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Arabų vienybė ir Izraelis
ARTIMŲJŲ RYTŲ POLITINĖS SCENOS STE
BĖTOJUS STEBINA FAKTAS, KAD EGIPTO 
VALDOVAS NASSERIS, KURIS SAVO KARIUO
MENĘ SIUNTĖ ARABŲ VIENYBĖS ŠALININ
KAMS Į TOLIMĄJĮ JEMENĄ PAREMTI, NE
PAJUDINA NĖ PIRŠTO, KAD PAŠALINUS JOR
DANO KARALIŲ HUSEINĄ. — JIS TIK TODĖL 
IR GALI IŠSILAIKYTI SAVO SOSTE, NES JO 
ATSTATYMO ATVEJU IZRAELIS OKUPUOTŲ 

VISĄ VAKARINĘ JORDANĄ.

MEŠKAUSKAS - - - - - - - -VYTAUTAS
Egipto prezidentas Nasseris 

Šiuo metu lankosi Alžire, kur ta
riasi su Ben Belą dėl glaudes
nės arabų vienybės. Atrodo, kad 
Nasseris šiuo metu prie savo se
nos svajonės įgyvendinimo — 
Jungtinės Arabų Respublikos nuo 
Indijos iki Atlanto vandenyno {kū
rimo -- eina labai lėtai ir ramiai. 
Tiesa, trys valstybės -- Egip
tas, Sirija ir Irakas—jausudaro 
tą uniją, tačiau praeities patyri
mas moko, kad ji gali labai grei
tai ir iširti. Egiptas jau anksčiau 
buvo sudaręs uniją su Sirija, ta
čiau Egiptui užsinorėjus domi
nuoti, Sirija iš tos unijos pasi
traukė, nes, kaip sakoma, visi 
arabai nori vadovauti visiems 
arabams. Iš kitos pusės, daugu
mos arabų valstybių sienos yra 
dirbtinos, išvestos pagal D. Bri
tanijos ir Prancūzijos interesus, 
už tat vienybės siekimas arabų 
tarpe yra natūralūs ir supranta
mas. Nasseris, kurio Egiptas sa
vo gyventojų skaičiumi ir geogra
fine padėtimi turi sudaryti natū
ralų centrą, bandė jėga prisijung
ti tolimą Jemeno valstybę, prieš 
kurios valdovą sukilo Nasserio 
šalininkai, tačiau, nepaisant vi
sos egiptiečių karinės pagalbos, 
Jemeno valdovas su savo kaimy
ninės karalijos -- Saudi Arabi
jos talka atsilaikė ir dabar ten 
sudarytos paliaubos.

Bet Nasseris, kuris savo ka
riuomenę siuntė Įtolimą Jemeną, 

Šiandien ir rytoj
SOVIETAI visad daro tik tai, kas pasitarnauja jų propagan

dai.
Kai jų ekspertai pamatė, kad ekonominė pagalba neutraliems 

kraštams gali būti naudinga propagandai, ėmėsi visu smarkumu 
už šio reikalo. Prieš dešimt metų davus pirmąją pagalbą, visi 
Maskvos garsiakalbiai ir satelitai choru skelbė(kad tik dėka 
Maskvos,mizerija greit pasibaigsianti.

Bet rezultatai gavosi priešingi negu sovietai tikėjosi. Ga
vusieji pagalbą greit apsivylė. Sovietai duodami finansinę pa
galbą statė sąlygą, kad prekės būtų perkamos Sovietijoje. Aiš
ku, Maskva nustatė ir kainas, kurios buvo aukštesnės.

Indonezija dabar skundžiasi, kad sovietinės mašinos jai 
atsiėjo 80% brangiau, negu būtų kainavusios japonų ar ameri
kiečių. Kiti kraštai sako, kad sovietinės prekės nemoderniš
kos. Pav. Egiptui statant Assouano užtvanką, sovietų žemse
mės nedavė tokių rezultatų, kokius būtų davusios vakariečių ga
mybos mašinos. Egiptiečiai taip pat neužmiršo, kad rusai vie
toj žadėtų kviečių davė kažką panašaus Į pelus...

★
DAUGELIS neutraliųjų kraštų iš sovietų nusipirko lėktu

vus Iliušin 18. Jie buvo pasiūlyti už žemą kainą. Bet prekyba pa
sirodė gera tik pradžioje, nes lėktuvai naudojo daugiau benzino 
ir pakeitimo dalys buvo brangesnės, negu gaunamos vakaruose. 
Motorai turėjo būti peržiūrėti po 200 valandų skridimo, tuo tar
pu kai vakariečių transporto lėktuvai peržiūrimi po 1,800 valan
dų...

Ghana, kuri savo linijose turėjo sovietiškus lėktuvus, dabar 
pakeitė angliškais.

Blogai yra ir su sovietinės pagalbos planavimu. Gvinėjoj 
susidarė juokinga situacija. Rusai Canakry uoste sukrovė di- 
delĮ kiekĮ tualeto sėdynių, bet neatsiuntė alkūnių joms prijung
ti. Pagaliau ekvatoriški Afrikos kraštai, kaip Gvinėja, su so
vietų pagalbos planu gavo net sniego valymo mašinas kurias ir 
prie geriausio noro ten niekad nebus Įmanoma panaudoti.

Rusų svarbiausias tikslas yra parduoti prekes, bet toliau 
nebesirūpina, kaip jomis bus pasinaudota.

Melagystė galioja tik tam tikrą laiką Ir neutralieji kraštai 
pradeda suprasti, kad sovietų pagalba yra grynas propagandi
nis melas.

★
DU Afrikos negrai, baigę mokslus Europoje, dalinasi 

Įspūdžiais:
-- Aš baigiau agronomijos mokslus Londone, -- sako vie

nas negras. -- Mes turėjome gerus profesorius. Po trijų metų 
studijų, aš galiu vadovauti ūkiui su 100 darbininkų.

-- O aš mokiausi Prahoje, -- sako kitas. -- Mano profeso
riai buvo dar geresni, nes po dviejų metų aš išmokau šnipinėti 
fabrike, kuriame dirbo 200 darbininkų! (vg)

tų labai lengva perkirsti Izraeli 
t dvi dalis. Todėl Izraelio strate
giniai reikalavimai būtų likvi
duoti tą arabų ‘kišenę’ jo vidury
je ir įsistiprinti visoje teritori
joje tarp Viduržemių jūros ir Jor
dano upės. Izraelio generalinis 
štabas jau yra paruošęs planus, 
Jordanijos Įsijungimo Į JAR at
veju tuoj pat okupuoti visą tą 
teritoriją. Tie pasirengimai ne- 

. laikomi paslaptyje ir Izraelio mi- 
nisteris pirmininkas Ben Gurion 
jau pereitų metų gruodžio mėne- 
sĮ Įspėjo, kad Izraelis negalės ra
miai sutikti su Jordanijos Įsijun
gimu Į JAR.

Nasseris tai žino. Ir ne tiktai, 
bet kartu supranta, kad šiuo metu 
Izraelio karinės jėgos yra prana
šesnės už JAR. Užtat EgiptoNas
seris šiuo metu nenori Jordanijos 
karaliaus Husseino nuvertimo ir 
Jordanijos prijungimo, nes tai 
reikštų karą, kuriam jis šiuo me
tu nėra pasiruošęs. Jis tačiau 
mano, kad laikas dirba jo naudai. 
Irzaelio diplomatija, savaime 
aišku, irgi nesnaudžia stengdama- 
si savo valstybei gauti tarptauti
nių garantijų. Senatorių Javits ir 
Scott neseni pareiškimai aiškiai 
tai išduoda.

JAV-bėm Izraelio likimas su
daro sunkią problemą. Iš vienos 
pusės JAV yra suinteresuotos 
arabų simpatijom. To siekdamos 
JAV praktiškai išlaikoJordaneiš 
Izraelio išvarytus arabus, jos nuo 
tikro bado išgelbėjo Alžiro gy
ventojus, kurių valdovas Ben Belą 
sakosi norĮs būti antruoju... 
Castro. Iš kitos pusės, kodėl žy
dai neturi teisės turėti savo val.s- 

palyginti labai ramiai laikosi sa
vo artimesnio kaimyno --Jorda
no atveju. Ir tai gana keista, nes 
Jordanijos gyventojų didelę dalĮ 
sudaro iš Palestinos išvaryti 
arabai, kurie iki šiol dar tebegy
vena pabėgėlių stovyklose ir labai 
trokšta arabų vienybės tam, kad 
sunaikinus Izraelio valstybę. Už 
tat, kai tik Egiptas sudarė uniją 
su Sirija ir Iraku, buvo manoma, 
kad dabar atėjo eilė bėgti ir Jor
danijos karaliui Husseinui. Iš tik
ro Jordanijoje labai greitai kilo 
sąjūdis už prisijungimą prie 
Jungtinės Arabų Respublikos, bu
vo neramumų gatvėse ir net sei
mas pasisakė už tokĮ prisijungi
mą, tačiau jaunas karalius, 27 m., 
griebėsi griežtų žygių. Paleido 
seimą ir nauju ministeriupirmi- 
ninku paskyrė savo dėdę karinin
ką Hussein ibn NasserĮ. Akivaiz
doje tokios būklės Artimųjų Rytų 
stebėtojus stebina Egipto Nasse
rio pasyvumas.

Tą pasyvumą paaiškina britų 
’Manchester Guardian* teigda
mas: "Jei Egiptas pradėtų kon
troliuoti Izraelio rytines sienas, 
Izraelis atsakytų karu". Reikalas 
tame, kad Jordanijai priklauso *" ’ ........
dali<- teritorijos Į Vakarus nuo 
Jordanijos upės. Tarp tos teri
torijos ir Viduržemio jūros kai 
kur tėra tik 20 kilometrų tar
pas, priklausąs Izraeliui. Jei 
Jordanija prisijungtų prie JAR, 
tos valstybės karinėm jėgom bū-

šai papuasai, dėl jų teisės niekas 
nesuktų sau galvos -- tiebe jokio 
teisinio pagrindo buvo atiduoti In
donezijai. Tačiau žydų Įtaka JAV 
yra didelė ir jų spaudimas atsi
stoti Izraelio pusėje kartu reika
lauja pasisakyti už laisvo tautų 
apsisprendimo principą.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS 
SVEIKINA DE GAULLE

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle, lankydamasis 
Prancūzijos rytinėse pro
vincijose, praėjusi sekma
dienį, balandžio 28, tarp ki
ta ko pareiškė, kad Euro
pos ateitį tegali užtikrinti 
taika laisvėje ir kad šiuo 
metu nelaisvės jungo pri
spaustos Centro ir Rytų 
Europos tautos taip pat su
lauks apsisprendimo teisės 
vykdymo.

Pavergtųjų Seimas, di
džiai vertindamas šį Pran
cūzijos prezidento pareiški
mą, pasiuntė jam ir visai 
prancūzų tautai sovietų pa
vergtųjų Centro ir Rytų 
Europos tautų vardu svei
kinimo ir padėkos telegra
mą.

Netiesioginis smūgis...

Jei kas paklaustų -- ar Tams
ta domiesi politika, politikos Įvy
kiais, susilauktų atsakymo -- 
taip, dabar domiuos daugiau, kaip 
seniau, nes man tenka gyventi 
senutės Europos kontinente. Eu
ropos gyvenimas perdėm Per
sunktas politika, europinio apjun
gimo klausimais, o dabar -- 
mĮslėmis, kaip atrodys Europos 
ateitis, kas Įvyks su amerikiečių 
politika, ar jie nusisuks nuo Eu
ropos ir užsidarys Į savo 
"rortress America", kas bus su 

de Gaulle bei jo planais?
Paimkime, pvz. spaudą — 

koks didelis skirtumas tarp ame
rikietiškųjų dienraščių ir tokio 
vokiškojo "Frankfurter Allge- 
meine Zeitung" ar paryžietiško- 
jo "Le Monde”! Europietinis 12- 
14 pusi, laikraštis atima daugiau 
laiko negu 80-90 pusi, dydžio ame 
rikinis dienraštis. Tai nereiškia, 
kad autorius keltų tik europietiš
kąją spaudą ir norėtų paneigti 
amerikietiškosios privalumus. 
Taip, JAV dienraštis imponuos 
technišku apipavidalinimu, skel
bimų gausybe, kartais ir konden
suota medžiaga, ypač vedamųjų 
-- editorials puslapiuose.

O dėl vokiškųjų dienraščių ga
lima pasakyti, kad jiems toloka 
ligi prancūziškųjų lygio. Vokiš
kieji -- nuobodūs, perdaug,tar-

Jurgis Gliaudą

ŠĮmetinė Dirvos novelės konkurso premija -- 250dolerių, jury ko
misijos (H. Nagys, J. Jankus ir A. Laikūnas) dviem balsais prieš 
vieną buvo paskirta už novelę "Lošėjų ratelis", kurios autoriumi pa
sirodė esąs rašytojas Jurgis Gliaudą, gyvenąs Los Angeles, Calif. 
Šio konkurso mecenatas, Dirvos bičiulis Simas Kašelionis, gyv. Chi
cagoje, yra pažadėjęs kasmet skirti 250 dolerių novelės konkursui. 
Ateinančių metų konkursui terminas bus paskelbtas vėliau. Premi
juotoji novelė bus pradėta spausdinti sekančiame numeryje. Konkur
sai! buvo atsiųsta 15 novelių. Nuotraukoje novelės premijos laureatas 
rašytojas Jurgis Gliaudą. L. Briedžio nuotrauka

VYT. ALSEIKA
Vokietija

tume, akademiški, su ilgais "pa- 
klodiniais" straipsniais ir net 
reikia stebėtis, kad nerodoma jo
kių pastangų pasekti kad ir tokio 
"Le Figaro" pavyzdžiu. Prancūzų 
spauda gyvesnė, Įdomesnė, pa
trauklesnė savo laužymu, leng
vesnė savo turiniu. Tačiau jei pa
žvelgsime Į vad. kultūros pusla
pius vokiškuose dienraščiuose 
(jie vadinami, tradiciniai -- Feuil- 
leton), čia vėl tektų pripažinti vo
kiškąjį išsamumą, vad. Grūndlich- 
keit -- visos kultūros sritys nu
šviečiamos iš ^esmės, tiksliai, 
neieškant jokių pigesnių sensa
cijų. Austrų spaudos pobūdis jau 
kitoks --ji daugiau bulvarinio po
būdžio, besimėgaujanti sensa
cijose, pagaliau, ir laikraščiųiš- 
vaizda jau primena anglo-saksų 
tabloid tipo spaudą, gyvesnis ir 
turinys, bet ... jau aiškiai trūks
ta vokiškos rimties, šalto, ob
jektyvaus dėstymo, taip dažnai 
pastebimo vedamuosiuose.

