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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAVASARIS BE ROŽIŲ
STIPRUS VĖJAS Iš MASKVOS NUŠALDĖ ADE
NAUERIO PASTANGOMIS IŠUGDYTUS VO- 
KIEČIŲ-PRANCCZŲ DRAUGYSTĖS ŽIEDUS. — 
PAGYVĖJUSIUS PARYŽIAUS-MASKVOS ŪKI
NIUS SANTYKIUS SEKA SOVIETŲ DIPLOMA
TINĖ OFENZYVA. — JOS TIKSLAS GAUTI 

PRANCŪZIJOS PRIPAŽINIMĄ VOKIETIJOS 
PADALINIMUI

------ Vytautas Meškauskas
"Jawohl" — užtikrinus džiau

gėsi ūda buvęs V. Vokietijos 
kancleris Konradas Adenaueris, 
priimdamas 1963 m. vasarą Va
karų Vokietijos sostinėj e Bonnoje 
gen. de Gaulle: — "draugystė 
urp Prancūzijos ir Vokietijos 
yra kaip rožė, kuri nuolatos žy
di, kuri kiekvieną pavasari iš- 
sprogsu ir laimingai pergyvena 
žiemos speigus".

1965 m. pavasari toji rožė — 
pastebi Der Spiegei savo balan
džio 21 d. Nr. — jau neturi jokių 
pumpurų. De Gaulle, kur| Aden- 
auerls ir jo politiniai draugai skai
tė didžiausiu Vokietijos draugu, 
dabar skubiai ieško sovietų drau
gystės vokiečių sąskalton. Pa
likus rožes, kurių puoselėjimui 
Adenaueris buvo atsidėjęs Hitle
rio laikais, reikia atsiminti kai 
kuriuos faktus:

L Prancūzija sutrukdė Italijos 
iniciatyva šaukiamą Bendrosios 
Rinkos valstybių užsienio reika
lų mlnisterių konferenciją, ku
rioje turėjo būti ieškoma būdų 
didesnei tų valstybių politinei 
vienybei pasiekti, nors ir buvo 
su ja sutikęs kancleriui Erhar- 
dui viešint pas jį Paryžiuje. Er- 
hardui tai priminus, de Gaulle 
pradėjo kalbėti apie "vyriausy
bės galvų" susitikimą, kuris ta
čiau turėtų būti ‘gerai paruoš
us’;

2. PrancPrijr fuslt.nė su So
vietų Sąjunga abiejuose kraštuose 
įvesti prancūzišką "Secam" spal
votos televizijos sistemą, tuo bū
du užbėgdama Vienoje numatytai 
Europos valstybių konferencijai, 
kurioje turėjo būti tariamasi, ko
kią sistemą vieningai priimti vi
soje Europoje: prancūzišką,vo
kišką ar amerikonišką;

3. Prancūzija išnaudojo vokie
čių - arabų konfliktą, kad užė
mus vokiečių ūkines pozicijas 
arabų kraštuose;

4. Prancūzija kalbino JAV ir 
D. Briuniją neleisti Vakarų Vo
kietijos seimui susirinkti tra
dicinio posėdžio Berlyne. Kaip 
žinia, us posėdis iššaukė sovie
tų laikiną blokadą ir demonstra
tyvų sovietų lėktuvų skraidymą 
virš Vakarų Berlyno.

Prie to reikia pridurti, kad de 
Gaulle jau 1959 meuls pripaži
no Oderio-Neisės liniją kaip ga
lutinę Vokietijos rytų sieną. De

Pavojingas gaisras...

Gaulle sistematingai plėtė Ūki
nius ryšius su Rytų Vokietija 
ir dabar jai pasiūlė ilgameti kre
ditą, už kur| Prancūzijos vals
tybinis automobilių fabrikas Re
nault Rytų Vokietijoje įrengs au
tomobilių |monę.

Pagaliau ir šioje vietoje jau ke
lis kartus pabrėžtas Valerijono 
Zorlno paskyrimas nauju amba
sadorium Paryžiuje rodo Mask
vos susidomėjimą santykiais su 
de Gaulle. Zorinas laikomas dau
giausiai patyrusiu sovietų užsie
nio tarnybos pareigūnu ir kartu 
yra vlenintėlis sovietų diploma
tas, kuris priklauso visasąjun
ginės kompartijos CK.

Zorlno tikslas esąs sudaryti 
naują Paryžlaus-Maskvos drau
gystės paktą, kuris pakeistų 1944 
m. Stalino - de Gaulle paktą. Tą 
paktą Kremlius atšaukė 1955 me
tais po to, kai Prancūzija sutiko 
su Vakarų Vokietijos apginklavi
mu.

Naujas prancūzų - sovietų su
artėjimas turėtų būti atžymėtas 
sovietų karių dalyvavimu Pary
žiaus Champs-Elysees parade, o 
| Maskvą bus pasiųsta delegaci
ja tų prancūzų lakūnų, kurie karo 
metu kovojo sovietų pusėje "Nor
mandijos - Nemuno" eskadrilė
je. Abu paradai — Paryžiuje ir 
Maskvoje — |vyks gegužės 8 d. 
minint vokiečių kapituliacijos 
20-ties metų sukakti.

Tokios įvykių eigos akivaiz
doje senasis sodininkas Adenau
eris, kaip praneša hamburgiškis 
Welt am Sonntag, pasiuntė de 
Gaulle asmenišką laišką, įspė
damas dėl per gerų santykių su 
sovietais. Adenaueriui tokia įvy
kių raida yra itin skaudi, nes Jis 
tikėjo | glaudžią katalikiškos Va
karų Europos sąjungą. Tačiau de 
Gaulle pirmiausiai galvoja apie 
Prancūzijos interesus, taip, kaip 
jis juos supranta. Atrodo, kad jo 
nuomone Prancūzijai geriau, kai 
Vokietija yra padalinta: viena da
lis sujungta su Vakarų Europa, 
kita palieka sovietų |takos zono
je. Ar reikia po to stebėtis, kad 
Vokietijoje pradedama ilgėtis 
Bismarcko politikos,Bismarcko, 
kuris sėkmingai laviravo tarp Ry
tų ir Vakarų ir savo valdymo lai
kotarpyje neprileido prie Pary
žiaus - Maskvos santarvės?

Chicagos Vytauto draugovės vilkiukai Pakalniškis, Kunstmanas ir Levą na s džiaugiasi padarytu inki
lėliu. Jie dar labiau džiaugsis, kai jame apsigyvens paukštelių šeimą... V. Vijeikio nuotrauka

LENKŲ - SOVIETŲ SUTARTIS IR JOS ATGARSIAI
Balandžio 8 d. Varšuvoje pa

sirašyta Lenkijos - Sovietų Są
jungos sutartis kelia ir Vakarų 
kraštų dėmesį, stebint tolimes
nius lenkų - sovietų santykius, 
šioji sutartis pakeitė 1945 m. 
balandžio 21 d. Stalino - Bleru- 
to sutartį Prieš 20 metų pasi
rašytoji pradėjo galioti tuo me
tu, kai urp Vakarų sąjungininkų 
dar buvo žymūs nuomonių skir
tumai dėl Lenkijos ateities ir ko
munistų remiamas Liublino ko
mitetas dar nebuvo pripažintas 
vyriausybe. Nebuvo nustatytos ir 
Lenkijos sienos — pagal Maskvos 
ir Varšuvos nuomonę, tai |vyko 
Potsdamo konferencijos metu (iš 
tikrųjų, Potsdamo suurtyje nu- 
matyu, kad galutinės Lenkijos 
sienos būsiančios nustatytos ui
tos konferencijoje). Anuomet Vau 
šuvos vyriausybė jau buvo gavu
si Maskvos ]?atikinimą, kad ji pa- 
remsianti Oderio - Neisės sieną. 
Dabar Varšuvoje pasirašyu su
tartis nėra automatinis anos su- 
urtles pratęsimas, bet naujai per- 
redaguou suurtis, kurioje ypa
tingai pabrėžta bendra abiejų ša
lių politika Vokietijos atžvilgiu. 
Tai matyti jau suurties įžangoje, 
kurioje kalbama apie "Vakarų 
Vokietijos militarlzmą, kelianti 
grėsmę Europos saugumui", bet 
drauge pabrėžiama, kad abi ša
lys sieksiančios "stiprinti uiką 
pagal JTO tikslus ir principus". 
Būdinga, kad toje pačioje įžangoje 
tonsutuou, jog Rytų Vokietija 
arba "Vokietijos Demokratinė 
Respublika, įgyvendinusi Pots
damo susiurlmo principus, efek
tyviai padeda užtikrinti saugumą 
Europoje ir stiprinti tarptauti
nę uiką..."

Iš devynių suurties straipsnių, 
pirmuose trijuose kalbama apie 
"amžiną draugystę", bendradar
biavimą ūkio, kultūros, mokslo 
ir kt. srityse, apie "suverenu
mo gerbimą" ir apie siekimą ga
lutinai likviduoti kolonializmą. 
5 straipsnyje garantuojama Len
kijos Vakarų siena — čia abi ša
lys "konsutuoja, kad vienas iš 
pagrindinių Europos saugumo 
veiksnių yra Lenkijos Liaudies 
Respublikos valstybinės sienos 
palei Oder| ir Lužicų Neisę ne
liečiamybė".

