekordinį 
jaunųjų ir suaugusiti žiūro
vų skaičių. Apreiškimo pa
rapijos salė, pasirodė, jau 
šiam reikalui permaža, ir 
sekančiais metais iškils 
naujas rūpestis: kur sutal
pinti jaunimėlį ir kitus žiū
rovus, kurių, reikia laukti, 
bus dar daugiau, nes vis ge- 
rėjančios šio puikaus paren
gimo programos yra tikrai 
pasigėrėtinos.

Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos Chicagoje tautinių šokių grupė, vadovaujama mokyt. R. 
Gustaitienės, išpildė meninę programą tėvų komiteto suruoštame metiniame parengime.

V. Noreikos nuotrauka

Vaidinimą, kur mažieji 
artistai be žodžių, o vien 
tik judesiais ir šokiais taip 
gražiai ir gyvai vaizdavo ir 
žmones, ir gyvulius, ir dru
gelius, ir grybus, ir skruz
dėles, ir kiškius, ir gėles, — 
paruošė, kaip ir kasmet, 
mokyt. J. Matulaitienė, tal
kinama mokytojų J. Kregž- 
dienės, E. Urbelienės, I. Ba
naitienės, O. Barauskienės, 
V. Strolios ir A. Samušio. 
Be vaidinimo, dar buvo gy
vasis paveikslas ”Prakar- 
tėlė” ir pačių mažųjų sutar
tinė deklamacija. Visi vai
dintojai spindėjo savo puoš
niuose rūbuose dail. P. Os- 
molskio apipavidalintoje pa
sakos scenoje.

Po programos mažuosius 
apdovanojo Kalėdų senelis, 
o suaugusius — tėvų komi
teto, vadovaujamo p. Geru- 
laitienės, puikiai paruoštas 
bufetas. Gi loterija turėjo 
tokį pasisekimą, kad visi 
bilietai buvo išpirkti, ir 
daug buvo nepatenkintų, 
kad laiku nespėjo prisimuš- 
ti prie jos.

šeštadieninei mokyklai 
jau kelinti metai gana ener
gingai vadovauja mokyt. E. 
Ruzgienė. Artimiausias mo
kyklos parengimas — kau
kių vakaras, kuris pereitais 
metais praėjo labai sėkmin
gai.

•
Dail. Povilas Puzinas, ku

ris turi savo studiją New 
Yorke ir šešerius metus 
dėstė tapybą Long Island 
Art League mokykloje, da
bar įsteigė savo mokyki;: 
arti New Yorko esančiame 
Great Neck, L. I., N. Y. ir 
turi nemažą pasisekimą.

(jso)

CHICAGO

SPORTAS CHICAGOJE
Rimas Vaičaitis, apie ku

rio pasirodymą neseniai 
Dirvoje buvo rašyta, pasie
kė dar vieną gražų laimėji
mą. Sausio 13 d. įvykusiose 
"Chicagoland Open” lengv, 
atletikos pirmenybėse 1 my
lios ėjimo rungtynėse jis 
laimėjo I vietą. Jo laikas 
6:43.3 min. yra rekordinė 
šių pirmenybių pasekmė. 
Senasis pirmenybių rekor
das — 7:01.8 min. priklausė 
jam pačiam.

Kaip matome, šių pirme
nybių laimėtojo laikas yra 
prastesnis už "Holiday 
Meet” laiką. Ten, R. Vai
čaitis, turėdamas stiprią 
konkurenciją, pasiekė pa
žymėtiną rezultatą ir įveikė 
JAV čempioną.

Sausio mėn. 13 d. pirme
nybėse dalyvavo ir kitas 
lietuvis —- Tomas Leonas, 
kuris užėmė III vietą. Ant
ruoju atėjo Chris McCar- 
thy.

Nemaža chicagiečių lietu, 
vių krepšininkų žaidžia 
amerikiečių universitetų ar 
kolegijų krepšinio rinktinė
se. Neries žaidėjas Al. žvi- 
nakis atstovauja garsiąją 
De Paul universiteto ko
mandą. Kitas šio klubo na-i 
rys Al. Varnas — Murray 
Statė (Kentucky valstybė
je), Dan Benetvich (taip 
pat Neries žaidėjas)1— Uli- 
nois Institute of Technolo- 
gy. Paskutiniai du žaidėjai 
yra pagrindiniai rinktinių 
nariai. W. Molis (Baltijos 
Jūros atstovas) žaidžia už 
Teachers College ir yra ge
riausias komandos taškų 
rinkėjas,

Chicagos Aro vyrų krep
šinio komanda, šalia žaidi
mo Marųuette parko pirme
nybėse, dalyvauja ir Met
ropolitan AAU pirmenybė
se, kuriose varžosi dalis ge
riausių Chicagos bei apy
linkių mėgėjų krepšinio 
penketukų, čia lietuviams 
yra perstipri komandų su
dėtis, todėl jie turi pasitęn- 
kinti pralaimėjimais, nors 
prieš kai kuriuos varžovus 
nusileidžiant nedideliu taš
kų skirtumu.

P a s k u t inėse dviejose 
rungtynėse Aras supasavo 
prieš Capitol Federal 53:63 
ir Mac Master-Carz Sham- 
rolkt 84:92. Gerai, kad jau
nieji Aro žaidėai daug ne
nusimena ir energingai 
rungtyniauja, kas jiems 
duoda nemaža patyrimo 
ateities susitikimams.

Netrukus Chicagoje bus 
didelio masto lietuvių spor
to varžybų. Vasario 24-25 
d.d. įvyks Vid. Vakarų spor
to apygardos prieauglio kla
sių krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso turnyras, Apy- 
gardinės vyrų tinklinio, mo
terų tinklinio ir krepšinio, 
moterį) ir vyrui stalo teniso 
varžybos bus pravestos ko
vo mėn. 3-4 d.d. Edv. g.
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