Amerikietiškoji Įtaka vis la- 
biauš skverbiasi Į Europą, ji pa
liečia ir spaudą ir televiziją ir 
filmą, bei teatrus. Štai, kad ir 
tie comics skyriai -- juos rasi 
daugelyje prancūziškųjų dienraš

čių, juos -- savo nustebimui -- 
pastebėsi pvz. kad ir suomių, 
Helsinkyje leidžiamuose dien
raščiuose, juos turi ir kai kurie 
bulvariniai vokiečių (aišku -- 
vakarų) dienraščiai, tačiau tokių 
skyrių jokiu būdu nerasi didžiuo
siuose Fed. Vokietijos dienraš
čiuose. Jei stebina vokiečių spau
dos konservatyvumas, per didelė 
rimtis, tai iš kitos pusės jus nu
stebins bulvarinės spaudos papli
timas. Toks "Bildzeitung” laik
raštis turi net 3 su viršum mi
lijono egz. tiražą, jo vos 4 ar 
6 puslapiai ir jis perdėm patai
kauja žemajam masių skoniui, 
sensacijoms, žudymams, filmų 
žvaigždėms skiriąs ypatingą dė- 
mesĮ. Tai pokarinio vokiškojo 
"prosperity”, atseit - gerovės 
padarinys, reiškinys ar net feno
menas, kurio nebuvo galima įsi
vaizduoti prieškarinėje Vokieti
joje.

Vokiškasis jaunimas ypatingai 
pamėgęs amerikietiškuosius pa
pročius, šokius, dainas, Wild 
West filmus, gangsterių istori
jas. Dar ne taip seniai teko skai
tyti, kaip vokiečiai -- vyresnie
ji piktinosi anglų kalbos brovi- 
musi Į vokiečių šnekamąją kal
bą. Ir iš tikrųjų, kasdien gatvė
se išgirsi, ypač iš jaunimo lū
pų, žodžius: okay, let’s go, ma- 
ke-up, party, story ir kt. Toji 
Įtaka reiškiasi ne tik kalboje, 
bet ir apsirengime, papročiuose.

Mados... tai sritis, kurioje Vo
kietija norėtų pralenkti Pary
žiaus ar New Yorko centrus. 
Vak. Berlyne ar Muenchene yra 
didoki madų centrai, vokiečiai 
turi savo madų "karalius”, dik
tuojančius moterų ar vyrų ma
das, siekiančius sukurti ką nors 
naujętfir šioje buitinėje srity. O 
dėl Amerikos... taip, ir čia jau 
stebima ir labai atidžiai, kaip 
pastaruoju metu rengiasi First 
Lady -- Jacqueline Kennedy, ko
kia jos plaukų šukuosena! Taip, 
Paryžius dar turi savo vardą, ta
čiau pokariniame laikotarpy vis 
labiau Įsigali New Yorkas.

Vokiečių publika, nusivylusi sa
vo gamybos filmais, nuo pokario 
metų kasmet maitinta bent tri
mis šimtais Hollywoodo gamybos 
filmų, turi pamėgtuosius "dievai
čius", pvz. Doris Day, RockHud- 
son, Marlon Brando, Tony Cur- 
tis, John Wayne, jau antroji jau
nimo, generacija penktadienių, 
šeštadienių naktiniuose seansuo
se negali atsigėrėti kriminaliniais 
kovbojiniais US filmais, nors jie 
būtų pagaminti dar prieš dešimtj 
metų. O šiaip publika, televizi
jos konkurencijos dėka, gerokai 
smuktelėjusi savo skaičiumi, ver
tina pastaruoju metu Hollywoode 
ir kitur gaminamas Ross Hunter 
ir kt. gamybos komedijinio žan
ro amerikiečių filmus ir domisi 
nors rimtuose filmų vertinimuo
se gerokai iškritikuoja JAV ilguo
sius, 3 ir daugiau vai. ilgio "ko
losus”.

Vokiečiai tikrai gali pasigir
ti jų leidžiamų knygų kiekiu -- 
20 mil. per metus tai imponuojan
tis skaičius. Išverčiamos Įvairių 
tautų paskutinės knygų naujienos 
ir šiuo atžvilgiu vėl viena pir
mųjų vietų tenka amerikiečiams. 
Išskyrus tik SalingerĮ, tik pas
taruoju metu daugiau sukėlusį dė
mesio, visi kiti autoriai, ypač gi
H. Lee romanas "To kili a Moc- 
kingbird" vokiečių knygų rinkoje 
atsiranda greitai ir greitai iš
parduodami. Tai daugiau liečia 
pigiąsias, kišenines knygas, jau 
Vokietijoje pasiekusias milijoni
nių tiražų.

Teatras, tai sritis, kuri lig- 
šiol bene labiausiai ir atkakliau
siai neĮsileisdavo amerikietiškų
jų Įtakų. Čia nekalbama apieJAV 
autorius, nes jie nuolat statomi 
vokiečių scenose, o kai kurie jų 
kaip Eugene O’Neil ir ypatingai 
Thornton VVilder savo populiaru
mu yra nurungę ir vokiečių au
torius, aišku, klasikus išskyrus, 
musical tipo spektakliai vokie
čiams ilgą laiką buvo kažin kaip 
sunkiai virškinami ir tik ”My 
Fair Lady" pastatymas vak. Ber
lyne pralaužė ledus ir šioje sri
tyje. Berlyne jau pastatyta per 
500 tos "Lady" spektaklių, ji 
triumfavo dar ir Hamburge ir 
Muenchene ir greitu laiku, vėl 
Berlyne, vasaros pabaigoje, nu
matoma startuoti su IrvingBer- 
lin "Annie get your gun”. Jei ir 
"Annie" sugebės su taip didele 
sėkme keliauti vokiškuose (ir 
šiaip Europos) teatruose, bus ga
lima teigti --amerikietiškojiĮta
ka jau bus užkariavusi bene pas
kutinę, kultūros gyvenimo sritĮ.
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I karo pabaigą Berlynas atrodė tik griuvėsių krūva...

Diena, kada Hitleris mirė
Jau 1944 metais per Kalėdas 

Hitleriui kalbant į tautą, vokie
čiai žino, kad viskas pralaimėta. 
Prieš penketą mėnesių jo gene
rolai, matydami į kokią katastro
fą jis stumia Vokietiją, bandė nu
žudyti. Bet jis išliko gyvas, ap
kurtęs tik viena, ausimi ir supa- 
raližuotas puse kūno.

Kada vokietė šeimininkė atida
rydavo atmatųdėžę, sakydavo kad 
tai Geobbelsas kalba... OGoerin- 
gą vadino Herr Meyer, nes jis 
buvo prisiekęs tokiu vadintis, jei 
anglams pavyks bombarduoti Vo
kietiją.

Vokiečių laikraščiuose vis 
daugiau matėsi mirties praneši
mų, bet Hitleris dar tikėjo per
gale. Bet šį kartą kalbant jo bal
sas užkimęs ir nebeturėjo to ma- 
giškumo, kuris tūkstantinėse ma
sėse sukeldavo entuziazmą.

--Aš prašau atleidimo Dievo 
ir žmonių dėl to,ką būsiu privers
tas daryti... sakė Hitleris.

Tai reiškė, kad kare bus pa
naudotas baisus ginklas, pasau
lyje pasikeis situacija ir Vokie
tijai grįš galybė, kurią ji buvo 
beprarandanti...

1944 metų pabaigoje priešas 
dar nebuvo peržengęs Vokietijos 
sienų. Tiesa, vakaruose Ardėnų 
ofenzyva nepasisekė, bet sąjungi
ninkai dar stovinėjo pasienyje. 
Dunojaus žemumoje rusai pra-

metinį dividendą 
visas taupymo sąs
kaitas. 

INSURED

VIEŠĖDAMI l'HICUJO.JE PIRKITE NAUJOJ® MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. J a n u š a i t i s ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ...................  5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ................  5th $3.98
VODKA pilna kvorta....................................... $5
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška) ............... 5th $3.98

laužė Karpatų frontą. Užplūdo 
Bulgariją, Rumuniją ir grasino 
Vienai. Rytuose vokiečiai grįžo 
nuo Leningrado, Maskvos, Vol
gos ir Kaukazo iki Rytų Prūsi
jos. Bet Vokietijos teritorija dar 
nebuvo paliesta ir žmonės tikėjo, 
kad priešui nepavyks įkelti kojos 
Į Vokietiją.

Vokiečių karininkai,po sąmoks
lo priešHitlerį,Pergyveno mora
linį konfliktą. Ar jie turėjo teisę 
karo metu nužudyti valstybės gal
vą, kuriam buvo prisiekę ištiki
mai tarnauti? Maršalai vonWitz- 
leben, von Kluge, von Bock ir pa
galiau garsusis Rommel pritarė 
tam, galvodami, į kokią katastro
fą stumia Hitleris Vokietiją.

Gruodžio 24, vėliau sausio 5 d. 
Guderian aliarmuoja apie padėtį 
Rytų fronte. Gen.Gehlen, žvalgy
bos viršininkas jį paremia, įro
dydamas, kad rusai daug pajė
gesni. Jų pėstininkų esama vie
nuolika prieš vieną, šarvuočių 
septyni prieš vieną, o artileri
jos dvidešimt prieš vieną. Hitle
ris jiems atkirto, kad tai didžiau
sias melas nuo GengisKhano lai
kų ir šio raporto autorius esąs 
idijotas, kurį reikia uždaryti J 
beprotnamį. SS viršininkas Him- 
mleris, dalyvavęs pasikalbėjime 
patraukia Guderianą į šoną, steng
damasis įtikinti: "Generole, jūsų 
žvalgyba tyčiojasi iš jūsų. Aš 
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jums sakauznes aš žinau: rusai 
nepuls. Jie negali..."

Reiškia, rytuose pavojaus nė
ra. Gerosios vokiečių divizijos 
randasi Norvegijoje. Kitos puola 
Alzace, dar kitos Italijoje ir Bal
kanuose. O izoliuotos Pabaltijo 
kraštuose galės būti repatrijuo
tos jūros keliu. Ir Hitleris neno
ri duoti Rytų frontui nė vieno ka
reivio.

Tai reiškia katastrofą. Sausio 
12 d. penkios sovietų grupės, ar
ba 179 pėstininkų divizijos 3 ka
valerijos korpai, 23 šarvuočių 
korpai pradeda puolimą. Vokie
čių frontas.kaip kortų pilis,griū- 
na, Hitleris siunta sužinojęs, kad 
Varšuvos įgula priversta pasi
traukti, nežiūrint, kad jis buvo 
(sakęs laikytis iki paskutinio vy
ro. Jis perduoda Gestapui pulk, 
von Bonin, Guderiano operacijos 
štabo viršininką. Hitlerį apėmė 
beprotybė. Jis išvargęs. Aplei
dęs Rytų Prūsiją, kur jam pasi
darė pavojinga, savo ’tabą įren
gė Berlyne kanceliarijos rūmų 
sodo bunkeryje. Tačiau jo buvi
mas Berlyne laikomas didžiau
sioje paslaptyje.

Sausio 20 rusai perėjo Vokie
tijos sieną nesutikdami niekur 
rimto pasipriešinimo. Lenkijos 
lygumose vykstąs žiemos karas 
primena Rusijos lygumas su

COCTAILS MANHATTAN OR 
MARTINI kvorta .........................

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas 
NAPOLEON FRENCH BRANDY .
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1,15
BORDEAUX pranc. vynas........................ 5th $0.98

Pasaulinės stalo teniso pirmenybės
Stalo tenisas yra labai popu

liarus lietuvių tarpe, tad pra
vartu būtų šios sporto šakos 
entuziastus kiek plačiau supa
žindinti su (vykusiom šiemet Če
koslovakijoj pasaulio stalo teniso 
pirmenybėm.

Kaip ir reikėjo laukti, stalo 
teniso tvirtovės Azijoj ir šiemet 
apgynėbeveik visus meisterio ti
tulus, nors visiškai netikėtai Į 
sosto kėdę taikėsi vakarų Vokie
tijos, Švedijos ir Rumunijos 
sportininkai, kurie pilnai per
ėmė "azijatišką” žaidimo stilių, 
o ypač garsųjį "top-spiną", įveik
dami Europos stiprias jėgas, kaip 
Vengriją, Čekoslovakiją ar Jugo
slaviją.

Į pusiaubaigmę vyrų klasėje 
pateko: Raud. Kinija, Vakarų Vo
kietija, Švedija ir Japonija, o 
moterų -- Rumunija, R. Kinija, 
Japonija ir Vengrija. Čia Raud. 
Kinija lengvai nugali vokiečius 
5:1, o japonai Švediją 5:0. Baig
minėje kovoje kinai (rodo savo 
pranašumą ir įveikia japonus pa
sekme 5:1.

Moterų pusiaubaigmė: Japoni
ja -- Vengrija 3:0, kai tuo tarpu 
rumunės pateikė didelę staig
meną, nugalėdamos kinietes 3:2. 
Išvargusios rumunės neatlaikė 
japonių stiprių smūgių, pralai- 
mėdamos "sausai" 3:0.