(Būdinga: kalbama apie "Luži
cų Neisę", iki šiol Lenkijoje ir 
kitur tebuvo minima Oderio - Nei 
sės siena). 6 str. turi reikšmės 
bosimiems lenkų - sovietų san
tykiams Vokietijos atžvilgiu — 
čia pabrėžu, kad abi šalys "nau
dos visas joms prieinamas prie
mones, siekdamos pašalinti ag
resijos grėsmę, kylančią iš Va
karų Vokietijos miliurizmo bei 
revanšo jėgų arba bet kurios ki
tos valstybės, kuri sudarytų su 
jomis sąjungą". 7 str. pažymėu 
kad jei vieną iš šalių "užpuls 
ginklu kuri nors valstybė ar gru-

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

pė valstybių apie kurias kalba
ma 6 straipsnyje, Ui antroji ša - 
lis... vykdydama individualios ar
ba kolektyvinės saviginos tei
sę pagal JTO Įstatų 51 straips
ni, tuojau pat suteiks jai viso
keriopą pagalbą, uip pat ir ka
rinę, ir parems ją visomis sa
vo turimomis priemonėmis". Pa
galiau, 8 str. kalbama apie uri- 
masi dėl svarbių u rpu utinių pro
blemų, o 9 str. numato greitą su
urties ratifikavimą.

Kaip šioji suurtis vertinama? 
š| kartą pažvelkime į šveicarų, 
prancūzų spaudos komenurus ir 
| atgarsius Lenkijoje. Pagal švei
carų spaudą (N. Zuericher Ztg.), 
jei | šią suurtį žiūrėti kaip į 
precedentą, ui tektų pažymėti, 
kad sovieui nelinkę vykdyti in
tegravimo planų satelitų atžvil
giu, kaip nuogasuvę kai kurie so
vietinių reikalų teoretikai. Sovie
tų Sąjunga ir per ateinančius de
šimtmečius santykius su Rytų 
bloko krašus vykdys abipusišku
mo pagrindu. Atrodo, lenkams 
bus pavykę i sutartj {rašyti pa
straipą apie "suverenumo ger
bimą ir nesikišimą {antrosios ša
lies vidaus reikalus".

tačiau praktiškoji suurties 
vertė mažėja, kai pagal antrąjį 
str. Lenkija įpareigojama bend
radarbiauti Ekonominės saviur. 
pio pagalbos (COMECON) tary
boje ir Varšuvos pakto rėmuose 
(Ui numatyta įžangoje). Toliau, 
kai kalbama apie abipusius pasi- 
urimus, ui tenka susidaryti įs
pūdi, kad čia aiški Maskvos Ju
ka. Iš kitos pusės, 6 str. len
kams į ranką teikia ginklą apsi
saugoti nuo eventualių Maskvos 

Pietų Amerikos lietuvių kongreso organizacinis tomlteus ir finansų komisija su pirmininku pret P. 
Ragažinsku (viduryje).

politikos pasikeitimų santykiuose 
su Vokietija.

Paryžiaus "Le Monde" ypa
tingai pabrėžia lenkų baimę, kad 
sovieui neįsileistų Jpasiurimus 
su Bonna. Esą, tas nerimas buvęs 
ypatingai didelis, kai savo metu 
Chruščiovas buvo numatęs ke
liauti pas kanclerį Erhardą. Pa
gal prancūzų dienraštį, suurtis 
reiškianti atsisakymą nuo Chruš
čiovo metodų — šis veikęs dau
giau kaip dikutorius. Jei pažy
mėtas reikalas nesikišti J kitos 
šalies reikalus, tai, pasak "Le 
Monde" reikštų, kad grįžtama 
prie 1956 m. spalio mėn. nuoulkų 
Lenkijoje, nuouikų, kada buvo 
pabrėžiamas daugiau nepriklau
somas polinkis. Esą, tos nuoui- 
kos dar nesančios išblėsusios.

Jei spręsti iš Lenkijos gautų 
žinių, ui naujoji Maskvos - Var
šuvos suurtis greičiau grąžinu
si 1945 m. padėtį, kada partija ir 
bendra krašto politika glaudžiais 
ryšiais buvo susleu su sovietų 
partija bei politika. Jei Gomul- 
ka, kaip tariama Lenkijoje, dar 
glaudžiau bendradarbiaus su 
Maskva, pagal Maskvos komunis
tų vadovus, ui galėtų stabdančiai 
veikti į kai kurių Rytųbloko kraš
tų polinkius bandyti vesti daugUu 
nuo Maskvos nepriklausomą po
litiką.

čia reikia pridurti, kad prieš 
suurtį pasirašant Varšuvoje vy
ko sovietų - lenkų ūkio pa siu ri
mai. Iš Lenkijos gautų informaci
jų seka, kad pagal susitarimą len
kų pramonė turėsianti tenkintis 
gamyba, kurios paskirtis bus pa
tenkinti sovietų rinką. Aiškėja, 
kad dalis pramonės bus praplės - 
u, dalis susiaurinu ir ui pri
klausys nuo sovietinio partnerio 
poreikių. Varšuvos partinis dien
raštis "Trybuna Ludu" suurties

(Nukelu 1 2 psl.)

Brazilijos 
lietuviai atgavo 
savo namus

ST. VANCEVIČIUS 
Dirvos korespondentas 

Brazilijoje
Dr. V. Kudirkos vardo lietuvių 

rūmai, kurie buvo išnuomoti vie
nam svetimšaliui ir jų dalis su 
sale pernuomou japonų mokyk
lai, pagaliau vėl atgauti lietu
viams. Nuomininkams pralaimė
jus bylą teisme, jie išsikraustė. 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, ku
ri yra tų rūmų juridinis savinin
kas, pavedė juos tvarkyti lietu
viams Tėvams Jėzuitams: Jonui 
Giedriui, Jonui Kydlkul ir Jonui 
Bružikui. Tėvai jėzuitai, vietos 
lietuvių padedami tuojau ėmėsi 
apleistus rūmus tvarkyti. Naujai 
Išdažyta rūmų didžioji salė bei ki
tos patalpos. įvesti nauji šviesos 
laidai ir atliekami kiti pagrindi
niai remonto darbai. Vienoje iš 
mažesnių salių laikinai {rengta
koplyčia, kurioje lietuviams lai
komos pamaldos.

šių metų gegužės 2 dieną ren
giamas Dr. V. Kudirkos rūmųati-
darymas lietuviškai religinei ir 
kultūrinei veiklai su programa. 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje nau . 
joji vadovybė rengiasi šių rūmų 
salėje suruošti savo parengimą 
— vakarą su įvairia programa. 

Visi Sao Paulo lietuviai labai 
džiaugiasi, kad Dr. V. Kudir
kos rūmai, šutyti lietuvių švie
timo ir kultūros reikalams vėl 
grįžo J lietuvių rankas.

LIETUVIŲ SĄJUNGA RŪPINASI 
LIETUVIŲ APJUNGIMU

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
yra seniausia Sao Paulo lietuvių 
organizacija, veikianti nuo 1931 
metų. Prieš paskutinįjį karą ši 
organizacija buvo sujungusi vi
sas tautiškai nusistačiusias lie
tuvių organizacijas, lietuvių mo
kyklas, jų tėvų komitetus ir lie
tuvybės įsuigas. S-ga savo glo
boje turėjo visas, net penkias lie
tuvių mokyklas, kuriose mokėsi 
virš 600 lietuvių mokinių. Užėjus 
karui visa svetimšalių veikla 
buvo suvaržyta ir ši lietuvių se
niausia ir didžiausia organizaci
ja visai pakriko. S-gos vadovybė
je atsistojo žmonės su menkais 
sugebėjimais tvarkyti Jos reika
lus uis sunkiais laikais. Dėl to 
organizacija turėjo daug medžia
ginių nuostolių, nustodama dide
lės dalies savo nejudamo turto ir 
uip pat daug nukentėjo moraliai.

Pokariniais laikais S-gos vei
kimas buvo vėl atgaivinus nors 
ir be didesnio pasisekimo. Bet 
paskutiniais kelerlais metais, į 
S-gos vadovybę patekus mažai at- 
sakomlngiems žmonėms organi
zacijos veikla byvo visiškai su
smukusi. Praeiuis meuis S-gos 
valdybos pirmininku buvo išrink
us didelis patriotas ir susipra
tęs lietuvis Jonas Jodelis, kuris 
dėjo pastangas atgauti organiza
cijos prestižui lietuvių kolonl-

(Nukelu į 2 psl.)
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Kursko mūšyje vokiečiai prarado 3800 tankų, 1880 lėktuvų ir 2300 patrankų. Nuotraukoje sovietų pės
tininkai, sekdami T-34, puola vokiečių pozicijas.