Moterų vienetuose ir vėl staig
meną davė rumunės, kurios stojo

sniego pūgomis ir šalčiu -- 25C, 
užšalusiom upėm ir užfrontėj 
veikiančiais partizanais.

Nežiūrint (sakymo mirti vie
toje, vokiečių kariuomenėgreitai 
traukiasi, palikdama kai kuriuose 
mietuose įgulas, kurių pasida
vimas neišgelbėjo nuo išnaikini
mo. Rusai per 6 savaites nužy
giavo 450 km., užimdami Prūsi
ją, Pomeraniją ir Silezijos in
dustrinę dalį. Paskutinioji, su
naikinus Reino įmones, buvo vo
kiečių armijos arsenalu. Dabar 
ir ji prarasta.

Pasirodė visai naujas karo vaiz
das. Tai pabėgėliai, kurie užgriu
vo į išvargintą ir nualintą kraštą. 
Hitleris bandė juos sulaikyt, 
skelbdamas, kad toliau nebebus 
traukiamasi. Bėgliai persikėlė 
per Oderį, tikėdamiesi kad tai 
bus paskutinė jų kančios stotis, 
kur galės palaukti, kol bolševikai 
bus atmušti ir galės grįžti namo. 
Jie užtvindė miestelius, kaimus, 
o kai kurie nakvoja net miške, 
galvodami, kad jų kančios tęsis 
tik porą dienų, bet neilgiau savai
tės ar mėnesio.

Tuo tarpu kasdieninės karinin
kų konferencijos su Hitleriu da
rosi vis audringesnės. Sausio 31 
d. Hitleris puolė Guderianą iškė
lęs kumščius. Draugai generolą 
nutempė J kitą kambarį ir Kei
tei bandė nuraminti: "Kaip jūs 
drįsote prieštarauti Hitleriui? 
Kas atsitiktų su mumis, jei jis 
gautų širdies smūgi?..."

Po keliolikos minučių Guderia- 
nas vėl iššaukiamas pas Hitlerį. 
Šį kartą Hitleris ramus ir rody
damas j Frederiko II portretą 
sako: "Žiūrėdamas į jį aš gau
nu pastiprinimą, kada sužinau blo
gas naujienas, kaip neseniai jūs 
man pranešėte!"

Vietoj sveiko protavimo, Hit
lerio štabe atsirado fetišizmas.

(Bus daugiau)

.... $2.98
5th $0.89
5th $3.35 

pusiaubaigmėje į kovą su kinie- 
te ir japone. Aleksandru "išmu
ša" kinietę 3:0, tuo tarpu japo
nei žymiai sunkiau sekasi prieš 
Costantinescu, nes pav. ketvir
toje partijoje Matzuzaki pirmą 
tašką laimi po to, kai rumunė 
priėmė 17 top-spinų, du papras
tus kamuoliukus, vėl 5 top-spi- 
nus ir du permetimus. Baigmėje, 
japonė nugali rumunę 3:2.

Vyrų vienetuose J pusiau- 
baigmę pateko tik kiniečiai, ku
rie ir išprendė "šeimyniškai" 
meisterio vardą. Moterų dveje
tai -- japonės, vyrų -- kiniečiai, 
mišrus -- japonai.

Azijos atstovų pranašumas iš
ryškėja iš individualinių varžybų: 
tarp 32 stipriausių vyrų, buvo 13 
kinų, 4 japonai, po 3 amerikie
čius ir rumunus ir t.t.

Tuo tarpu moterų pusėje, iš 
32 stipriausių žaidėjų, buvo 8 
kinietės, po 3 Japonijos, Čeki
jos, Vengrijos, Vak. Vokietijos 
ir Rumunijos. Jų tarpe randame 
ir vienintelę Sov. Sąjungos at
stovę, penkiolikametę Laimutę 
Balaišytę, kuri geriausiai ir pa
sirodė iš atsiųstos visos Sov. 
Sąjungos rinktinės, pasiekdama 
individualinėse varžybose net aš- 
tuntfinalį, pirmiausiai gaudama 
laimėjimą be žaidimo iš grai
kės, vėliau nugalėdama R. Vokie
tijos atstovę (beje, vokietė prieš 
tai nugalėjo Kanados latvę Ad- 
minis) prancūzę ir tik aštuntfi- 
nalyje turėjo "supasuoti” prieš 
kinietę.

Be abejo, kiekvienas paklaus, 
kaip pasirodė kiti lietuviai žai
dėjai, mūsų tautos pavergėjo gre
tose. Deja, Sov. Sąjunga arba ne
pasitiki lietuviais, arba norėjo 
išmėginti "jauną" rusišką krau
ją, pakviesdama į rinktinę tik po 
vieną atstovą iš pavergto Pabal
tijo -- lietuvaitę L. Balaišytę, es
tę Paiserv ir latvį Kalninį. Visi 
kiti -- rusai. Didelis apsiriki
mas, nes ypač be lietuviško krau
jo, Sov. Sąjungos stalo tenisas 
negali gyventi. Rusų pasirody
mas buvęs labai silpnas, tad ne
nuostabu, kad "Komsomolskaja 
Pravda" rašė: "pats faktas, kad 
tarp 32 pajėgiausių vyrų ir 32 
moterų, pasiliko jau tik vienas (iš 
devynių!) tarybinis sportininkas 
— L. Balaišytė — nėra malonus. 
Mūsų stalo tenisas jaunas,be tur
nyrinio patyrimo. Ir iki pirme
nybių buvo aišku, kad šis trūku
mas neigiamai atsilieps su stip
riais varžovais. Bet trenerių ta
ryba nutarė atleisti iš rinktinių 
sudėties daugkartinį TSRS meis
terį A. Saunorį, turintį patyri
mą ir autoritetą".

Pabaigoje, paduodame vieną 
naują taisyklę, kuri pirmą kar
tą buvo panaudota pirmenybėse. 
Gal vertėtų ją įvesti ir mūsų 
varžybose? Ji yra Si: jeigu viena 
partija tęsiasi 15 min., neturint 
vienam iš varžovų persvaros, 
teisėjai nutraukia žaidimą. Tada 
žaidėjas, kuris padavinėjo, pra
deda žaidimą, galėdamas smū
giuoti 12 kartų. Jei iki tol jam ne
pavyksta pelnyti taško, kamuoliu
kas atitenka varžovui. Po to ka
muoliuką paduoda kitas žaidėjas 
ir t.t.

Iš PAVERGTOS LIETUVOS
♦ Lietuvos tinklinio meisterio 

vardą laimėjo Vilniaus Dinamo.

K. B.

HARŪUETTE PARK CHICAGO 
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Deja, komanda sudaryta iš Lietu
vos kolonistų -- aleksandrovų, 
matuševų, mačalovų ir kt.

* Plaukimo varžybose Vilniu
je nugalėtojais išėjo gudai, prieš 
latvius, lietuvius ir armėnus.

•Vilniaus Žalgirio futbolo ko
mandą treniruojaCholodkovas.jo 
padėjėju -- Z. Ganusauskas, o ad
ministratorium — V. Vasiljevas.

♦ Už nuopelnus Sov. Sąjungos 
Sportui, TSRS Sportų d-jos ir 
organizacijų sąjungos centro ta
ryba, iš Lietuvos apdovanojo 
TSRS sporto meistrų vardais 18 
sportininkų.

♦ Maskvos Komsomolskaja 
Pravda laikraščio tradicinėse 
plaukimo varžybose dalyvavo 
Lietuyos žalgiriečiai, užimdami 
iš penkiolikos komandų tryliktą 
vietą.

* Naujai "išrinktoji" Lietuvos 
futbolo sąjunga: pirm. A. Vaisas, 
vicep. J. Uloza, sekret. Stp. Pa
beržis.

Lietuvos knygynuose pasirodė 
šios sportinės knygos: Fizičes- 
kaja kultūra liudej razanavo vozz 
rasta, Podgotovka junych volei- 
bolistov, Fizičeskaja kultūra v 
režime dnia ir kt. Kaip matome, 
sportininkui rusų kalba yra būti
na, nes teoretinių žinių sava kal
ba jis gauti negali.

PABALTIEČIŲ PAVASARIO 
ŽAIDYNES

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, Š. Amerikos PabaltiečiųKrep- 
šinio, Tinklinio ir Stalo Teniso 
Pirmenybės įvyks 1963 m. gegu
žės 11-12 d. Toronto, Ont.

Š. Amerikos Pabaltiečių Spor
to Federacijos pavedimu pirme
nybes rengia estai, vykdo -- To
ronto Estų Sporto Klubas "KA- 
LEV”.

PIRMENYBIŲ PROGRAMA:
Krepšinis — vyrams, mote

rims ir jauniams.
Tinklinis -- vyrams, mote

rims ir jauniams.
Stalo Tenisas -- komandinis 

vyrams ir moterims.
Individualinis Stalo Tenisas — 

vyrų vienetas, moterų vienetas, 
vyrų dvejetas, moterų dvejetas, 
mišrus dvejetas.

Jaunių amžiaus riba yra 1944 
m. gimimo.

Krepšinio, tinklinio ir stalo te
niso komandinėse varžybose 
kiekvienoje klasėje, sudaryta 
kiekvieną tautybę atstovauja vie
na komanda kiekvienoje klasėje, 
sudaryta rinktinės principu. 
("All Stars"). Stalo teniso viene
tuose dalyvių skaičius apribotas 
nedaugiau 4 žaidėjų kiekvienai 
tautybei, dvejetuose --nedaugiau 
2 dvejetų tautybei.

Krepšinis ir tinklinis bus vyk
domas pirmiausia taškų siste
ma (Round Robin), tai yra kiek 
viena <•• su kiekvienu. Dvi geriau
sia pasirodę komandos žaisbaig- 
mę dėl meisterio titulo.

Lietuvių vyrų ir jaunių krepši
nio rintines sudarys Krepšinio 
K-to vadovas V. Grybauskas ir 
nariai -- R. Dirvenis ir P. Žum- 
bakis.

Moterų rinktinę (krepšinio) pa
vesta sudaryti Toronto LSK Vy
ties moterų krepšinio komandos 
vadovui J. Balsiui.

Vyrų ir moterų tinklinio rink
tines pavesta sudaryti: vyrų rink
tinę Chicagos LSK Neries vyrų 
tinklinio komandos vadovui Z. 
Žiupsniui, o moterų, rinktinę -- 
Clevelando LSK Žaibo moterų 
tinklinio komandos vadovui R., 
Babickui.

Stalo Teniso rinktinės suda
rymu rūpinasi Pr. Gvildys.
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RUOŠKIMĖS NE TIK NAUJIEMS 
SUMANYMAMS, BET IR 
SENŲJŲ ĮGYVENDINIMUI

Artėjant Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimui gegužės 
30, 31 dienomis St. Louis mieste, otaippat ir Vilties draugijos narių 
metiniam susirinkimui birželio 1 d. ten pat, ne vienas tų organizaci
jų narys jau dabar planuoja naujus sumanymus, kad kelionė { St. Louis 
būtų prasminga ir tų dviejų organizacijų gyvenimui duotų tolimesnę 
krypti plačiai išsišakojusio darbo baruose. .

Žengianti pirmyn, o ne vietoje tūpčiojanti organizacija gali 
džiaugtis narių judrumu, jų idėjine vibracija.

Narių rezignacija, numojimas ranka { viską yra kelias Į paka
synas.

Seimas ar suvažiavimas, tai ne vien senų idėjos draugų susiti
kimas ir ryšio atgaivinimas. Tai svarbus momentas, kurio metu iš
ryškėja praeityje padarytų sumanymų ir planų gyvenimiškumas ar 
tuose planuose pertemptoji styga.

Tai nėra vien tik entuziastingas pritarimas pranešimams apie 
atliktą darbą, bet kartu ir kritiškas žvilgsnis Į to darbo prasmę, ku
riant naujus planus ateičiai.

Amerikoje Lietuvių Tautinė Sąjunga, tai jungtis senosios lietuvių 
kartos tautinių organizacijų ir jų istorinių darbų su naujųjų ateivių 
entuziazmu ir savo valstybinio ir visuomeninio gyvenimo patirtim. 
Jungtis, kuri ne tik praeityje gyveno Lietuvos valstybine ir tautine 
idėja, bet ir šiuo metu veikia kur kas plastesniuose darbo baruose, 
nei "pobūvinėje veikloje."

Tad ir uždaviniai, įsipareigojimai toje organizacijoje priklau
sant ir joje dirbant, reikalingi labai rimtųapibraižų, konkrečių darbų 
ir ne mažiau -- pasišventimo.

Malonu, kad tų organizacijų .suvažiavimams ruošiasi ne tik 
rengėjai, ALT S-gos St. Louis skyrius su uoliuoju p-ku dr. Povi
lu Švarcu priešakyje, bet ir visų skyrių nariai, rinkdami atstovus ir 
diskutuodami suvažiavime kelsimus klausimus.

Pozityviai kritiška vienu ar kitu klausimu diskusija yra svei
kintina. Niekas nelaukia vien liaupsinimais pasibaigusių iškilmių. 
Kada dirbamas konkretus darbas, jame pasitaiko klaidų, vienokių 
ar kitokių nuomonių skirtumų. Visa tai išsiaiškinti, išlyginti pasi
taikiusias kliūtis, nugalėti asmeniškumus -- gyvenimiška ir su
prantama.

Tad ir būtina ne vien naujais sumanymais prislėgti būsimų 
valdybų kadenciją, bet kartu gyvenimiškai pažvelgti J senuosius 
sumanymus, kurių {gyvendinimui ne kartą pritrūkdavo jėgų ir 
žadėtosios paramos.

Kartais geriau bendrom jėgom susijungus {gyvendinti senus 
{sipareigojimus, nei patiekti 10 naujų sumanymų. (j.č.)

Marąuette parko (Chicagoje) lituanistinės mokyklos ansamblio dalyviai (darželio ir pirmojo skyriaus 
mokiniai), išpildę programos dalj Putnamo seselių rėmėjų Marąuette parko skyriaus suruoštame po
būvyje. Šokius paruošė A. Martienė. Z. Degučio nuotrauka
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tai puolami tie, kurie, gina jų 
tikslus, jų idealus, dėl kurių jie 
tiek sielojosi, tiek vargo ir pra
kaito išliejo. Jeigu jie būtų dar 
gyvi, nebūtų buvę reikalo K. Kon
grese skųstis ir aimanuoti lietu
vybės skurdžia padėtimi jų sta
tytose bažnyčiose ir mokyklose.

P. Razminai, pasidairyk po 
Chicagą, tą didžiausią lietuvių 
koloniją, jau nekalbant apie ki
tas kolonijas, kur jau lietuviš
kos sąmonės veik nėra, ir rasi, 
kad tai tiesa. Kas pasakyta apie 
bažnyčioas ir mokyklas, tinka ir 
Vincento Liulevlčiaus "Aiduose" 
minimiems šimtams tūkstančių 
suaukotiems Lietuvos atstaty
mui. Tų aukotojų daugumoje jau 
nėra gyvųjų tarpe. Tai kam pūs
ti dulkes į akis? Kalbame neapie 
praeiti, bet apie dabartį.

Sunku suprasti, ką mano P. 
Razminas, kalbėdamas apie teis
mą už akių. K. Kongresas buvo 
visiems atdaras. Kviečiami buvo

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

DULKES REIKIA VALYTI, BET NE PUSTI Į AKIS

visi. Manau asmeniai kviečiami 
buvo tik aktyvūs dalyviai. T ai kaip 
galėjo būti teismas už akių? Buvo 
nusiskųsta, paliesta ir kitos žaiz
dos lietuviškame kūne: girtuo
kliavimas, beprotiškas baliavo- 
jimas, šykštumas lietuviškiems 
reikalams ir kitos negerovės. 
Ar tie prasikaltėliai buvo pakvies- 
ti išklausyti kaltinimų ir teismo 
sprendimo?

APIE KATALIKŲ BAŽNYČIA IR SNAUDULI
Perskaičius A. Greimo laišką 

iš Paryžiaus apie Katalikų Baž
nyčią,prisimena pagonių posakis:

-- Jupiteri, tu pyksti -- reiš
kia esi neteisingas.

A. Greimas rašo {domiomis 
temomis Dirvoje -- apie kultū
rą, jaunimą, tvistą, literatūrą, 
Evtušenko ir panašiai.

Tačiau š{ kartą iš A. G. straips
nio matosi kad jis jaunystėje tu
rėjo nemalonių epizodų su dva
siškiu ir tas matomai nulėmė jo 
pasaulėžiūrą. Jis piktinasi, kad 
vienas iš garsesniųjų prelatų j{ 
pavadino korųunistu, kai jis iš
kėlė Ispanijos bažnyčios turtin
gumą.

Žinoma kad tai nebuvo pagir
tina ir krikščioniška iš to dva
siškio pusės. Bet kas gi ten at
sitiko taip baisaus?

Leiskime sau, A.G. 1941 me
tais būtų panašų klausimą davęs 
Lietuvai okupuoti atsiųstam De- 
kanazovui: "Kokia čia ta jūsų 
atnešta laisvė, jeigu išstatėte 
tik sau patinkamųŠiaučiųir kriau
čių sąrašą liaudies seimo rinki
mams?"

Ar A.G. mano, kad Dekanazo- 
vas j{ švelniai už rankos paė
męs vestųsi { Urbono restoraną 
Kaune išsiaiškinti?

Arba gal net visai nekorektiš
kai išplūstų j{ kapitalisto vardu?

Tikriausiai kad ne,būtų tik tai, 
kad A.G. šiandien nerašytų vaiz
dingų laiškų iš Paryžiaus, o gal 
tik koki kuklų prašymėlj iš Si
biro, jei jis yra tvirtos sveika
tos.

Pasipiktinant, kad jaunas kuni
gėlis išdavė senam kovotojui - 
revoliucionieriui doros pažymė
jimą, kyla klausimas, o kuo gi 
kaltas tas jaunas kunigas, kad 
Vokietijoje sąjungininkai jo, o ne 
ko kito, prašė tokį liudijimą iš
duoti?

Ką gi jis turėjo daryti -- ne
duoti to liudijimo? Ar kam pa
tinka, ar ne, tuolaikinės karinės 
vadovybės daugiau pasitikėjo 
dvasiškiais tokiuose dalykuose, 
negu karininkais, revoliucionie
riais, politikais, veiksniais, pro
fesoriais, ar bedieviais. Taigi, 
tame A.G. samprotavime negaliu 
prie geriausių norų surasti logi
kos.

Šių eilučių autorius 1947 me
tais buvo netoli Stuttgarto buvu
sioje lietuvių gimnazijoje išmes
tas iš mokyklos dėlto,kad atsi
sakė vaidinti Vėlinių vaidinime, 
kur{ ruošė gimnazija. Gimnazi
jos direktorius, kuris "pravedė" 
išmetimą, buvo garsus lietuvis 
kunigas, didelis idealistas ir auk
lėtojas, bet ir nemažas autokra
tas. Dėl to {vykio teko man net J 
vokiečių gimnaziją nueiti. Bet ar 
būtų logiška kaltinti religiją ar
ba Katalikų Bažnyčią dėl vieno 
tokio jos nario poelgio?

Tiesa, kad Katalikų Bažnyčia 
Ispanijoje buvo palinkus ir dar 
dabar naudojasi šilta egzistenci
ja po Franco sparnu.

Taip pat ne paslaptis kad baž
nyčios kai kurie valdantieji 
sluoksniai Rytų Europoje netoli-

Vienu iš svarbiausių {vykių 
Amerikos lietuviškame gyvenime 
1962 m. reikia skaityti Kultūros 
Kongresą. Vienok ne visi j{ tei
giamai vertina. Vieni mano ji 
tikrai pasisekusiu, kiti nemato 
nieko gero, treti, jų tarpe ir 
"Draugas", mano atnešusiudaug 
ko negero, sukėlusiu dulkes, ku
rios ėda akis (Prano Razmino 
straipsnis "Dulkių debesys, už
dengusios akirati" Draugas 73 
nr.).

Negera dulkes kelti. Bet dar 
negeriau dulkes pūsti lakis. Dul
kes reikia valyti. Kultūros Kon
gresas dulkių nekėlė, tik dulkes 
pravalęs, norėjo parodyti ligą, 
kuri kankina lietuvybę išeivijoje. 
Draugas išsigando ir pradėjo 
pūsti dulkes l akis, kad nebūtų 
matoma esama padėtis. P. Raz
minas Drauge ypatingai pyksta ir 
bara K. Kongresą, kam jis palie
tė lietuvybės padėt} bažnyčiose 
ir mokyklose. Ar nebūtų geriau 
vietoje pykti ir barti atvirai nu
rodyti, kur buvo prasilenkta pa
skaitose ir diskusijoe su tiesa, 
ar bent perdėta. Ar gali Drau
gas tvirtini, kad taip vadinamo
se lietuviškose bažnyčiose ir mo
kyklose su lietuvybe viskas tvar
koje. Ar gali P. R. tvirtinti, kad 
lietuviai bažnyčiose, kurias jie

moję praeityje ir Anglijoje 19 
šimtmetyje per daug šliejosi prie 
valdančiųjų klikų, ko pasėkoje ir 
buvo iššaukta tokia fanatiška re
ligijos neapykanta pirmųjų mark
sistų tarpe. Visa tai yra žinoma 
ne tik lietuviams bedieviams, bet 
ir katalikų bažnyčios didžiajai 
daliai.

Jei prileisti, kad A.G. yra be
dievis — tai ko taip kovoti prieš 
tai, ko nėra?

Ar ne gudriau darė tas le- 
gendarinis lietuviškas žydelis. 
1941 metais, komunistų mitinge, 
visiems keliant kumšt} prieš Die
vą, paklaustas, kodėl nekelia,at
sakė: "Ui, jei jo nėra, tai ko 
čia rėkti — o jeiyra.eigevalt..."

Draugas be reikalo reikalau
ja cenzūros tokiems straips
niams.

Man atrodo, kad jei lietuvio 
bedievio CREDO remiasi tik to
kiais argumentais, kuriuos mums 
A.G. patiekia, Katalikų Bažnyčia 
dar tikrai gali sau ramiai gies
mes giedoti ir snausti -- karto
jant A.G. žodžius.

Tadas Mickus 
Los Angeles

DĖKOJAME

Chicagos Lietuvių Operos val
dyba reiškia nuoširdžią padėką 
už parodytą didelj palankumą mū
sų operai, talpinant tiek daug nuo
traukų bei reportažų Jūsų reda
guojamame laikraštyje. Jūsų gi
lus supratimas ir nuoširdus ben
dradarbiavimas, garsinant ope
ros pastatymus, daug prisidėjo 
prie "Cavallerijos Rusticanos" 
ir "Pajacų" operų pasisekimo. 
Dar kartą tikrai didelis ačiū 
viso operos vieneto vardu.

Linkime Jums ir Jūsų reda
guojamam laikraščiui geriausios 
sėkmės.

Pirm. Vytautas Radžius 
Sekr. Aldona Barkauskaitė

statė, nėra tik kampininkai, kad 
lietuvių vaikams nebrukamos ang
liškos maldaknygės, neverčiami 
melstis angliškai ir bendrai re
liginis auklėjimas vyksta tik ang
lų kalboje? Negalima prileisti 
P.R. nežinant, kad karui pasi
baigus, kada pirmi imigrantai pa
siekė š{ kraštą, tėvų neatsiklau
sus lietuvių vaikams, kurie visiš
kai nežinojo anglų kalbos, {bruk
ta f rankas angliškos maldakny
gės, buvo verčiam melstis ir ei
ti sakrametų tik anglų kalboje. Ne 
kitaip pasielgta ir su senosios 
kartos ateivių vaikais.

Buvo laikai, kada lietuviškų 
parapijų bažnyčiose vaikų religi
nis auklėjimas buvo atliekamas 
lietuvių kalboje. Iš sakyklų buvo 
įtikinėjama, kad visada taip bus, 
kad tose bažnyčiose skambės tik 
lietuvių kalba. O kaip pasielgta? 
Lietuvių kalba pašalinta jaunimo 
religiniame auklėjime tėvų neat
siklausus. Daug kas iš naujosios 
kartos ateivių bandė prašyti jų 
vaikus mokyti Dievą pažinti ir 
eiti sakramentų lietuvių kalbo
je. Gavo tokius atsakymus, kad 
antrą kartą kreiptis { klebonus 
tuo reikalu niekas jų neprivers
tų. Pasielgta taip, kaip d r. J. 
Grinius savo paskaitoje išsireiš
kė: "Klaupkis ir atidaryk pini
ginę".

Niekas negali ginčyti, kad tė
vai sprendžia, kokia kalba jų 
vaikai turi būti mokomi tikėjimo 
dalykų. Ta teisė lietuviams tė
vams jau nebepripaž{stama. P. 
Razminas dar bara, kodėl su 
"kaltinamaisiais" anksčiau ne
išsiaiškinta, bendrai broliškai ir 
seseriškai nepadiskutuota. Aš 
patarčiau P.R. pačiam padisku
tuoti tuo klausimu su parapijos 
vadais. Esu tikras, pasekmės 
būtų labai liūdnos. Ne kitaip el
giasi ir P.R. Ką blogo padarė 
paskaitininkai, tėvai ir kiti dis
kusijų dalyviai, jeigu nusiskun
dė esama padėtimi' Jie nieko ne
puolė, tik apgailestavo liūdną pa
dėt}. O neminėti kaikurių insti
tucijų, palietus tą klausimą, bu
vo neįmanoma. Gal kai kurie iš
sireiškimai buvo per aštrūs. Bet 
visiems yra žinoma, kad palie
tus skaudamą žaizdą iš širdies 
išsiveržia dejonės. Drįstu ma
nyti, kad P.R. daug žiauriau pa
sielgė puldamas tuos, kurie nu
rodė žaizdas lietuvybės išlaiky
mo klausime, negu tie, kuriuos 
jis kaltina "pagieža", mindžio
jimu "kas po kojų pasipainiojo". 
Tai dulkių pūtimas { akis.

Gal P.R. mano, kad lietuvių 
vaikų religinis auklėjimas sve
timoje kalboje nelaidoja, nenai
kina lietuviškos sąmonės. Taip 
manyti būtų didžiausia klaida ir 
prasikaltimas lietuvybei.

Mums visiems yra žinoma, kad 
Lietuvoje, jos širdyje, buvo len
kiškų salelių - parapijų. Iš kur 
tos lenkiškos salelės atsirado? 
Ar tų salelių gyventojai atvyko 
iš Lenkijos? Tų parapijų vadai 
patys lietuviai, bet būdami lenkiš
kos orientacijos, mokė tikėjimo 
tiesų, leido giedoti ir melstis tik 
lenkų kalboje. To pasėkoje para
pijų lietuviai pasidarė lenkais- 
šovinistais ir keikė savo brolius, 
kalbančius lietuviškai. Ir kaip bu
vo sunku tiems renegatams gra
žinti lietuvišką sąmonę. Ar ne 
tas pats daroma ir šiame kraš
te?