RYTU FRONTE

Lemiamas mūšis prie Kursko
Jei prie Stalingrado žuvo ge

riausioji vokiečių Vl-toji armi
ja ir sovietai sulaikė Hitlerio žy
gį į rytus, tačiau čia Hitleris 
tepralaimėjo tik vieną mūšį, bet 
ne karą. Vokietijos likimas buvo 
sprendžiamas penkiais mėne
siais vėliau vienam mūšyje, ku
rio vietą mažai kas prisimena, 
čia tikrumoje buvo suduotas Vo
kietijai mirtinas smūgis. Ta vie
ta tai Kurskas.

1943 m. liepos 1 d. Rytų Prū
sijoje J "Vilko landynę" Hitle
ris sušaukė svarbiausius armi
jos vadus. Maršalai von Manstei- 
nas ir von Kluge iš fronto at
skrido asmeniškuose lėktuvuo
se. Generolai Hoth ir Model, va
dovavę šarvuočių armijom prie 
Orelio ir Bielgorodo, irgi daly
vavo. Pasisveikinęs, Hitleris iš 
karto atidengė šios konferencijos 
paslaptį:

— Aš nutariau, kad liepos 5 
d. prasidės "Tvirtovės opera
cija", kuri turės sunaikinti so
vietus tarp Bielgorodo ir Ore
lio!

Hitlerio planas buvo papras
tos: priešo jėgos Kursko sek
toriuje turėjo būti apsuptos ir 
sunaikintos greitu puolimu. Mar
šalas von Kluge turėjo Mode
lio šiauriniam sparnui duoti 
200,000 karių. Trys šarvuočių 
korpai turėjo smogti pietuose 
prie Orelio ir žengiant Kursko 
kryptimi susijungti su maršalo 
Mansteino armija, besikeliančia 
iš pietų, būtent IV-toji šarvuočių 
armija, vadovaujama generolų 
Hoth ir Kempf, kurią sudarė vo
kiečių šarvuočiu elitas. Sudviem 
šarvuočių korpais Hoth turėjo 
pralaužti Vl-tos sovietų armi
jos pozicijas prie Kursko. Po

Lenkų - sovietų 
sutartis...

(Atkelta iš 1 psl.) 
pasirašymo proga paminėjo Sovie
tų Sąjungos Lenkijai, pokario me
tais, suteiktą "gigantišką para
mą", už kurią lenkai mokėję savo 
"auksu" — anglimi. Tačiau kaip 
praneša Londono "Dz. Polski", ne 
paprastą paramą Maskvai teikę ir 
patys lenkai, nes pagal statisti
nius duomenis, per 20 metų iš 
Lenkijos į Sovietų Sąjungą buvo 
išvežto: 360 laivų, 1.600 garve
žių, 5.000 keleivinių vagonų, 
15.000 prekinių vagonų, 100 dali
nai įrengtų fabrikų, 39 visiškai 
įrengtų pramonės įmonių, 15.000 
tonų chemijos aparatų. Fabrikai, 
įmonės, chemijos aparatai, 
eksportuoti per paskutinį dešimt 
mėtį. Dar čia galima pridurti, kad 
ligi 1956 m. už Lenkijos anglį so
vietai mokėjo kainą, kuri buvo že
mesnė už anglies gavimo kainą. 
Pagal lenkus, taip dabar atro
danti toji "neišardoma draugys
tė" ir tiek kaštavęs 20 metų tru
kęs lenkų - sovietų bendradarbia - rėjo pasisekti. Bet sovietų gyny- 
vimas. ba buvo išsidėsčiusi 15 km gilu-

susijungimo su Modeliu, dvi so
vietų armijų grupės būtų apsup
tos ir sunaikintos.

Svarbiausia, iki to laiko reikė
jo išlaikyti paslaptį. Tam nutarto 
padaryti keletą šalutinių ope
racijų, kad suklaidinus priešą.

Maršalas Mansteinas tuoj po 
konferencijos išvyko oficialiam 
vizitui į Bukareštą, čia jis viešai 
rodėsi ir pasaulyje buvo paskleis
to žinia apie jo viešnagę Rumu
nijoje. Tada jis slaptai išskrido į 
savo štabą rytų fronte.

Valandos bėgo ir paslaptis ma
žėjo. Už keturiasdešimt kilomet
rų šiaurėje nuo Mansteino štabo 
tarp Obojano ir Prokorovkos savo 
štabą buvo įsitaisęs kitas gene
rolas: pirmiosios sovietų šar
vuočių armijos vadas Katukovas.

Liepos 2 d. į Katukovo štabą 
atvyko Chruščiovas ir gen. Va- 
tutinas. Lygiai kaip ir Hitleris 
"Vilko landynėj", Chruščiovo pir
masis žodis, pasisveikinus su 
generolais, buvo:

— Fašistai puls mūsų jėgas 
Kursko sektoriuje liepos mėnesį 
tarp 3 ir 5 dienos.-Ir merkdamas 
akimi pridėjo:

-- Tai ne spėliojimas. Mes esa
me tikri. Vyriausias štabas mus 
painformavo šį rytą. Vadinasi 
"Tvirtovės operacijos" paslaptis 
jau buvo vieša. §nipas;dirbęs vo
kiečių karinėje vadovybėje, so
vietams išdavė paslaptį, kuri tu
rėjo leisti Hitleriui pakeisti fron
te padėtį.

Generolas Rokosovskis, vado
vavęs centriniam frontui, nuo 
liepos 3 užaliarmavo sovietų ar
miją. Vyriausias štabas jam bu
vo davęs tikslią vokiečių puoli
mo datą, nurodant, kad didžiau
sias spaudimas bus daromas 
prieš 13-tą ir 70-tą armijas. Ro
kosovskis šią informaciją išnau
dojo pasiruošimui ir 1 vai. 10 min. 
naktį iš visos savo artilerijos ap
šaudė vokiečių pozicijas, iš kurių 
turėjo prasidėti puolimas. Tačiau 
3 vai. 30 min. ryto, kaip buvo 
numatyto, mūšis prasidėjo.

IX-toji Modelio armija judėjo 
pirmyn pėda po pėdos per užmi
nuotus laukus, sovietams smar
kiai priešinantis. Po pirmojo 
smūgio 47-tas sovietų pulkas at
sitraukė, nes puolimas buvo ve
damas su nematyta jėga. Vokiečių 
šarvuočiai prasilaužė iki Bobri- 
ko miestelio. Pasisekimas lydė
jo Ir gen. Harpe 41-mą šarvuočių 
korpą. Jo divizijos mflšin metė 
90 "Tigrų". Tai milžiniški tankai 
68 tonų su 88 mm ir 6,40 metrų 
ilgio patranka. "Tigrai" persirito 
per priešo liniją kaip kokie šar
vuoti titanai, pėstininkams juos 
sekant.

Liepos 6 auštant Modelis turi 
išspręsti problemą: ar mesti mū 
šin visus šarvuočių rezervus, ar 
dar laukti? Jis nutarė pulti, gal
vodamas, kad pavyks pralaužti 
frontą, kur laikėsi 15-toji sovietų 
divizija. Mflšin metė 3 šarvuočių 
divizijas. Normaliai smūgis tu-
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mon ir dar jokiame kare niekas 
nematė taip gerai suorganizuo
tos gynybos.

Liepos 6 tarp Ponyri ir So- 
borovka įvyko šarvuočių dviko
va, kokios istorijoje niekas ne
buvo matęs. Ji tęsėsi keturias 
dienas. Smarkiausiais momen
tais kiekviena pusė mesdavo mū- 
šin nuo 1000 iki 1200 tankų ir 
šimtus puolimo patrankų. Mūšy 
dalyvavo nesuskaitomas skaičius 
eskadrilių ir virš 3000 įvairaus 
kalibro patrankų. Buvo varžoma
si dėl Olkovatkos aukštumos. Šią 
aukštumą Model norėjo būtinai už- 
imti.nes tai buvo jo puolimo pla
no tikslas. Jos užėmimas pri
lygtų rakto {kišimu! į sovietų 
gynybos duris, kurios dengė Kurs
ką. Bet jo Tigrai atsirėmė {mil
žinišką patrankų ugnį. Pirmoji 
banga pajudėjo pirmyn keletą šim
tų metrų ištirpdama vietoje. Per 
tretįjį puolimą sovietų artileri
jos ugnis neleido toliau pajudė
ti. Atrodė, kad abi pusės supra-

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

.1. 

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
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Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.
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JOHN J. KAZANAUSKAS, President

IIKSĖMHI CIICACUK P1RKITK MIIJUE MHIIKRMH.IE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

to šios vietos svarbumą. Gar
susis EI Alamein mūšis Afri
koje, kur Montgomery šaudėttlks. 
tančiais patrankų, palyginus su 
šiuo mūšiu buvo tik vaikų žai
dimas.