Visai skirtingą reiškin} turė
jome Maž. Lietuvoje. Vokiškas 
nacionalizmas paleido {darbą vi
są valstybin} aparatą lietuviškos 
sąmonės sunaikinimui Mažoje 
Lietuvoje. Tam pasipriešino taip 
vadinami sakybininkai. Jie, gali
ma sakyti, buvo bemoksliai, bet 
stiprus tikėjimu ir lietuviška są
mone. Jie sukviesdavo savo pa
sekėjus l privačias sales, { pri
vačius namus, mokindvo tikėji
mo tiesų, sakydavo pamokslus, 
giedodavo tik lietuviškai. Ir dau
giau kaip 600 metų vartodami tą 
ginklą, kad ir spaudžiami vokiš
ko nacionalizmo, išlaikė savo 
pasekėjuose lietuvišką sąmonę ir 
kalbą. Kas buvo likę M. Lietuvoje 
lietuviško, tai nuopelnas saky- 
bininkų.

Kitu keliu nuėjo oficialioji pro
testantų bažnyčia. Ji, spaudžiama 
vokiško nacionalizmo, atsisakė 
lietuvių kalbos ir suvokietino lie
tuvišką kraštą.

Tiesa, būtų prasikaltimas pul
ti tuos, kurie, klausydami lietuviš
kos širides balso, statė bažnyčias 
mokyklas, kad jose savi tautie
čiai gimtoje kalboje galėtų gar
binti Dievą, pasiskųsti savo bė
domis, vargais ir kad jų vaikai 
būtų mokomi tikėjimo tiesų lie
tuvių kalboje. Niekas negali gin
čyti, kad tam tikslui tos bažnyčios 
ir buvo statomos. Bažnyčių su 
anglų kalba jau buvo užtektinai. 
Mes prieš juos tiek prieš kuni
gus, tiek prieš pasauliečius su 
pagarba lenkime galvas. Jų nie
kas nepuolė ir pulti negalėjo, nes 
jų jau nėra gyvųjų tarpe. Yra li
kusi tik maža saujelė. Ir jie, tiek 
gyvieji, tiek atsiskyrę su šiuo pa
sauliu, liūdi girdėdami, kaippik-

P. Razminas mini tėvus, kurie 
seselių mokytojų prašo jų vaikų 
nemokyti lietuvių kalbos. Drau
gas tą liūdną reiškin} minėjo ne 
vieną kartą. Ar nebūtų geriau, 
vietoj badžius akis nekaltiems, 
paskelbti spaudoje tų tėvų pavar. 
dės. Tai nebūtų paslapties išda
vimas. Bet Draūgas to nepadarys, 
nes pa si rodytų tokių tėvų skaičius 
juokingai mažas, ir, be to, pasi
rodytų, kad jie nėra ir niekad 
nebuvo lietuviais, tik likimo įs
prausti { lietuvių tarpą.

Visiems žinoma, kad Lietuvoje 
turėjome tokių, kurie savo dva
sia nebuvo lietuviais. Jie keik
dami mokėsi lietuvių kalbos, nes 
reikėjo duoną pelnyti. Išmokę 
kalbos jie nepasikeitė, netapo lie
tuviais. Būtų nesąmonė reika
lauti, kad jie, atvykę { š{ kraš
tą , norėtų matyti savo vaikus 
esant lietuviais.

P. Razminas savo straipsnyje: 
"Dulkių debesys, uždengusios aki
rati", pasakė daug karčios tiesos, 
apie naujosios kartos ateivius.

Esu tikras, visi yra jam už 
tai dėkingi. Priekaištų niekas ne
darė ir nedarys. Niekas nesakys: 
"Jis nieko nesigailėjo, kas po jo 
kojomis pasipainiojo". Laikas 
daro savo, apneša mus dulkėmis 
ir mes nepajėgiame matyti, ką 
esame skolingi savo kilmės kraš
tui ir tautai. Todėl dulkes reikia 
valyti. K. Kongresas gerai atliko 
šią pareigą. Tik gal pervėlai 
pradėta dulkių valymas. Jeigu 
būtų pradėta dulkes valyti prieš 
kokius penkiolika metų, lietuviš
ka sąmonė šiame krašte daug 
šviesiau spindėtų.

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ!

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

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

PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395j Suburban Phone: 656-6330
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DAINA - TAUTOS TURTAS
JONAS MIŠKINIS

Tėvynės dainos, jūs auksinės, 
Be jūsų šąla mūsų krutinės ...

Maironis

Lietuviškų liaudies dainų 
turime užrašytų per 63.000. 
Tačiau iš viso dainų pri- 
skaito.ma ligi 200.000. Tai 
sudaro didelį lietuvių loby
ną, kultūros turtą; kaip 
kultūrinė vertybė, jos jau 
nuo seno žinomos ir teigia
mai vertinamos kitų tautų 
mokslininkų. Mat, lietuvių 
dainose jautriu subtilumu 
vaizduojamas visas lietuvio 
gyvenimas, jose atsispindi 
lietuvio būdo savumai ir 
dvasinė konstrukcija. Todėl 
Lietuva ir yra laikoma dai
nų šalimi. Daina lietuvį ly
di visą jo gyvenimą: nuo 
lopšinės ligi laidotuvių rau
dų. Apdainuojama rūtų dar
želyj žydinti jaunystė, ir 
našlaitės sunki dalia, ir 
gimtosios žemės bei gam
tos meilė. Gausu darbo, tal
kos, ypač šienapiūtės ir ru
giapjūtės dainų. Be to, gra-

APARTMENT FOR KENT

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs. 
area, 4 Rooms down $70.00, 4 
Ropinę up 805.00 all utilitier 
paid for except electric. Quict, 
clean apt. Basement, yard. Tele- 
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68)

HOUSE FOR SALE

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

(68)

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS 
MYLĖTOJAMS!!!

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

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

Prašome pasinaudoti Žemiau dedama iškarpa.

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

Priedų: čekis □ 
pinigai □ 

Telef.: AReacode: 717-424-1920.

Echo Valley
LIETUVIŠKA VASARVIETĖ 

ATIDARYTA IŠTISUS METUS.
Lietuviai savininkai 

ELENA ir JULIUS GARMAI 
Visus maloniai kviečia atvykti 
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY
ECHO LAKE. PA.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ 
l’OCONO KALNUOSE.

Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos 
maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir 
voniomis, arba atskiri nameliai.

Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerelis, 
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą, 

šokiai ir geras lietuviškas maistas.
Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

žiu dainų ir apeigų randame 
vestuvinėj dramoj — mer
gaitės atsisveikinimas su 
nerūpestinga jaunyste mo
tinos globoj ir perėjimas į 
naują — kieto darbo vargo 
gyvenimą. Dainose gausu 
epitetų ir malonių žodžių: 
saulė — močiutė, bernelis 
— dobilėlis, mergelė — le
lijėlė ir t.t.

Vyro ir moters santykiai 
dainose apgaubti kilnumu 
ir skaisčiu idealizmu.

Daina guodžiamės
Sunku akmenėliui ant kelio 

gulėti,
Sunku našlaitėliai ant svieto 

gyventi ...

Tremtyj lietuviškos dai
nos mažėja, nyksta. Bet ar 
galim užmiršti dainą ■ 
brangiausi mūsų tautos tur
tą? Jei užmiršim lietuvišką 
dainą, greit užmiršim gim
tąjį kraštą ir savo prosene
lius. Juk daina — prosene
lių paliktas mums kultūri
nis turtas! Kuo senovės lie
tuviai pasiguosdavo varge, 
kuo nusiramindavo savo 
skaudžią širdį, kur rasdavo 
linksmybę, jei ne dainose. 
Dainose gimdavo, dainose 
augdavo, dainose ir mirda
vo. Dainavo vaidilos, kar
žygiai, kunigaikščiai ir vi
sa liaudis.

Sužino tautą
Mūsų dainose lyg veidro

dy atsispindi lietuvio siela 
ir patriotiniai jausmai. Lie
tuvis taip buvo prie dainų 
pripratęs, kad be jų nega
lėdavo nurimti. Daina — 
seniau buvo lyg antroji lie-

(parašas)

PAIEŠKOMI
VIRŠUJE: Marąuette parko

(Chicagoje) lituanistinės mokyk
los ansamblis su mokytojais ir 
vadovais. Sėdi iš kairės: akor
deonistas Gutauskas, B. Vinda- 
šienė, mokyklos vedėjas kan. Za
karauskas, šokių mokytoja A. 
Martienė, Dapkienė ir muz. F. 
Strolia. Ansamblis ruošiasi II- 
jai Tautinių Šokių šventei.

Z. Degučio nuotrauka

tuvio duona. Daina — tai 
senovės lietuvių nuolatinis 
tautinės gyvybės ženklas. 
Kitataučiai žavisi lietuviš
kų dainų gražumu, skambu
mu ir daug kas iš dainų su
žino apie mūsų tautą ir jos 
garbingą praeitį. Mūsų an
samblių ir chorų vieši pasi
rodymai sukelia kitatau
čiams didelio entuziazmo ir, 
be to, jųjų spauda teigia
mai įvertina, pažymėdama 
lietuvių tautą, turinčią taip 
gražias, taip skambia, tai 
sielą žavinčias dainas.

Tad nenuostabu, jei J. J. 
Sauerveinas, anais prie
spaudos laikais, buvo dide
lis lietuviškų dainų mėgė
jas ir dainius, kuris dažnai 
mėgdavo sakyti, kad tol lie
tuviai gyvuos, kol iš jų krū
tinių skambės lietuviškai 
daina.

Reikia pripažinti, kad tik
rai daug tiesos tuose moks
lininko žodžiuose.

Nepaslaptis, kad gyve
nant išeivijoj, daug kur 
nyksta ir sielos galybė. Tei
singai didis lietuvių poetas 
Maironis sako:

"Tėvynės dainos, jūs 
auksinės, 
be jūsų šąla mūsų 
krutinės”.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais, nuo lietuviškų 
dainų skambėdavo Lietuvoj 
miškai ir laukai. Ir malonu 
būdavo ir gražu. Ir kaip gi 
nesigrožėti lietuviška dai
na, kurioj lietuvio sulieti 
jausmai; daina — tai lietu
vių gyvoji dvasia ...

Tad ir svetur gyvendami, 
turime dažniau prie lietu
viškų dainų rikiuotis, dai
nuoti jas, grožėtis jomis, o 
jaunimas privalo burtis Į 
lietuvių chorus bei ansamb
lius.

ANTANAVIČIUS, Jurgis, at 
vykęs Amerikon prieš I 
karą, buvo vedęs.

BACEVIČIUS, Juozas, iš Vi
šakio Rūdos vi., Marijampolės 
apsk., gyveno Argentinoje, Bu
enos Aires.

DEVEIKIS, Boleslovas, Prano 
sūnus, gyveno Buenos Aires, Ar
gentinoje.

DUNDULIS, Jonas, Tomo sū
nus, iš Tarpeikių km., Ukmer
gės apsk.

GREIBUVIENĖ (GREIBUVIS) - 
BURBULYTĖ, Elena, Jurgioduk- 
tė, iš Radviliškio.

GUDAITIS, Stasys, ir jo sesuo 
Antanina, Jurgio vaikai.

JAKUTAVIČIŪTE - TIŠKEVI
ČIENE, Levasė,, ir jos sesuo 
JAKTUVAVIČIŪTE, Uršulė.

KADZAUSKAS, Juozas ir Vin
cas, Juozo sūnūs, gyveno Dick- 
son, ir Scranton Pa.

KALČINSKAS, Andrius, iš Au- 
kškalių vienk., Čekiškės parap., 
gyveno Brazilijoje, Sao Paulo.

KINDERYTE - SEDAUSKIE- 
NĖ, Ona, vyras SEDAUSKAS, Vla
das, ir sūnus Andriejus.

MAŽEIKA, Bronius, gimęs 
1920 m. gegužės 27 d., išvykęs 
Australijon.

NOREIKOS, Jono, Lietuvos ka
riuomenės kapitono, žuvusio ko
vose, šeima prašoma atsiliepti.

PABRICAITĖ, Matilda, Juozo 
Pabricos duktė, ištekėjusi, bet 
vyro pavardė nežinoma, gyveno 
bene Scranton, Pa.

RAŽANSKAS, Jonas, Juozas, ir 
Vaitiekus, gyvenę Peckville.

šakotiene (šakočius?) —
BABUŠYTE, Uršulė.

SAUDARGAS, Pranas, Elena, 
ir Ona.

SAUNORIS, Stasys ir jo sesuo 
Jadvyga, iš Sklupių km., Viekšnių 
vi., Mažeikių apsk., gyveno Mon- 
trealyje, Kanadoje.

ŠUKYS, Juozas iŠ Miežiškių 
kaimo, Panevėžio apsk., Antano 
ir Agnietės Nakrošytės Šukių sū
nus.

TEREILIENE, Marija,gyvenan
ti Brooklyne (Mass.?), arBrook- 
lyn (N.Y.?)

ŽUKAUSKAS, Andriejus ir Juo
zas, Jurgio sūnūs, iš Kalasnin- 
kų km., Eišiškių vi., Vilniaus 
apsk.

Paieškomi arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania 
New York, 24, N.Y.

Inž. Kazimieras Pocius, statybininkas, East Chicagos ALT S-gos 
skyriaus pirmininkas, veiklus visuomenininkas su žmona Elina ir sū
numi Kęstučiu. I. Valančiaus nuotrauka

PHILADELPHIA

Minės Motinos dienų
LB šeštadieninė mokykla 

gegužės 12 rengia Motinos 
dienos minėjimų. 10:30 vai. 
ryto pamaldos Šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Po to, pa
rapijos salėje bendri užkan
džiai, už kuriuos užsimoka
ma po $1.50 ir minėjimas.

Programoje H. Didžiul.v- 
tės - Mošinskienės vaizdelis 
”Kas skaito rašo — duonos 
neprašo”, dainos, muzika, 
šokiai ir deklamacijos. Visą 
programą atlieka šeštadie
ninės mokyklos mokiniai.

Philadelphijos ii- apylin
kių lietuviškoii visuomenė 
maloniai kviečiama gausiai 
atsilankyti.

EGLUTĖS ŠVENTĖ
Lietuvių Bendruomenės inicia

tyva š.m, birželio 2 d., sekma
dieni, Eglutės tėviškėje Putname 
Conn., jvyks to vaikų žurnalo šven
tė, l kurią kviečiami visi, bent iš 
rytinio JAV pakraščio kolonijų, 
Eglutės skaitytojai, klausytojai 
ir palaikytojai.

Šventė VI 2 prasidės dalyvių 
registracija nuo 10 vai.

11 vai. bus, organizuotai vi
siems dalyvaujant, vėliavų pakė
limas ir oficiali šventės pradžia.

11:30 vai. pamaldos koplyčioje, 
visiems giedant muz. J. Gaubo 
parašytas Mišių giesmes.

12:30 vai. susipažinimas, Eg
lutės redakcijos, administracijos 
ir spaustuvės apžiūrėjimas; pie
tų pertrauka.

2 vai. programa salėje ir, ge
ram orui esant, vėliau lauke.

5 vai. šventės užbaiga, vėliavų 
nuleidimas ir k.

Šventės programą atliks patys 
vaikai. Prisidėti kviečiamos vi
sos šeštadieninės mokyklos, li
tuanistiniai būreliai i r p.; taip pat 
ir paskiri Eglutės skaitytojai, 
nors mokyklų nelanką.

Ne vėliau, kaip ligi gegužės 
24 d. visos šeštadieninės mokyk; 
los ir k. prašomos Eglutės ad
resu pranešti kaip jos dalyvaus 
programoje: kokius dalykus
{traukti, su kiek dalyvių, kiėk mi
nučių užimsianČius ir p. Tą pat J 
prašoma pranešti ir apie paski
rus vaikus, galinčius programo
je dalyvauti.

Jungtinei šventės programai 
vadovauti pakviesta p. K. Mari- 
jošienė.

šventės metu bus ir Eglutės 
parodėlė bei gaunami kiti vaikų 
literatūros leidiniai.

JONO PEČIULIO pastangomis 
praeitais metais East Chicagoje, 
Ind., pačiame miesto centre vie
na gatvė buvo pavadinta Lituani- 
cos vardu.

I. Valavičiaus nuotrauka

Eglutės Šventė turėtų būti vi
sų lietuviškai jausti galinčių mo
kyklinio amžiaus vaikų šventė. 
Tėvai, mokytojai, vadovai ir ki
ti geros lietuviškos valios tautie
čiai nuoširdžiai kviečiami prisi
dėti, kad šventės programoje pa
sireikštų iš visų vietovių vaikai 
i r kad visi jaunieji lietuvybės pio
nieriai galėtų savo šventėje gau
siai dalyvauti.

Šventei Ruošti Komisija

• Jaunimui ir vaikams 
literatūrą, lietuviškas pai
šymui knygas ir iliustruo
tas pasakas bei apsakymė
lius galite įsigyti ar užsisa
kyti Dirvoje.

"Algis Trakys ir Taksiu
kas šleivys”, A., Gustaitis 1 
ir II dalis po $2.00.

"Gintaro Takais”, Narū
ne — $1.80.

"Gulbė Karaliaus Pati” 
liaudies pasaka — $1.25.

"Daili Saulutė —- Paišy
ba”, Z. Kolba — $0.50.

"Meškiukas Rudnosiukas” 
— Vytė Nemulėlis — $2.00.

"Saulutė Debesėliuos", L. 
Žitkevičius — $2.00.

"Velykų Pasakos”, N. 
Butkienė — $1.00.

"Kas Gražiau", LSB Vil
kiukų sk. leidinys — $0.50.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ
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J-
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Korp! Neo-Lithuania 

Clevelande maloniai kviečia 
lietuvių visuomenę dalyvau
ti Vytauto Raulinaičio 
skulptūros ir tapybos darbu 
parodos iškilmingame ati
daryme, kuris įvyks šešta
dienį, gegužės 11 d., 7 vai. 
vak., Čiurlionio Ansamblio 
namuose, 10908 Magnolia 
Dr.

Paroda tęsis iki gegužės 
19 d.

• Jurgis M. Gecevičius 
(Gitsavage), Yellow Cab 
taxi vairuotojas, gavo iš 
savo bendrovės $50.00 pre
miją, kaip 5 metus saugiai 
išvairavęs be jokio susidū
rimo. Ta proga jis buvo at
žymėtas ir bendroves lei
džiamame biuletenyje.

J. M. Gecevičius yra čia 
gimęs lietuvis.

Reikalui esant ir norint, 
pasinaudoti saugiu taxi, 
šaukiant reikalaukite Cab 
nr. 956.

ANDRICA — PESIMISTAS
Clevelando dienraštis The 

Cleveland Press gegužės 2 
d. įsidėjo Theod. Andricos 
straipsnį apie mirštančius 
svetimomis kalbomis lei
džiamus laikraščius. Th. 
Andrica yra to laikraščio 
reporteris tautybių reika
lams.

Jis rašo, kad tik prasidė
jus II Pasauliniam karui, 
Clevelande buvo 50 sveti
momis kalbomis leidžiamu 
laikraščiu. Tuo metu ėio 11 
dienraščių, 22 savaitraščiai, 
kiti — mėnesiniai.

šiuo metu pasirodo -I 
dienraščiai ir 9 savaitraš-

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

IN T0WN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 
EN 1*1763

čiai, šalia kitų, proginių 
leidinių.

Dirva priskaitoma prie 
savaitraščių.

Laipsniškas laikraščių iš
nykimas autoriaus sieiamas 
su senosios kartos išeivių 
mirtimi. Vienas leidėjų An- 
dricai pareiškęs, kad su 
kiekvienu mirties skelbimu 
automatiškai prarandamas 
prenumeratorius.

Būdinga, kad laikraščių 
skaičiui mažėjant, padidėjo 
radijo valandėlių skaičius ir 
jų transliacijų apimtis. Tur
būt, kad muzikinės progra
mos. papildomos žiniomis iš 
gimtojo krašto, i naujuo
sius imigrantus prabyla su
prantamesne kalba.

Zoltan Gombos, vengrų 
dienraščio leidėjas nareiš- 
kęs, kad didžiausia kliūtimi 
laikraščių išsilaikymui yra 
tai, kad mažos apimties 
spauda turinti pakęsti di
delės apimties laikraščių iš
laidas.

Dirva turėjo painformuo
ti Th. Andricą, kad toje pe
simistinėje nuotaikoje lie
tuvių laikraštis sudaro iš
imtį. Vietoj ”dar išsilaikan
čių savaitraščiu”. Dirva bu
vo pradėta leisti 2 kart į 
savaitę 1958 m., o nuo 1960 
m. eina 3 kartus i savaitę 
ir — nepasiduoda toms nuo
taikoms, kurias skelbia Th. 
Andrica.

Iš viso, kažin kuriais su
metimais. Th. Andricos 
skiltyse lietuvių gyvenimas 
beveik, kad neegzistuoja.

GEGUŽĖS 11 D. Šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos vakaras 
Naujosios Parapijos salėje.

GEGUŽĖS 11 - 19 D. dail. ir 
skulptoriaus Vytauto Raulinaičio 
darbų paroda Čiurlionio namuo
se. Ruošia Korp! Neo-Lithuania 
Clevelande.

GEGUŽĖS 18 D. Vaidinimas 
"Tinka būti rimtu” šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Ruošia Liet. 
F romo Bičiuliai.

BIRŽELIO 1 D. Korp! Neo- 
Lithuania literatūros vakaras.

BIRŽELIO 8 D. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje JAV ir Kanados 
II šokių Šventės dalyvių - šokė
jų pasirodymas.

BIRŽELIO 9 D. Eglutei pa
remti ruošiami pietūs Šv. Jur
gio parapijos salėje.

BIRŽELIO 16 D. Tragiškojo 
Birželio {vykių minėjimas. Ren
gia ALT.

BIRŽELIO 22 D. Lietuvių Stu
dentų vakaras.

BIRŽELIO 22-23 D.D. Lietuvių 
Studentų Sąjungos studijų dienos.

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND

REMODELING LOANS

936 East 185 St.
KE 1*7770

APLINKOS ĮTAKA ŽMOGUI
Dr. ST.

Paveldėjimo principai nustato, 
kad žmogaus prigimtis neišeina 
iš tam tikrų rėmų, jie nekinta vi
są jo gyvenimą. Tačiau žmogus 
savo proto sugebėjimais ir di
džiule pažanga dabar pajėgia bent 
kaikuriuos dalykus pakreipti sa
vo naudai ir gerovei. Tai galima 
aukštojo mokslo laimėjimų dėka, 
kurių tarpe svarbų vaidmenį vai
dina biologija ir medicina.

Žmogaus buitis, jo sveikata ir 
visas jo gyvenimas priklauso nuo 
dviejų faktorių: paveldėjimo ir 
aplinkos. Jei paveldėjimas, yra 
pastovus dėsnis, aplinka yra mū
sų kontrolėje. Aplinkos sąvokon 
įeina: darbas, maistas, apranga, 
butas, klimatas, papročiai, so
cialiniai santykiavimai, ekono
minis lygis, kultūrinė pažanga ir 
tt.

Dažnai sakoma, kad žmogus 
yra savo gyvenimo valdovas, ku
rį jis savo nuožiūra tvarko ir net 
nustato savo ateitį. Teoretiškai 
tai atrodo netoli tiesos, gi prak
tiškame gyvenime tai pareina nuo 
įvairių sąlygų, kuriose jis gyve
na ir kurios taip pat nustato jo 
gyvenimo eigą ir net patį liki
mą. Prieš tai jam kaip indivi
dui ar net bendruomenei neįma
noma arba sunku kovoti. Kartais 
net ištisos tautos ir valstybės gy
venimo eigos išmetamos iš pla
nuotų vėžių ir {bloškiamos į bai
sų skurdą bei vargą ilgiems lai
kams. Tokius pasikartojančius 
atsitikimus žinome iš istorijos ir 
dabar esame liudininkais pasi
tyčiojimų iš civilizacijos mil
žinišku mastu. Šiuo atveju ne vi
sada žmogus yra ar gali būti 
tikruoju savo gyvenimo valdovu ir 
nustatyti savo ateičiai gaires. 
Kiekvienas individas ateina j pa-

BIRŽELIO 23 D. L.V.S. Ramo
vės gegužinė "Kariui" paremti 
Čiurlionio namuose.

BIRŽELIO 30 D. Clevelando 
Skautininkių Draugovės geguži
nė - piknikas.

RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
limo minėjimas. Rengia ACT.

RUGSĖJO 28 D. Šv. Jurgio 
parapijos salėje, koncertas - re
čitalis Genovaitės Vasiliauskie
nės, iš Australijos. Rengia ALTS 
12 skyrius. Pradžia 7:30val. vak.

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jur- 
>gio,parapijos salėje. Ruošia LVS 
Ramovė.

MALONUS TAUTIETI,

. Atkuriant Nepriklausomą 
Lietuvą, jos valstybininkų 
ir visuomenininkų priekinė
se eilėse stovėjo generolas, 
daktaras Vladas Nagius- 
Nagevičius.

Kas gi nežinojo Lietuvos 
Karo Muziejaus, jo rožių 
sodelio ir mūsų Tautos šven
tovės — Nežinomo Kareivio 
paminklo! Kas nėra matęs, 
ar girdėjęs vėliavos nulei
dimo iškilmes, palydimas 
mūsų Laisvės kovų invalidų 
skardžiais trimitų balsais.

Visa tai gen. Nagevičiaus 
gyvenimo kūriniai, tapę 
Lietuvių Tautos brangia 
nuosavybe.

Tačiau nedaugeliui tėra 
arčiau pažįstamas to kil
naus vyro gyvenimas, dar
bai ir jos kovos.

Kviečiame visus įsigyti p. 
V. Nagevičienės išleistą 
knygą; Vladas Nagius-Na- 
gevičius.

V. Nagevičienė rašo: 
"Mano didžiausias troški
mas būtų, kad kiekvieno su- 
sipratusio ir Tėvynės lais
vę branginančio tautiečio 
šeimos knygynėlyje rastųsi 
vietos šiam leidiniui. Jame 
daug istorinės medžiagos 
ras ir jaunoji šeimos kar
ta”.

Užsakymus knygai, kar
tu su šešiais doleriai siųsti 
šiuo adresu: V. Nagevičie
nė, 2281 Woodmere Dr., 
Cleveland 6, Ohio, arba Dir
va, 6907 Superior Avė., Cle
veland 3, Ohio.

BIEŽIS
šaulį tam tikrose sąlygose, iš 
kurių jam nelengva ir dažniau
sia net visai neįmanoma pabėg
ti. Tos sąlygos įtaigoja visą gy
venimą, jo sveikatą ir amžių.

Žmogus yra sąmoningas tvari
nys, savo išmintimi ir pasiryži
mu iškyląs aukštai, nugalėdamas 
didžiulius sunkumus. Jis dažnai 
pasireiškia kaip savystovus sa
vo gyvenimo valdovas. Taigi, ne
pasiduodamas aplinkai, su ja ne
paliaujamai kovoja ir dažnai lai
mi. Šių pergalių eigoje jis iš
moko palenkti, savo naudai kai 
kurias paveldėjimo blogybes. To
ji kova darosi kas kartą sėkmin
gesnė ir nešanti geresnių vaisių.

Žmogus privalo suprasti savo 
gyvenimo aplinką ir ją realiai 
vertinti. Jam būtina aiškiai žino
ti, kas jam gera ir kas Žalinga, 
jei jis tikrai nori pasinaudoti sa
vo sveikatingumo ilgesniam iš
laikymui. Nežinojimas yra di
džiausiu žmogaus priešu. Sį reiš' 
kinį matome, kaip veidrodyje, 
kada Žiūrime J įvairių kraštų pa
siektus kultūrinius laimėjimus. 
Kur kultūrinis lygis žemas, pvz.