Kai liepos 8 d. saulė nusilei
do, Čerkaskojo kaimas pagaliau 
buvo vokiečių rankose. "Gross- 
deutschland" pulkas ir 11 šarvuo
čių divizija įsiveržė į sovietų 
linijas 8 kilometrus. Bet pavojin
goji zona dar nebuvo pralaužta. 
Tikrasis tikslas buvo Obojan.

Dešiniame sparne prieš Vl-tą 
sovietų sargybos armiją buvo iš
statytas 2-ras šarvuočių SS kor
pas, vadovaujamas generolo 
Hausserio. Po didelių pastangų 
Hausseriui pavyko įsiveržti į so
vietų pozicijas 20 kilometrų. Per 
tą tarpą Hausseris bandė prasi
laužti visom jėgom. Voronežo 
fronto vadas gen. Vatutinas su sa
vo patarėju Chruščiovu davė 
griežtą įsakymą: "Jokiu atveju 
vokiečiai neturi prasilaužti pro 
Cbojaną."

Pagal gen. Hotho planą viskas 
dabar turėjo veikti laikrodžio me
chanizmo tikslumu. 84-tas šar
vuočių korpas turėjo spausti į 
Cbojaną, paskui staiga pasukti 
į rytus ir mestis į Kurską, su
traiškyti priešą su 2-ro šarvuo
čių korpo pagalba, kai šis bandys 
trauktis į Prokorovką. Bet prieš 
tai Kempfo korpas turėjo būti 
mūšio pradžioje. Kur gi buvo 
Kempfo korpas? Jis nebuvo pasi
matymo skirtoj vietoj. Kodėl? Ar 
jis atvyks laiku į Prokorovką? 
Ar Stalino rezervo armija bus 
greitesnė už vokiečių?

Kaip dažnai karo istorijoje at
sitinka, viską apsprendžia laikas. 
Ta "fatalinė Waterloo minutė" 
pasikartojo ir Prokorovkoj. Lie
pos 11 vakare sovietų generolas 
Rotmistrovas pirmas pasirodė 
mūšio lauke. Pradžioj su trim ar
mijos korpais. Savo žinioj jis tu
rėjo 850 tankų, beveik visi buvo 
T34 ir sunkieji Vorošilovo tankai. 
Patrankų jis turėjo nuo 122 iki 
152 mm. Liepos 12 d. auštant 
Rotmistrovo tankai atidarė ugnį 
į vokiečių šarvuočius. Tai buvo 
didelis smūgis, kokioll Pas. kare 
niekas daugiau nebematė.

1500 milžiniškų tankų ir puoli
mo patrankų, šaudydami, degda
mi ir sprogdami pripildė visas 
aukštumas aplink Prokorovką. Nu • 
galėtieji degė kaip fakelai.

Tik liepos 12 d. po pietų gen. 
Hoth atvyko į mūšio lauką, bet jau 
buvo šaukštai po pietų.

Mansteinas dar bandė atnaujin
ti puolimus, bet be pasekmių ir 
turėjo muštis traukdamasis iki 
pirmųjų pozicijų, iš kurių pradė
jo puolimą. Sis atsitraukimas vo
kiečiams brangiai atsiėjo žmonė-
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BRAZILIJOS LIETUVIU ŽINIOS
(Atkelta iš 1 psl.)

joje. Nors jam vienam nepasise
kė padaryti stebuklų, bet jis pa
ruošė dirvą naujai organizacijos 
orientacijai, įtraukęs nemažą bū
rį naujų narių, iš kurių šiais me- ir turime prisipažinti, kad tos 
tols buvo išrinkta nauja valdyba, naštos toliau nešti nevisai suge- 
Naujoji valdyba deda pastangas ap- bam ir nelabai mokam. Gal dėl 
jungti visus susipratusius lietu
vius ir įtraukti juos į lietuvišką 
veiklą.

RUOŠIASI MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMUI

Sao Paulo lietuviai jau ruošia
si iškilmingai paminėti gegužės 
mėnesyje Motinos dieną. Tuos pa
minėjimus rengia lietuvių katali
kų organizacijos Vila Zelina ra
jone ir Dr. J. Basanavičiaus var
do lietuvių mokyklos globėjų bū
relis Vila Anastazijos rajone. 
Pastarajam paminėjimui progra
mą organizuoja inž. ir muzikas J. 
Petraitis, kuris ilgesnį laiką gy
veno Argentinoje ir dabar gyvena 
Sao Paulo miete.

KONGRESUI PRAĖJUS
Kongresui vykstant apie jį pla

čiai rašė vietos Brazilijos spau
da. Lietuvos ir lietuvių vardas 
buvo plačiai išgarsintas per ra
diją ir televiziją. Į Kongresą su
važiavę lietuviai turėjo progos 
savitarpyje plačiau ir arčiau su
sipažinti, pasikalbėti, pasitarti 
įvairiais reikalais ir t.t. Tai vis 
gražūs ir naudingi vaisiai.

Kongresui išsiskirsčius di- 

mis ir medžiaga. Nuo šio momen
to pasisekimas rytų fronte perėjo 
Į sovietų rankas ir vokiečiai jau 
niekad nebepajėgė jiems pasi
priešinti.

(Toliau seks aprašymas Va
karų" fronte)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LABAS RYTAS, VOVERE - 
Jono Min eigos eilėraščiai vai
kams. Piešiniai K. Veselkos. Iš
leido Kultūros Fondas 1964 m. 
(5349 So. Talman, Chicago, III. 
60632) 87 psl. Kaina 2,50 dol.

EGLUTĖ — 4 nr. (balandis) 
Velykiniu numeriu pasirodęs vai
kų laikraštis, gražiai iliustruotas 
ir turiniu įdomus skaitymais, lie
tuviškam prouvimui priuikytais 
žaidimais. Laikraštį redaguoja 
N.P.M. Seselės Putname.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC ..............
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon. .
3. GLENMORE VODKA ..................................
4. Imp. French NAPOLEON Brandy..............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5. COINTREAU Liqueur and Brandy..........5th-
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine .............. 5th

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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džiausią tolimesniųjų darbų naš
ta, kaip ir turi būti, gula ant mū
sų, ui yra Brazilijos lietuvių, ar 
tikriau Uriant, Kongreso organi
zatorių ir rengėjų pečių. O čia 

to ir tolimesnių konkrečių rezul- 
Utų sulaukti neturime labai daug 
vilčių. Turime prisipažinti, kad 
buvo padaryu keleuspagrindinių 
klaidų Kongresą beruošiant. Buvo 
daug laiko, pasungų ir pasišven
timo padėu lėšų sutelkimui Kon
greso reikalams. Bet per mažai 
atsižvelgta į pagrindinius Kongre • 
so darbus. Nebuvo jam gerai iš 
anksto pasiruošta. Kongreso dar
buose nebuvo iš anksto gerai pa
ruošto plano. Nebuvo įtraukto Į 
darbą didesnis lietuvių skaičius 
iš vietos lietuvių kolonijos. Kon
greso nutarimus ir rezoliucijas 
daugiausia turėjo paruošti atvy
kę svečiai, nes mūsų Kongreso 
rengėjai paskutinėmis dienomis 
ir Kongreso metu buvo tiek už
imti, kad neturėjo laiko. Taip,pa
vyzdžiui, buvo pramatyta visa 
eilė komisijų, kurios turėjo at
likti kiekviena savo srities dar
bus. Daugumas tų komisijų liko 
tik popieryje, nes viską palikus 
paskutiniam momentui, nebuvo 
nei laiko nei galimybės jų tin
kamai sudaryti.

Iš Sao Paulo ir bendrai Bra
zilijos lietuvių Kongreso darbuo
se (ne iškilmėse) dalyvavo išim
tinai tik kongreso organizatoriai 
(ir tai ne visi). Nebuvo išanksto 
išrinkti organizacijų atstovai, 
nes Kongreso Komitetas tik vos 
prieš savaitę laiko prieš Kon
gresą paskelbė, kad organizaci
jos rinktų Į jį savo atstovus. Aiš
ku, kad jokia organizacija per 
tokį laiką negalėjo savo atstovų 
išrinkti, kurie iš savo pusės bū
tų galėję tam darbui tinkamai pa
siruošti. Todėl ir svarbesni Kon
greso rezultatai pasiekti buvo 
mementiniai, be didesnio atgar
sio ateičiai.

Informacija pasaulio lietuvių 
spaudoje prieš Kongresą buvo 
palyginamai, kukli. Bet ji buvo 
dar kuklesnė mūsų vienintėlia- 
me Pietų Amerikoje lietuvių sa
vaitraštyje "Mūsų Lietuvoje".

Paties- organizacinio komite
to bei finansinės komisijos in
formacinis aparatas ar nesuge
bėjo ar nenorėjo plačiau visuo
menės informuoti apie visus pa
ruošiamuosius darbus, o atski
ri laikraščių korespondentai ir 
bendradarbiai nebuvo leidžiami 
posėdžiuose dalyvauti, lyg tai 
būtų kokie konfidencijalfls pasi
tarimai. Tas žinoma, daug pa
kenkė platesnei informacijai.

Kongresui pasibaigus su pla
tesne informacija apie pasiektus 
rezultatus dar blogiau. Praslin
kus dviem mėnesiam po Kongre
so iki šiol dar spaudoje nepaskelb
ta pajamų ir išlaidų apyskaita, 
nepažymėtos pavardės atskirųas • 
menų, organizacijų ir spaudos, 
kurie prisiuntė savo sveikinimus, 
linkėjimus ir piniginę paramą Kon
gresui. Tai vis tik labai apgailė
tinas apsileidimas ir nerangu
mas. Kitas apgailėtinas faktas, 
tai per menkas susirūpinimas 
mums Brazilijos lietuviams pa
čiu svarbiausiu reikalu, tai Lie
tuvos Pasiuntinybės Rio de Ja- 
neiro ir Lietuvos Konsulato Sao 
Paulyje statuso atstatymo rei
kalais. Argentinos lietuviai tuo 
reikalu parodė daug daugiau dė
mesio ir veiklumo, negu mes čia, 
Brazilijoje.

Nežiūrint kaikurių padarytų 
klaidų, vis tik nenustojame vil
čių ir laukiame naujų pragiedru
lių Brazilijos lietuvių kolonijoje. 
Neabejojame, kad tos klaidos bu
vo padarytos be blogos valios.

4.75 
.98
.98
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LAŠAS PO LAŠO...
Kai mūsų tėvai nukalė pa

tarlę: "Lašas po lašo ir akme
nį pratašo", jie neturėjo ome
nyje nei komunistinės propagan
dos pasėkų, nei lietuvių tautos 
išeivijos prieškomunistinės ko
vos priemonių. Tačiau ši patar
lė, -kaip iš praktikos matome, 
lygiai tinka ir vienam ir kitam.

Neretai daugelis išeivijos or
ganizacijų ir pavienių lietuvių 
abejingai pažiūri | mūsų prieš- 
komunistinę veiklą arba laisvės 
kovą vien todėl, jog klaidingai 
supranta tos kovos galimą apimtį 
ir veiksmingas priemones. Kai 
kurie pasiskubina atsakyti į kiek
vieną pasiūlymą Lietuvos lais
vės kovai vesti labai jau nudė
vėtu posakiu: "Iš to vistiek nie
ko neišeis". Tačiau apsiriks tie, 
kurie lauks, jog šis tautietis, 
atmetęs jam siūlomas "nepri
imtinas" priemones, dės visas 
pastangas prisidėti prie tokio 
darbo, iš kurio "kas nors išeis". 
Kokios viso to priežastys? Jų yra 
daug. Viena iš jų — tai galvoji
mas, jog yra kažkoks trumpas - 
drūtas būdas aiškiai ir apčiuo
piamai prisidėti prie Lietuvos 
išlaisvinimo ar prie komuniz
mo susilpninlmo bei sunaikini
mo. Todėl visos kitos priemo
nės ir būdai atrodo esą neverti 
pastangų, kadangi jų pasekmės 
nėra dramatiškos, ir tuoj pat ne
matomos. Taip galvojamieji klai
dina save ir kitus: ir iš šios 
biaurios pasaulinės padėties nė
ra ir negali būti paprastos ir 
lengvos išeities. Jeigu, kaip da
bar matome, lengvos išeitys ka
daise ir buvo prieinamos, kaip Vo
kietijos kapituliacijos metu, Ber
lyno lifto, Korėjos karo, Vengri
jos revoliucijos metu, tai anuo 
metu tos išeitys taipogi daugeliui 
neatrodė lengvos ir paprastos. Ir 
juo daugiau laiko praeis, juo iš
eitys bus sunkesnės, jų kaina 
brangesnė, ir jų sprendimas pa
saulio talkai pavojingesnis. Pa
našiai kaip su atomobiliu, kurio 
remontas atidėliojamas, arba 
žmogaus sveikata, kurios prie
žiūra nuvilkinama. Jeigu bus 
leista pasaulio reikalams rie
dėti be stabdžių ta pačia link
me daug ilgiau, už kokių 10-15 
metų, jei ne mes patys, tai mūsų 
vaikai, atgal pažvelgę gal sakys: 
"Ana va —1965 metais, Vietnamo 
karo metu — būtų buvę kur kas 
lengviau ir paprasčiau susitvar
kyti. Tada Kinija nei atominių 
bombų nei raketų dar neturėjo; 
Meksika dar nebuvo komunistų 
rankose; Quebec'o provincija dar 
nebuvo nuo Kanados atsiskyrusi 
ir J rytus nusisukusi..." Ar bent 
panašiai...

Tačiau, laimei, pastaruoju me
tu Vietname mūsų Prezidentas 
pagaliau pritraukė stabdžius į 
nuolaidų pakalnę riedėjusiam ve
žimui. Kiek ilgai jis galės iš
tverti savo tvirtoj politikoj, daug 
pareis nuo vadinamosios viešo
sios nuomonės.

Šia proga ryškiau negu bet ka - 
da pasirodė, kaip komunistai suju
dina ir įjungia kairiuosius ir va
dinamus liberalus varyti jų pro
pagandą žmonių ir atstovų tarpe 
už "taiką ir žmoniškumą", kada 
tik raudonieji pradeda gauti į 
kailį. (Paskutinį kartą mes pa
našų manevrą matėme, kai bel
gai ir amerikiečiai pabandė iš
gelbėti baltuosius: kunigus, civi
lius, vienuoles, vaikus ir mote
ris iš komunistinių agitacijos su- 
žvėrlntų laukinių Konge.). Rau
donųjų propaganda nepasitenkina 
vien tik dideliais dramatiškais 
vienkartiniais žygiais. Jie išnau
doja kiekvieną mažiausią progą 
savo mintį skiepytu Per gyvą 
žodį, per laiškus spaudoje, per 

reportažus, piketus, studentų ir 
kitas organizacijas, per kalbas 
ir filmus apie pavergtų kraštų 
"kultūrinį ir ekonominę pažan
gą", Per profesorių autoritetą, 
per dvasiškių artimo meilę, per 
vaikų meilę ir motinų skausmą, 
per nuoširdų amerikiečių taikos 
troškimą. Jie išnaudoja kiekvie
ną vietą, laiką, progą ir būdą ir 
nesako — "iš to vistiek nieko ne
išeis". Jie žino, jog tokios, kad 
ir mažiausios pastangos, jeigu 
nukreiptos į vieną tikslą, nenu
eina niekais. Todėl lašas po lašo 
vis varva iš raudonosios propa
gandos kriauklės. Ir jeigu nie
kas tos kriauklės neprisuks, ar
ba tų lašų nenukreips J paties 
komunistinio namo raudonojo mo
lio pamatus, mūsų prezidento drą
sūs žingsniai galės būti sustab
dyti prigąsdintos ir dėl savo 
tvirtų žingsnių sugėdintos tau
tos mažumos, kuri melagingai va _ 
dinama viešąja nuomone. Pagal 
apklausinėjimus virš 80% ame
rikiečių tvirtai pritaria prezi
dento Johnsono griežtai politi
kai Vietname. Tačiau "komunis
tinės taikos apaštalai" yra spe
cialistai audrai vandens šaukšte 
sukelti. Jie turi tvirtas pozicijas 
įtakingose ir pagarbaus vardo or- 
jose ir plačiai skaitomoje spau
doje.

Kadangi mes Lietuvos bylai kel
ti Ir komunizmo pavojui, kuris 
gręsia Amerikos laisvei, ryškin
ti tokių gerų priemonių neturime, 
mums teks dirbti kiek sunkiau ir 
į darbą įtraukti kiekvieną, kad ir 
kukliausią patriotą lietuvį. Nerei
kia pamiršti, jog mums šimte
riopai padeda tai, kad mes skel
biame ne melą o tiesą. Mes turi
me įsisąmoninti, jog komunistas 
yra tas pats, ar tai Rainių miš
kelyje, ar tai Kongo džiunglėse, 
ar tai Californijos universitete, 
ar tai Vietnamo ryžių laukuose. 
Kur mes nepastotume jam ke
lią, mes pastojame kelią Lietu
vos okupantui. Ir kiekvieną kartą, 
kada mes atkreipiame laisvųjų 
žmonių dėmesį į komunizmo pa
vojų ir jo tikrąją esmę, mes 
padedame pavergtiesiems kurių 
laisvės viltys pareina nuo to, 
kaip sąmoningi bus laisvojo pa
saulio piliečiai. Mes negalime ti
kėtis vieni patys išlaisvinti pa
vergtuosius ar apginti laisvuo
sius, tačiau mes galime panaudoti 
savo patyrimą įspėti pasauliui 
dėl raudonosios grėsmės, lygtos 
Romos šventyklos žąsys, kurios, 
pajutę barbarų veržimąsi per 
miesto sienas nakties tamsoje, 
savo gagenimu pažadino užmigu
sius Romos gynėjus ir tuo būdu
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Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Lietuvos Diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis laike pasikalbėjimo su Dirvos redakcinės kolegijos 
nare Emilija Čekiene. Nuotraukoje iš kairės sėdi: dr. V. Čekas, min. S. Lozoraitis, E. Čekienė ir kon
sulas A. Simutis. U Tamošaičio nuotrauka

MIN. S. LOZORAITIS AKTUALIAIS KLAUSIMAIS
Lietuvos Diplomatijos Šefas 

min. Stasys Lozoraitis neseniai 
aplankė Pietų Ameriką ir Jung
tines Amerikos Valstybes, kur 
jis vizitavo svetimų valstybių 
valdžios atstovus, tarėsi Lie
tuvą liečiančiais klausimais, ste
bėjo išeivijos lietuvių politines 
kultūrines nuotaikas ir, grįžda
mas atgal J Romą, balandžio 10 
d. mielai sutiko savo kelionių 
Įspūdžiais pasidalinti su Dirvos 
skaitytojais, redakcinės kolegi
jos narei Emilijai čekienei at
sakydamas į keletą klausimų.