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

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

MU 1-6100
United Multiple Listing

Service
(52, 53, 54)

• Ieškoma moteris valy
mui, 1 dieną į savaitę.

Skambinti — ER 1-1545 
tarp 4:30 ir 6 vai. vak. Cle
veland Hts. (53, 54)

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

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

BETTER LAWNS AND 
GARDENS CO., 

V. Apaniaus vadovaujama, 
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to 
galite nusip’rkti pievoms 
trąšų, chemikalu, sėklų ir 
įvairių augalų. Prie progos 
užsukit ar naskamhmkit 

12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio. 

Tel. PO 1-5614.

HELP WANTED MALĖ

DARBAS KAPINĖSE
Beadford Heights. Rimta 

pora, butas su baldais, alga.
Skambinti Cleveland.

MO 3-8308.

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBURGII litus, 
area, 4 Rooms <lo.n;i $70.00, 4 
Rooms up $65.00 all utilities 
paicl for except eleitrie. Quiet, 
elean apt. Basement, yard. Tele- 
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68)

HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E. 
26. By owncr. (2) 4 Room suite. 
(2) 2 Room suite. Private Baths, 
gas funtace. Must_ sacrifice. 
$15,460. Telephonę: 883-9856 — 
after (J P. M. IM 7-7080.

(68)

EUCLID—0WXER
3-bedroom colonial: Iloly Cross 
Paiish; low 20s. KE 1-5366.

(53, 54)

$5,000
6-room single: iarge lot; garages.
Šou t h of Superior1? ckj.se 7|j*l shop- 
ping cenler. I.N 1-77 16 or I N I 

4- Bedroom. home l>\ osvner, $ I 
new carpeting. 'fhrough <>u| >l<>rni>. 
Kcreens, large doublv lol fondine a ped, 
near beach. \Vonderful Inciltlio lot 
childr^n & adulls. \V| I 2-5364.

03, 5 4. 35.

Afrikoje, Azijoje ar kitur, ten 
gyventojų amžius trumpas, svei
katingumas žemas ir plinta vi
sokios ligos. Tokiose sąlygose 
bendrą sveikatingumo lygį pakel
ti sunku, o ką čia jau bekalbėti 
apie kokį paveldėjimo blogybių 
pakeitimą. Iš kitos pusės, kur 
kultūrinio gyvenimo lygis aukš
tas, kaip JAV, Vak. Europoje, 
ten visas gyvenimas skiriasi kaip 
šviesi diena nuo tamsios nakties. 
Čia žmonės nepalyginamai ilgiau 
gyvena ir bendras sveikatingumo 
lygis aukštai pakilęs. Čia ir pa
veldėjimo blogai įtakai mažiau ar 
daugiau pastojamas kelias. Taip 
pat ir visas gyvenimas patoges
nis ir malonesnis. Tik tokiuose 
kraštuose žmogus turi galimybių 
ir progų savystoviai pasireikš
ti, bei planingiau tvarkyti savo 
gyvenimą. Taigi, tik aukštos kul
tūros aplinkoje žmogus gali pa
lenkti gerojon pusėn paveldėjimo 
blogybes. Šitokiose sąlygose jis 
laisviau gyvena, tvirčiau išsilai
ko ekonomiškai ir, svarbiausia, 
jis turi vertingas žinias kaip tvar
kyti sveikatingumo klausimus.

Reikia įsidėmėti kad indivi
das turi noro ir pakankamai pa
siryžimo rūpintis savimi. Turė
damas kad ir bendrą nuovoką, 
dės pastangas šalinti visa tai 
kas jam žalinga bei ugdyti visa 
tai, kas jam gera ir naudinga 
sveikatos išlaikymui. Iš kitos pu
sės, jei jis nepaisys ir ranka 
numos, tai ir geriausiose sąlygo
se likimas nežadės nieko gero. 
Žodžiu, patsai individas privalo 
savimi rūpintis, aiškiai numaty
damas savo gyvenimo eigą.

Nėra paprasta nustatyti, kur pa 
veldėjimo įtaka baigiasi ir ap
linkos prasideda. Taip pat kar
tais sunku pasakyti, kuris šių fak 
torių yra lemiantis. Bet yra ne
mažai bendrų dėsnių, kurie jau 
nebekelia klausimo.

Nors suglaustoje formoje, pa
žvelkime, kas ir kiek įmanoma 
paveikti kai kuriems negeisti
niems paveldėjimo reiškiniams 
pašalinti. Pvz. imkime mažes
nius proto trūkumus. Pirmoji 
sąlyga yra susekti kuo anksčiau
sia, kuomet kūdikio protas prade
da reikštis. Atitinkamu ir neat- 
laidžiu mokslinimu yra galimybių 
protavimą ir orientaciją pakelti 
net keliariopai, nors ir nepasie
kiant visiško normalumo. Galima 
nemažai laimėti, suteikiant to
kiam individui normalesnį gyve
nimą, negu kad visai pasidavus 
likimui visai nereagavus. Asmuo, 
paveldėjęs žemą protavimo laips
nį, tinkamu lavinimu ir darbštu
mu dažnai gali prilygti arti vi
dutinio ir tuomi sau pelnyti pa
togų ir kartais pusėtinai laimin
gą gyvenimą.

Organiškų ligų nugalėjimo ei
goje palanki aplinka dažnai duo
da daug ir gražių pasėkų. Pvz. 
aukštas kraujo spaudimas, reu
matizmas, kraštutinis nutuki
mas, ir kitos jau Žinomos ligos 
įmanoma apvaldyti, pašalinti, iš
gydyti arba jų apsisaugoti. Šito
kiais atsitikimais medicinos 
mokslas daug pajėgia ir netoli
moje ateityje dar daugiau žada. 
Tai reiškia žmogaus pajėgumą 
aplinkumą nukreipti ir derinti 
savo naudai. Ši žmogaus galia, 
pareinanti nuo jo paties pastangų, 
su pasigerėjimu reikia priminti, 
vis didėja.

HOTEl NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

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

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

Savininkai P. C. Mačiuliai,

OAYTON
LANKĖSI BUVUSI SIBIRO 
KANKINĖ

Balandžio 27-30d., sūnaus kun. 
dr. J. Prunskio lydima, čia vie
šėjo Ona Prunskienė, kuri per 
1941 metų baisiojo birželio trė
mimus su Šeima ir kitais arti
maisiais buvo ištremta į Sibirą 
ir ten iškentėjo septynerius me
tus.

Vėliau, susidarius palankiom 
aplinkybėm, nelegaliai grįžo Lie
tuvon ir ilgą laiką gyveno slaps- 
tydamosi po savo mergautine pa
varde, kol 1960 metais sūnaus 
kun. dr. J. Prunskio padėtų dide
lių pastangų dėka, atvažiavo į 
Ameriką ir dabar gyvena Chica
go j.

Vietinio dienraščio Journal 
Herald reporteris W. Steponkus 
(lietuvių kilmės),patyręs apie ne
paprastos viešnios lankymąsi 
Daytone, užmezgė kontaktą ir 
padarė platesnį pasikalbėjimą. 
Balandžio .29 d. laidoje, minė
tas dienraštis įdėjo gan ilgą jos 
kančių aprašymą ir nuotraukas.

Abu svečiai Daytone buvo ap
sistoję pas savo giminaitį dr. R. 
Gineitį, 601 E. Schantz Avė., ku
rio abiem tėvam Sibire mirus, 
Ona Prunskienė išaugino naš
laičiais likusius du jaunesniuo
sius brolius.

Balandžio 28 d. susirinkus dr. 
R. ir J. Gineičių šeimoj keletai 
svečių, prie kavos puoduko, vieš
nia plačiai papasakojo apie savo 
patirtas kančias ir apie Sibire 
gyvenančius ištremtuosius, savo 
pasakojimą užbaigdama ta laimin
ga valanda, kai atsirado --Ame
rikoj.

Kalbėdama apie savo prisimi
nimus, O. Prunskienė negali su
laikyti ašarų, kurios prieš jos 
valią veržiasi iš akių, tuo pačiu 
sugriaudindama ir besiklausan
čiuosius. Nuotaikos pakėlimui, 
papasakojo ir keletą tarp Sibiro 
kankinių kursuojančių anekdotų.

Anekdotiškai skamba ir viena 
jos papasakota tiesa: kai išvyks
tant į Ameriką, prieš sėdant į 
lėktuvą, jai davę du apelsinus, 
kurių nuo 1940 metų, t.y. nuo Lie 
tuvos nepriklausomybės praradi
mo, ji nebuvo mačiusi. Vieną iš 
gautų apelsinų keliaudama suval
giusi pati, o kitą sutaupiusi ir at
vežusi į Ameriką -- sūnui lauk
tuvių.

J. Jaškauskas

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

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25‘7o nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”N0RTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio
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KAS IR KUR?
• Kun. Liudas Povilonis, 

buv. Klaipėdos klebonas, 
1962 m. nuteistas už baž
nyčios statymą Klaipėdoje, 
mirė Vilniaus kalėjime.

• Chicagos Lietuviu Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos susirinkimas, skirtas 
išsiaiškinti artimesnio ben
dradarbiavimo galimy bes 
tarp inžinierių ir inžinie
riams artimose srityse dir
bančių lietuvių, įvyks gegu
žės 10 dieną, penktadienį, 
7 vai. 30 min. vakaro Ame
rican Legion Don Varnas 
Posto patalpose, 6816 So. 
Western Avė., Chicagoje. 
Kalbės Dr. Arūnas Liulevi- 
čius — matematikas, Karo
lis Drunga — chemikas, vi
suomenininkas, Mindaugas 
Jazbutis — fizikas - mate
matikas ir Vytautas Pavil- 
čius — inžinierius, šiame 
susirinkime dalyvauti ma
loniai kviečiami ne tik sky
riaus nariai, bet ir visi Chi
cagoje ir jos apylinkėse gy
venantieji lietuviai mate
matikai, chemikai, fizikai, 
geologai ir visi kiti artimo
se srityse dirbantieji.

• Juozas F. Grihauskas, 
Šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovės Cice- 
roje vedėjas, patyręs, kad 
Skaučių Seserijos Vadija 
leidžia jaunoms skaučių va
dovėms taip reikalingą lei
dinį, pirmasis paskyrė tam' 
reikalui 100 dolerių. Tai ne 
pirmoji jo dovana lietu
viams skautams.

Chicagos skautų ruošia
moms Kaziuko mugėms jis 
visad paskiria daug vertin
gų dovanų.

Skautų vadovybė, įver
tindama jo gerą širdį ir 
duosnią ranką, Skautų Są
jungos jubiliejinių metų 
proga apdovanojo ordinu už 
nuopelnus su rėmėjų kas
pinu.

Juozas Gribauskas, kurio vadovaujamos šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovės Ciceroj skelbimas telpa kiekviename Dirvos nu
meryje, už parodytus nuopelnus skautijai, apdovanotasordinu už nuo
pelnus.

A t A

JUZEFAI STASKEVIČIENEI
mirus, jos dukroms JANINAI ir IRENAI, sūnums 
VLADUI ir VYTAUTUI ir jų šeimoms, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

A. ir V. šembergai 
B. ir E. Malcanai

• Karlis Zarinš, Latvijos 
atstovas Londone, Anglijo
je, mirė balandžio 29 d.

• New Yorke Amerikos 
Skulptorių Sąjungos patal
pose. 1083 Fifth Avenue 
nuo balandžio 1 iki 15 die
nos vvko skulptūros paroda 
JOHN GREGORY premijai. 
Iš lietuvių dalyvavo inž. 
Vaclovas Senuta iš Brock
tono. Kita skulptūros paro
da vyksta Shoneman Gale
rijos patalpose — 63 East 
57 St., New York.

KUR ATOSTOGAUTI?
Geriausiai pailsėsti per 

atostogas garsiame savo 
pušynais ir šiltų jūros van
denų paplūdymais CAPE 
COD KURORTE, vienoje iš 
gražiausių lietuviškų vasar
viečių.

JANSONŲ viloje "AUD
RONĖ”, 87 East Bay Rd., 
Osterville, Cape Cod., Mass. 
Tel. 428-8425.

Vila AUDRONĖ ir atski
ras namelis "AUDRUTĖ” 
Šiemet svečių patogumui 
dai’ patobulinti ir pagražin
ti, atidaroma vasarojimui 
nuo birželio mėn. 15 d. iki 
rugsėjo mėn. 15 d.

Visi maloniai kviečiami 
atvykti praleisti atostogas, 
nes puikus atviros jūros pa- 
plūdymis (vos 7 min. pės
čiom), graži ir jauki aplin
kuma, patogūs kambariai, 
geras ir sveikas lietuviškas 
maistas ir malonus patar
navimas suteiks Jums tik
rą poilsį ir ramybę ir su
stiprins sveikatą.

Iš anksto dėl užsakymu 
kreiptis: Ed. Jansonas, 15 
Rosedale St., Boston 24, 
Mass. Tel. 288-5999.

Po birželio 15 d. Audronė 
Jansonas — 87 East Bay 
Rd., Osterville, Cape Cod, 
Mass. Tel. 428-8425.

(53, 54, 55)

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje grupė mokinių su Chicagos burmistru R.
Daley, atvykusiu I mokyklos rengtą Vasario 16 minėjimą. Greta burmistro stovi mokytoja I. šerelienė.

Patikslinimas apie K. Donelaičio lituanistikos mokyklą
Balandžio 24 dienos Dir

vos laidoje tilpo V. Ramojaus 
straipsnis apie Krist. Done
laičio Lituanistikos Mokyklą 
Chicagoje. Apgailėtina, šis 
straipsnis buvo tendencingas 
ir dėl to man, kaipo Tėvų 
Komiteto pirmininkui, teko 
patirti daug nemalonumų iš 
Dirvos skaitytojų Chicagoje. 