— Tamstai, Pone, minis- 
teri, teko aplankyti po pla
tu pasaulį išsisklaidžiusius 
lietuvius ir pažinti ju gy
venimo sąlygas. Kokį Įspū
dį sudarė Piety Amerikoj 
įsikūrę mūsų tautiečiai?

Proga buvo tikrai reta, nes 
Pietų Amerikoje buvau pirmą kar
tą, o antra, Pietų Amerikos lie
tuviai, kuriuos esu.sutikęs ,visi, 
be išimties, buvo man labai drau
giški. Atmosfera tenai buvo to
kia pat gera, kaip Jungtinių Ame
rikos Valstybių lietuvių visuome
nėje, kurią esu aplankęs jau 5 
kartus.

— Kokios politinės nuo
taikos vyrauja išeivijos lie
tuvių tarpe dabar palygi
nus su Tamstos lankymąsi 
po JAV 1957 m.?

Vyriausias klausimas, kuris 
mums visiems rūpi, yra Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas, 
šiuo klausimu abiejų Amerlkųlie- 

išgelbėjo Romą nuo perankstyvos 
pražūties.

Tik reikia atsiminti, jog "la
šas po lašo ir akmenį pratašo", 
ir nelaukti, kol veiklos kriokliai 
už mus uolas sutrupins. Paga
liau ir kriokliai iš mažų lašelių 
susidaro. Užtat niekas neturi tei
sės pasakyti — "apsieis ir be 
manęs", arba -- "iš to nieko ne
išeis", nes praeities istorija ir 
dabarties faktai rodo, jog tai ne
tiesa.

Vilius Bražėnas 

tuviai yra vieningai nusistatę, bū
tent, kad sovietų okupacija ir ko
munistinė santvarka Lietuvoje 
privalo būti pašalintos. Kai dėl 
nuotaikų skirtumo palyginus su 
1957 metais, kada aš ilgesnį lai
ką buvau Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, tai turiu aiškų įs
pūdį, kad ne tik įvairių partijų 
bei srovių politinis bendradar
biavimas dabar yra pastatytas ant 
gero pagrindo, bet ir savitarpio 
susipratimas yra pagilintas, kas 
pasireiškia tiek veikloje, tiek 
asmeniniuose santykiuose. Ma
nau, kad savo kelionės įspūdžius 
galiu apibūdinti sakydamas, jog 
Amerikoje jaučiausi lyg esąs ar
čiau prie Lietuvos.

— Kaip Tamsta, Pone 
ministeri, žiūrite į išeivijos 
lietuviy nuomones dėl bend
radarbiavimo su kraštu?

Laikau, kad mūsų išeivijos nuo
monė apie bendradarbiavimą su 
okupuotuoju kraštu yra sveika bei 
tikslinga, būtent: nesueiti į jokius 
santykius su sovietais ir Lietuvos 
okupacinės valdžios atstovais ir 
daryti viską, kas teikia tautai 
krašte moralinę paspirtį, o atski
riems žmonėms materialinę pa
galbą. Svarbu, kad lietuviai Lie
tuvoje žinotų, jog be sovietų eg
zistuoja didelis civilizuotas pa
saulis; jog žmonių bei tautų lais
vės idėja tebėra vyriausias civi
lizacijos pagrindas; jog Lietuvos 
teisės į tą laisvę neneigia nie
kas, išskyrus sovietus. Tačiau1 
kadangi tokio bendravimo su kraš
tu sovietai neleidžia, aš nemokė
čiau pasakyti, kaip be laiškų ir 
siuntinių užsienio lietuviai gali pa
laikyti santykius su Lietuva. Tei
sybė, kai kam sovietai leidžia 
atsilankyti Lietuvoje. Bet, vie
na, tokiais leidimais neprivalo 
naudotis joks užsienio lietuvis, 
turįs bent klek žymesnį vaidmenį 
mūsų politinėje ar visuomeninė
je veikloje. O antra, šiais me
tais, kada sovietai, minėdami 
Lietuvos okupacijos sukaktį kaip 
Lietuvos "išlaisvinimą", ne tik 
įžūliai įžeidžia mūsų tautą, bet 

taip pat spiauna į veidą kiekvie
nam sveiko proto padoriam žmo
gui, — šiais metais niekas, nei 
lietuvis, nei kitatautis nepriva
lo važiuoti į okupuotąją Lietuvą.

— Kokį vaidmenį vaidina 
Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba dabar Lietuvos laisvi
nimo byloje?

Diplomatinė tarnyba atstovau
ja Lietuvos valstybei, rūpinasi 
Lietuvos piliečių interesais, ar
timai bendradarbiauja su už
sienio lietuvių visuomene, palai
ko ryšius su draugingomis mums 
vyriausybėmis. Informuodama 
jas apie padėtį Lietuvoje ir in- 
tervenuodama tais klausimais, 
kuriais mums reikalinga politinė 
parama. Be to, mūsų tarnyba 
veikia svarbioje propagandos sri
ty, santykiaudama su spauda ir 
teikdama žinių apie Lietuvos pra
eitį ir dabartį atskiriems žmo
nėms, kurie tais dalykais domi
si: visa tai sudaro žymų įnašą 
į Lietuvos nepriklausomybės at
statymo bylą. Pagaliau Lietuvos 
diplomatinės tarnybos vaidmuo 
yra tame, kad ji iš viso egzis
tuoja, nos nuo Lietuvos okupaci
jos dienos mus skiria 25 metai. 
Praėjus tokiam laiko tarpui nuo 

1917 metų bolševikų revoliuci
jos, taigi 1942 metais, Rusijos 
imperijos diplomatų niekur ne
buvo, gi mūsų diplomatinės ir 
konsularinės atstovybės šiandie
ną daug kur veikia, taip pat vien 
savo egzistencijos faktu palaiky
damos užsieny gyvą Lietuvos lais
vės atstatymo bylą. Kad taip yra, 
turime būti dėkingi svetimoms 
vyriausybėms, kurios turėdamos 
omeny sovietų neteisėtą, nepa
teisinamą laikyseną Lietuvos at
žvilgiu, pripažįsta mūsų atsto
vybes. čia aš turiu pridurti, jog 
tame yra ir mano kolegų, diplo
matinės tarnybos narių, įnašas, 
kurie savo sugebėjimu ir pres
tižu prisideda prie diplomatinių 
ir konsularinių atstovybių egzis
tencijos palaikymo.

— Kuri išeivijos lietuviu 
veiklos sritis Tamstai atro
do stipriausia JAV-se ir 
Piety Amerikoje?

Mano įspūdžiu svarbiausias 
lietuvių gyvenimo požymis yra 
organizuotumas. Politinės, vi
suomeninės ir atskirų žmonių 
profesijų organizacijos yra svar
bios tiek Lietuvos laisvės bylai, 
tiek lietuvybei, ypač kad jos tei
kia kiekvienam lietuviui galimu
mą jose dalyvauti ir tuo būdu pri
sidėti prie bendro darbo. Reikia 
tikėtis, kad jaunoji karta vis 
daugiau eis ir bus kviečiama ei
ti į tas organizacijas ir jų vado
vaujamus organus.

— Kuo daugiausiai reiš
kiasi lietuviu veikla ir tau
tinė dvasia?

Tai daugiausiai pasireiškia 
stipriame dvasiniame ryšyje su 
tauta krašte ir artimuose savi
tarpio santykiuose, kuriuos ga
lėjau pastebėti įvairiomis progo
mis.
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— Ar dalyvavote pasita
rimuose su laisvinimo veik
sniais?

Aš buvau pakviestas | Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Valdybos, Lietuvių Dele
gacijos Pavergtųjų Europos Tau
tų Seime ir pastarojo Gen. Ko
misijos posėdžius. Šie kontaktai 
buvo man didžiai naudingi, o as
meniniai labai malonūs. Juose 
taip pat pasireiškia mano bend
radarbiavimas su tomis organi
zacijomis. Posėdžiuose dalyvavo 
ir Gen. Konsulas V. Stašinskas.

— Ar Tamsta, Pone mi- 
nisteri, lankėtės pas JAV 
valdžios asmenis?

Urugvajuje buvau priimtasTau- 
tos Valdomosios Tarybos, kuri 
yra aukščiausias valstybės orga
nas, nario ir užsienio reikalų mi
nisterio, o Kolumbijoje užsienio 
reikalų ministerio ir Respublikos 
Prezidento. Washingtone esu pa
daręs tris vizitus Valstybės De-
pa r ta mente.

— Koks Piety Amerikos 
ir JAV vyriausybių nusi
statymas Lietuvos atveju?

Valstybės vyrai ir diplomatai, 
kuriuos esu sutikęs trijose sosti
nėse, išreiškė daug simpatijos 
Lietuvos laisvės bylos atžvil
giu. Toji simpatija išplaukia iš 
kalbamų vyriausybių politikos, 
kurios vieną principų sudaro tau
tų bei žmonių laisvės gerbimas 
ir smurto tarptautiniuose santy
kiuose pasmerkimas. O juk so
vietų okupacija Lietuvoje yra ne
suderinama su tokiu principu. Pa
žymėtina, kad Kolumbijos Res
publikos Prezidentas, užbaigda
mas ilgą pasikalbėjimą su ma
nim, pasiklausė, kuo jo vyriausy
bė galėtų būti Lietuvai naudinga. 
Išgirdęs mano pageidavimus, jis 
pažadėjo juos išpildyti. Urugva
jaus užsienio reikalų ministeris 
taip pat teigiamai atsakė į mano 
pareikštus pageidavimus. Kai dėl 
Valstybės Departamento, tai jo 
palankumas Lietuvai yra seniai 
žinomas ir mano atsilankymas De
partamente suteikė man dar vie
ną progą tuo įsitikinti. Be to, 
kalbant apie Jungtinių Amerikos 
Valstybių politiką, tenka visada 
turėti omeny, kad tai yra vie
nintelis pasaulyje kraštas, kuris 
teikia karinę bei kitokią pagalbą 
apginti kitai valstybei — Pietų 
Vietnamui -- nuo raudonosios ag
resijos ir kuriame egzistuoja 
Laisvosios Europos Komitetas, 
propaguojantis sovietų pavergto
sios Europos dalies, taigi ir Lie
tuvos, nepriklausomybės atstaty
mą.

Baigdamas šį pasikalbėjimą, 
reiškiu didelę padėką visiems lie
tuviams, mano seniems ir nau
jiems draugams bei pažįsta
miems, o taip pat organizacijoms, 
kurie savo darbais ir palankumu 
padarė šią mano ilgą kelionę ma
lonią, sėkmingą ir, tikiuosi, Lie
tuvai naudingą.

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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Kas tankmėms pavasari žada?
(2)

Panašiais samprotavimais tu
rėtume atsiskirti ir su margai
siais dagiliais — ne tikrais miš
ko gyventojais ir nuolatiniais gie- 
doriafs, ir su mūšy kanarėlėmis 
alksninukais — dėl tokiy pačių 
priežasčių, ir su mažyčiais nykš
tukais, ir su Čivyllais raudongal
viais ir su maloniomis žaliukė
mis, ir su riestauodegėmis ka- 
rietaitėmis, ir su ylanosiais li- 
pučiais, ir su melsva r ūbiais bu- 
kučiais (vilkučiais), ir su peš
tukėmis liepsnelėmis. Tik vienui 
vienas storasnapis, margaspal
vis sviliukas atitiktų mūsų rei
kalavimus, nes jis yra ir tikras 
miško gyventojas (bent iki so
duose prinoksta vyšnios, kurių 
kauliukus jis paskui ima tralšky- 
tip kaip vilkas kaulus) ir parlė
kęs giedoti jis pradeda ūda, kai 
vieversėliai iš padangių palei
džia savo tryllavimus; dėl tosios 
garbės kliūtis sviliuko atveju tė
ra ta, kad -- nepaisant jo ais
tringų pastangų — ir kukliausio 
skonio paukščių mylėtojas jo rai
žius plepalus giesme laikyti at
sisako. Tad mūsų miškams belie
ka dar tik kai kurie strazdai. Be 
aukščiau minėtųjų pas mus dar 
gali pasitaikyti baltabruvis straz
das, nuo giesmininko tesiskiriąs 
savo raudonomis plunksnomis po 
sparnais ir bakais antakiais, bet 
jis gyvena šiaurėje, per mūsų 
kraštą tik praskrenda pavasarį 
bei rudenj, čia negieda, ir juoda
sis strazdas — gralkštus, lygiai 
juodas paukštis (o žmonelė ruda) 
su geltonu snapu ir rudais, bliz
gančiais vyzdžiais, tartum topa
zais, geltono aukso žieduose, jis 
yra gero šnekučio didumo, bet 
ilgesne uodega. Juod. strazdas 
gieda giesmes labai panašias | 
strazdo giesmininko, tik jo dūde
lė yra kiek sodresnė, kiek lė
čiau pučiama, pūsdamas jis ret
karčiais staigiai nutraukia kvapą 
ir gadina gaidą spygtelėjimu. 
Strazdo giesmininko giesmės at
rodo linksmesnės, juodojo straz
do -- iškilmingesnės, be to, te
nai, kur pastarasis yra nuolatinis 
gyventojas, pavasario atbudimą 
jis ima skelbti jau vasario mė
nesi, kai "šašuots pavasario snie- 
gas" vos tepradeda tirpti.

Mūsų krašte juodasis strazdas 
yra tipingas drėgnų, krflmingų 
miško tankmių paukštis, iš kurių 
jis retai teišskrenda. Jisai net 
vengia tūpti medžių viršūnėse 
(todėl kai kur jis "pamėdule" Ir 
vadinamas), ir tuo griežtai ski
riasi nuo savo giminaičio gies
mininko, kuris, kaip kiekviena 
vokalinė garsenybė, iš tuštybės 
aistringai rlvalizuoja su kole
gomis, dėl to giedodamas ren
kasi kuo aukštesnę, kuo laisves
nę vietą, kad jo giesmės toliau 
neštų. Vadinasi, jei tik juodasis 
strazdas pakankamai anksti pra
biltų, Lietuvos tankmių pa vasario 
heraldo garbė jam pelnytai de
rėtų užvis geriausiai. Tuo reikalu 
mūsų jaunasis ornitologijos 
mokslas štai ką sako: "Juodasis 
strazdas. Turdus merula... Pas 
mus paprastas, žiemai išskren
da" (prof. Ivanauskas) — tai ir 
visos žinios. Tad šį giesmininkų 
mylėtojui svarbų klausimą reikia 
bandyti apsvarstyt sudėjus į 
krūvą bendro ornitologijos moks
lo surinktas žinias ir savus to 
paukščio papročių pastebėjimus.
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• Priima užsakymus iš visų miestų Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu
liariuose ir languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.

S. IVOŠIŠKIS

Kas lietuvišką juodąjį strazdą pa
žįsta kaip baikštų tankmių slapu
ką, um pirmas apsilankymas ko
kiame nors mieste anapus buv. 
Lenkijos vakarų sienos patei
kia tiesiog žiodinančią staigme
ną: to paukščio vakarų giminai
čiai ten zuja parkuose, gazonais, 
net ant šaligatvių tarp kojų. 
Mokslo literatūra parodo, kad 
Europos vakaruose ir piečiau nuo 
mūsų jis parkuose gyvena jau 
mažiausiai nuo 16-to šimtmečio 
(žiūr. pvz. Gesner, 1600); tas jo 
kraustymasis iš miškų į mies
tus vyksta spontaniškai, be tie
sioginės žmogaus rankų pagal
bos. Kadangi paukščio rlnkimąsl 
nuolatinės gyvenamosios vietos 
lemia tinkamo maisto kiekis, liz
dų krovimosi sąlygos ir klimatas, 
tai jeigu juodieji strazdai ren
kasi miestus, dabartiniuose 
miestuose jiems tais atžvilgiais 
turi būti geriau nei miškuose.

Strazdai minto sraigėmis, kir
mėlėmis, vabzdžiais, uogomis ir 
vaisiais. Miškų kultūrinimas to
kio maisto išteklius turi mažin
ti: žemė ten sausinama, krūmai 
iškertami, visokie laukiniai vais
medžiai nyksta; o miestų kultū
rinimas, kur gausėja nuolat lais 
tomi žolynai, platūs parkai su 
visokiausia augmenija ir turtingi 
sodai, palankias sąlygas ryškiai 
nusveria savo pusėn. Be to, mies
te nestinga įvairių mėsinių at
matų, kurias juod. strazdai noriai 
minta, o rudenj ir žiemą vakarų 
miestuose visokių uogų - šer
mukšnių, kadugių gebenės, kuk
medžio, šeivamedžio, erškėčio ir 
k. -- esti daugiau negu kultū
riniuose miškuose, Veisimosl 
saugumas miestuose irgi dides
nis, nes miestų katėms degene- 
ravusis | žmonių lepinamus na
mų žaisliukus, juod. strazdai prie* 
šą praktiškai ir neturi; žmonės 
dar tiek neišprotėjo, kad tokių 
giesmininkų lizdus imtų drasky
ti: už tok| susilaikymą jiems mo
kama reto sodrumo gaidų duoklė 
nuo vasario iki liepos pabaigos. 
Tų didmiesčių gyventojams juod. 
strazdas pavasario grožybes pa
žada daug anksčiau nei mums 
vyturėliai. Tad ar jis to paties 
negali daryti mūsų tankmėms? 
Kitaip tariant, kaip visi tie da
viniai siejasi su mums rūpimu 
klausimu: ar juod. strazdas mū
sų miškams nėra pavasario skel
bėjas?