Nesigilinant Į smulkme
nas, laikrašti skaitančios vi
suomenės pasipiktinimas bu
vo sukeltas sąmoningu faktų 
iškraipymu, stengiantis nu
vertinti visos eilės asmenų 
vaidmenį, kurie yra faktinie- 
ji mokyklos kūrėjai ir darbuo
tojai. Šie asmenys daugumo
je yra Dirvos skaitytojai.

Kad atitaisyti š( asmeniš
kumais pagrįstą V. Ramo
jaus visuomenės klaidinimą, 
prašau patalpinti artimiau
sioje Dirvos laidoje oficia
lios Tėvų Komiteto korespon • 
dentės straipsni, kuriame 
faktai patiekti reikiamoje 
šviesoje. Būtume dėkingi, jei 
galima, jeigu š{ straipsni 
patalpintumėte paskutiniame 
puslapyje.

Prašau priimti mūsų pa
garbos pareiškimą ir nuo
širdų dėkingumą už parodytą 
dėmesį Mokyklai.

Algis A. Regis 
Tėvų Komiteto Pirmininkas

Dirvos skaitytojai jau kuris 
laikas pasigenda žinių apie di
džiausią Chicagoje šeštadieninę 
Kristijono Donelaičio Lituanisti
kos Mokyklą. Todėl buvo malo
nu balandžio mėn. 24 dienos Dir
vos Nr. 48 pamatyti V. Ramojaus 
straipsni.

Įdomu, tačiau, iš kokių šaltinių 
korespondentas gavo davinių sa
vo straipsniui, nes patiektos ži
nios apie mokyklos {steigimą ir 
vystymosi raidą yra perdėm klai
dingos ir tendencingos. Kadangi 
šių metų rudenĮ mokykla minės 
savo įsikūrimo penkmeti, yra 
svarbu, kad istoriniai faktai ne
būtų iškraipyti. Atsižvelgiant I 
daugelio mokykla suinteresuotų 
asmenų reikalavimą, jie čia su
glaustai ir patiekiami.

Krist. Donelaičio Lituanistikos 
Mokykla buvo suorganizuota An
gelės ir Antano Kašubų ir Tėviš
kės parapijos kun. Anso Trakio 
rūpesčiu. Jų pastangomis buvo 
parūpintos pirmosios patalpos, 
surasti mokytojai, pravesta mo
kinių registracija ir atlikti kiti 
organizavimo darbai. Jų inicia
tyva 1959 m. spalio 17 d. Tė
viškės parapijos salėje buvo su
šauktas steigiamasis susirinki
mas, kuriam pirmininkavo A. Ka
šubą ir sekretoriavo A. Aglins
kas. Be mokinių tėvų ir mokyto
jų I šj susirinkimą atsilankė ir 
naujai įsikuriančią mokyklą svei
kino ALB Chicagos Apygardos at
stovai J. Jasaitis ir J. Ignatonis. 
Šiame susirinkime buvo sudary
tas pirmasis Tėvų Komitetas, ku
rio pirmininku buvo išrinktas E. 
Gerulis. (P. Ramojus šiame su
sirinkime nedalyvavo).

Pirmaisiais mokslo metais 
mokyklą lankė 47 mokiniai. Vi
suomenės susidomėjimas šia 
naująja lituanistinio švietimo in
stitucija buvo didelis. Antraisiais 
mokslo metais Tėvų Komitetui va
dovavo Z. Petkus. Mokinių skai
čiui trigubai padidėjus ir nebesu- 
telpant Tėviškės pastogėje, A. 
Kašubienės rūpesčiu buvo gau
tos patalpos Marąuette Parko 
F ieldhouse.

1962 m. mokinių skaičius pa
siekė 200. Mokyklai teko dirbti 

abiejose anksčiau minėtose vie
tose, kas sudarė daug nepatogu
mų. Be to, nei viena iš šių pa
talpų nebuvo mokyklai pritaikin
tos. Nepalankios darbui sąlygos 
ypatingai išryškėjo A. Vitkaus 
vadovaujamo Tėvų Komiteto at
stovams apsilankymo klasėse 
metu. Buvo prieita išvadų, kad 
yra būtina šiai sparčiai augan
čiai mokyklai surasti tinkamas 
patalpas ir sudaryti geresnes dar
bo sąlygas mokiniams ir moky
tojams. ŠI planą {gyvendinti Vi
suotinis Tėvų Susirinkimas pa
vedė dabartiniam Tėvų Komite
tui. Šios pareigos visu sunkumu 
atiteko Tėvų Komiteto Pirminin
kui A. Regiui. Jo pastangomis, 
dažnai talkininkaujant kun. A. T ra
kiui, įvyko visa eilė konferencijų 
su valdiškų ir privatinių {vairių 
tautybių ir religinių denominaci
jų mokyklų vadovybėmis. Paaiš
kėjo, kad gauti patalpas 250-čiai 
mokinių mokyklai yra sunkiai {vei
kiamas uždavinys. Teigiami re
zultatai, tačiau, buvo pasiekti ei
nant politinių {takų keliu. Lietu
vis Superior Court Teisėjas A.
F. Wells sudarė sąlygas užmegs, 
ti ryš{ su Chicagos miesto Gene-

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
Jūrų skautėms

Jūrų skaučių skyrius nuo 
gegužės 1 d. Bostono ”Ne- 
ries”*Valties globėja pasky
rė Jūrų Skaučių skauta- 
mokslio instruktorę Lidiją 
Čepienę. "Neries” Valtis 
nuo gegužės 1 d. įeina į miš
rųjį Jūrų Skautų Nemuno 
tuntą.

Mergaitės norinčios pa
žinti jūrini skautavimą, re
gistruojantis turi atnešti 
raštišką tėvų leidimą ir jei 
jos anksčiau priklausė 
skaučių tuntui dar ir buvu
sios vadovės sutikimą, jei
gu jos nėra Jūrinės šeimos 
bendruomenėje.

Jūrų skaučių sueigos 
vyksta kas antrą šeštadie
nį, 4 vai. p. p. pagal susita
rimą mergaičių namuose, 
kol bus išeita pirmoji pagal
ba ir vandens saugumo tai
syklės. Plaukimo, irklavimo 
ir buriavimo pamokos vyks 
birželio, liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais, specialių Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus in
struktorių vedamos, vasa
ros skaučių stovykloje prie 
Fičburco. Kreiptis telefonu 
AN 8-8384, arba asmeniš
kai į valties globėją.

LANKĖSI TREČIOKAI
Balandžio mėn. 21 d. {Bostoną 

buvo atvykęs A. Trečiokas su 
žmona.

T-nės S-gos skyriaus susirin
kime jis padarė pranešimą Tau
tinę S-gą liečiančiais klausimais.

Po susirinkimo svečiai kartu 
su skyriaus nariais buvo pa
kviesti pietų. Vakare A. Trečio
kas dalyvavo pasdr. KapočiųSLA 
revizijos komisijos posėdyje.

JONUI KASMAUSKUI 80

Tautinės S-gos veikėją tinka
mai pagerbti S-gos skyrius ren
gia minėjimą gegužės mėn 11 die
ną.

* PRANAS MUČINSKAS pa

rai Superintendant of Schools ir 
kitais pareigūnais, kuriuos įtiki
nus, kad mokinių tėvai yra mo
kesčių mokėtojai ir balsuotojai, 
pagaliau, buvo gautas leidimas 
naudotis valdiškomis Francis Mc 
Kay mokyklos patalpomis. Šisat- 
siekimas sukūrė visiškai naujas 
sąlygas lituanistiniam švietimui 
ir bendrai mokyklos ateičiai. 
Naudojimasis šiomis patalpomis, 
tačiau. Krist. Donelaičio Litua
nistikos Mokyklos tėvams kaš
tuoja 108.00 už keturias kiekvie
no šeštadienio pamokas.

Didelis tėvų ryžtingumas ir 
mokytojų pasišventimas tauti
niam idealui išugdė šią įstaigą 
į stipriausią lituanistinio švie
timo židinį Chicagoje. Mokyklos 
kūrime ir ugdyme darniai bendra
darbiauja {vairiųpolitinių ir reli
ginių pažiūrų žmonės. Neaišku, 
ar V. Ramojus to nežino, ar as
meniškumais vadovaudamasis 
siekia nuvertinti daugelio mokyk
lai nusipelniusių asmenų darbą. 
Korespondencijos geriau pasi
tarnautų visuomenei ir mokyklai, 
jei remtųsi informacija. bet ne 
klaidinimu.

Irena Regienė

kviestas Liet. Pil. dr-jos So. 
Bostone, klubo reikalų vedėju. 
Pareigas jau perėmė.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn 28 d. T-nės 
S-gos namuose fvyko jūrinės šei
mos susirinkimas.

Jame Ir. Manomaitienė gra
žiai pagerbė jūrinės šeimos mo
tinas, prisegdama visoms po gė
lę. Motinos pagerbimo proga Ma
nomaitienė pasakė labai gražią 
kalbą. Nemuno Uosto dir. pirm. 
Ig. Vilėniškis supažindino tėvus 
su ateities darbais ir parodė sa
lėje ištatytą būrin} laivą. Numa
tyta tokių laivų šiam sezone įsi
gyti net keturius. Tėvai paprašy
ti mėnesio bėgyje grąžinti aukų 
lapus. Susirinkimas priėmė nu
tarimą pasiųsti LSS pirmijos 
p-kui atitinkamą raštą.

TIK 3
Reikėtų sudaryti L. Fondo 

K-tą.
Patikrintomis žiniomis Bosto

no,vienos iš didžiųjų lietuvių ko
lonijų,} Lietuvių Fondą įsijungė 
tik trys asmenys su $900. Tai 
labai liūdnas reiškinys. Vienam 
laiške L. F. taip rašo: "Lietuvių 
Fondas Bostonui lyg visai neži
nomas..."

BROCKTON, MASS.

Motinos Dienos minėjimas
Gegužės 12 d., sekmadie

ni, Brocktone, šv. Kazimie
ro parapijos salėje, 2 vai. 
30 min. Liet. R. K. Susivie
nijimo Brocktono kuopa, ki
toms organizacijoms pade
dant, rengia motinu pager
bimą. Programoje — prof. 
Vaidevučio Mantauto pa
skaita. Po paskaitos meninė 
programa, kurią atliks Tė
vu Pranciškonu vadovauja
mos gimnazijos, Kennebunk 
Port, Me. choras ir skudu
čiu orkestras. Taip pat bus 
deklamacijos ir šokiai.

Visuomenė laukiama at
silankant.

Pittsburgho miestas 
pagerbė SLA Prezidentą

P. P. Dargj
Balandžio 29 d. Pittsbur

gho miesto taryba ir bur
mistras oficialiame posėdy
je priėmė specialią rezoliu
ciją ryšyje su SLA prezi
dentu P. P. Dargiui rengia
mu pagerbimo banketu ge
gužės 5 d., Chicagoje.

Rezoliucijoje yra iškelia
mi šio užsitarnavusio lietu
vio veikėjo nuopelnai.

Mes, pittsburghiečiai, di
džiuojamės turėdami jį sa
vo tarpe.

Jurgis Žilinskas,
SLA 3-čio apskr. pirm.

• Lietuvių Krikščionių 
Demokratų S-gos New Yor
ko skyrius šių metų veiklos 
sezone pravedė visą eilę se
minarų įvairiais politiniais 
bei kultūriniais, o daugiau
sia Lietuvos laisvinimą lie
čiančiais klausimais.

Balandžio 28 d., Lietuvių 
Atletų Klube, Brooklyne 
įvyko paskutinis šio sezono 
seminaras tema — Spaudos 
reikšmė Lietuvos laisvini
mui.

Prelegentais buvo Emili
ja čekienė ir Albinas Gra- 
žiūnas, kurie, kalbėję po 
pusvalandį laiko, iškėlė lie
tuvių spaudos gerąsias ir 
neigiamas puses, daugiau
sia betgi laiko skirdami mū
sų spaudos reikšmei Lietu
vos laisvinimo darbe.

Abu kalbėtojai, nors iš 
anksto nesitarę, bet klau
sytojų laimei, nekartojo 
viens kito minčių, o tik pa
pildė. Kadangi šios temos 
mintys yra gana aktualios, 
tai klausytojai pageidavo, 
kad būtų plačiau paskleis
tos per mūsų spaudą.

Visi seminaro dalyviai iš
kėlę lietuvių spaudos reikš
mę, panagrinėjo ir jos trū
kumus, ypač pabrėždami, 
kad spaudos bendradarbiai 
kartais rašo visai nepatik
rinę įvykių ir tuo klaidina 
skaitytojus, kad neigiamai 
minėdami kitų pavardes, 
nedrįsta pasirašyti savo
sios, kad asmenų polemikos 
išeina iš kultūringumo ribų, 
kad spauda neužinteresuota 
pati ieškoti žinių. Kalbant 
apie veiksnius, mūsų spau
da pamiršta, jog ji ir pati 
yra Lietuvos laisvinimo 
veiksnys.

Diskusijose aktyviai da
lyvavo: VLIKo pirm. dr. A. 
Trimakas, S. Lūšys, dr. A. 
Skėrys, J. Šlepetys, P. Mon
tvila, Ąžuolas, jaunimo at
stovai A. Gureckas, A. Ve- 
deckas ir kiti. kr.

• Lietuvių Studentų Są
jungos centro valdyba pra
neša, kad pratęstas laikas 
centro valdybos kandidatų 
pristatymui iki gegužės 15 
d. Sąrašus prašome siųsti: 
Rinkimo Komisijos pirmi
ninkei : Birutei Koncytei, 
7019 South Maplevvood St., 
Chicago 29, III.

• Domas Gruodis, buv. 
Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Rūmų direktorius, 
Vilniaus Universiteto teisių 
fakulteto adjunktas, mirė 
Kanadoje, balandžio 25 d.
—............... ■ ...................

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
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