Visa atitinkama literatūra ir 
nūdieniai to paukščio papročių ste
bėjimai sako, kad juod. strazdas 
yra linkęs sėsliai gyventi, kad jis 
nėra tikras migrantas, kaip kad 
pvz. kregždės ar garniai, bet tik 
iš būtinumo skrenda iš savo kraš
to kiek piečiau nepalankiam me
tui praleisti. Pietų Švedijoje, jis 
buvo sėslus paukštis dar Llnnejo 
laiku — tol bus jo šiaurinė sės
lumo riba; rytuose jis sėsliai gy
vena iki Danzigo (Zoppotų), Po- 
seno, Breslavo ir Mor. Ostra- 
vos (Pax, 1917), Karaliaučiuje jo 
dar nėra. Tačiau su išvada ne
reikia skubėti. Juod. strazdai 
Rytprūsių miestuose gali sėsliai 
negyventi ne dėl Per šaltų žiemų, 
bet dėl to, kad tame krašte jiems 
dar nėra reikalo J miestus kel
tis — ar dėl palankaus miško gy
venimo ar dėl nepakankamų tų 
miestų sąlygų, — nes seni straz

dai vidutinius šalčius gerai pake
lia, o miškiniai juod. strazdai į 
miestus maisto ieškotis niekad 
neskrenda. Visos šios žinios 
mums leidžia spėti, kad nešalto
mis žiemomis tuose miškuose 
kur gausu uogų, juod. strazdai 
gali gyventi per visą žiemą, kad 
susilaukę pavasarinio meilės ne
rimo savo jvairiabalsėmis dūde
lėmis gali suskardinti mūsų tank
mes. Čia ne be reikšmės bus ir 
mano vienas pastebėjimas. 1921/ 
23 metų gruodžiošalčiųmetufme- 
tų tiksliai nebeatsimenu) ve
žiodamas medžius iš Buktos miš
ko, kasdien matydavau pulką juod- 
strazdų godžiai lesant pamiškės 
šermukšnių uogas. Tai ar tame 
miške, kur tiek daug kadugių, o 
gretimose Žuvintu paliose aibė 
spalgenų, juod. strazdai negalė
jo pergyventi pvz. šią ją šiltą žie
mą? Ar Buktos miškyno tankmės 
šiemet nesusilaukė pavasarinių 
koncertų anksčiau už visus mus, 
miestiečius ir kaimo gyventojus? 
Po tokio klausimo žodis iš parei
gos priklausytų miškų eiguliams.

Bet mes, šventadieniniai paukš
čių mylėtojai, dar geriau pa
sielgsime šituo reikalu nelaukda
mi jokio pareigos žmonių atsaky
mo. Lietuviškasis juod. strazdas 
yra vertas savaimingai sekti. Kas 
jautė džiaugsmą j| Lietuvoje sek
damas, kas j| pažįsta kaip grakš-

LIETUVIU 
LITERATŪROS 
VADOVĖLIAI

Šių metų kovo mėnesi Chicagos 
Aukštesniajai Lituanistikos Mo
kyklai suėjo 15 metų nuo jos |si- 
steigimo, tad šios sukakties pro
ga tektų paminėti vieną atliktų 
darbų, kuris, mano manymu, yra 
reikšmingas ne tik šios mokyklos 
mokiniams, bet ir iš viso litua
nistiniam švietimui.

Lituanistinis švietimas yra bū
tinas priaugančiosios kartos 
tautinei sąmonei ugdyti, ypač gy
venant svetimoje aplinkoje. Tad 
visai natūralu, kad lietuviai, at
sidūrę laisvajame Vakarų pasau
lyje, kur tik buvo įmanoma, tuo
jau ėmėsi organizuoti įvairaus 
pobūdžio lituanistines mokyklas, 
kurių tinklas vis plėtėsi ir plė
tėsi, nors mokslo priemonių sto
kojo.

Chicagos Aukštesnioji Lituanls 
tikos Mokykla nuo pat įsisteigimo 
naudojosi dar nepriklausomoj 
Lietuvos ar Vokietijos pabėgėlių 
- tremtinių stovyklose išleistai
siais lietuvių literatūros vadovė
liais, kurių, laikui slenkant, pra
dėto stokoti. Be to, tie vadovė
liai savo stiliumi, pateikiamąja 
medžiaga bei pobūdžiu kas kart 
vis labiau netiko tam jaunimui, 
kuris turėjo jais naudotis. Kilo 
gyvas reikalas paruošti naujus, 
atitinkančius pakitusiųjų gyve
namųjų sąlygų reikalavimus, su
sijusius su naujai jstojančiųjųmo
kinių lituanistiniu pasiruošimu. 
Pagaliau ir tie pasenusieji lite
ratūros vadovėliai beveik visai 
išseko, o ką bekalbėti apie gro
žinę literatūrą, su kuria reikia 
supažindinti jaunimą!

tų, liekną miškų atsiskyrėli su 
didelėm baikščiom akim, tam su
sitikimas su jo giminaičiais ko
kiame nors vakarų didmiestyje 
bus nuviliantis sukrėtimas: Lie
tuvoje jis yra kilnus aristokratas 
o tenai — jžūlus chamas; čia jis 
žinomas kaip iškilmingas dūdo- 
rius, tenai daugiau kaip drąsus 
vagišius; net jojo įspūdingose aky
se, kuriomis jis tenai akiplėšiš
kai seka praeivius, žiba jau nebe 
išmintingo baikštumo ugnele, bet 
čigono klasta ir grobuoniški ins
tinktai. Sparnuotų gledorių glo
botojai ten jau skundžiasi, kad 
jų juod. strazdai ne tiktai kitus 
paukščius iš savo teritorijų val
ko (kaip pvz. liepsnelės),bet kar
tais net savo brolių vaikus plė
šikiškai ryja. Deja! Tai kaina, 
kurią mes iš svetimos kišenės 
mokame už savo vad. civilizaci
jos laimėjimus.

Tasai paukščio būdo keitimą- 
sis atsiliepė ir jo mene. Miestų 
juod. strazdo giesmės yra nebe 
tokios įvairios, darosi gerklinės, 
raižtos. Tarp mūsų juod. straz
do ir anojo giesmių charakterio 
skirtumas pasidarė toks, kaip 
tarp meistro obojaus, pučiamo 
iškilmingoje pavasarinių garsų 
simfonijoje ir kasdieninės mik
laus chaltflrlninko dūdos, maigo
mos minioms padžiuginti. Kam 
tokių menų charakterio skirtu
mas ką nors gyvenime reiškia, 
tas lietuviškąjį mišką ir mūsų 
juodąjį strazdą — jo reprezen
tacini pavasario dūdorių — turi 
pamilti dar labiau.

Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos išleistieji Lie
tuvių Literatūros keturi tomai. V. Noreikos nuotrauka

Taigi, be tinkamų lietuvių li
teratūros vadovėlių neįmanomas 
našus lituanistinis švietimas, to
dėl nutarta paruošti naujus. Be
svarstant lietuvių literatūros 
vadovėlių paruošimo klausimus, 
buvo nuspręsta rengti kiekvienai 
klasei atskirą knygą, kurioje bū
tų vadovėlinė medžiaga ir su ja 
susijusi skaitinių dalis. Si skai
tinių dalis turėtų nors dalinai pa
vaduoti skaitytinąją grožinę lite
ratūrą.

Ilgamečiai šios mokyklos mo
kytojai J. Masilionis ir D. Velič
ka sutiko paruošti reikiamuosius 
vadovėlius. Penktajai ir šeštajai 
k. (I-ją ir II-ją d.) paruošė Do
mas Velička, o septinto jai ir 
aštuntajai kL (III-ją ir IV-ją d.) 
— Juozas Masilionis.

Šiuos vadovėlius ruošiant, lai
kytasi Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistikos Mokyklos lietuvių 
literatūros programos, kurios 
pagrindu yra tradicinė nepriklau
somos Lietuvos programa ir 1948 
m. Vokietijoje revizuoto ir iš
leisto. Paruoštuosius rankraš
čius peržiūrėjo šioje mokykloje 
dirbę ar dirbantieji kiti lituanis
tai mokytojai. Jie taip pat talki
ninkavo spausdinant, korektūras 
taisydami.

Chicagos Aukštesniosios Litu
anistikos Mokyklos Mokytojų Ta
ryba su Tėvų Komitetu nutarė 
patys leisti šiuos vadovėlius, o 
darbo vykdymui buvo sudaryta 
"Vadovėlių Leidimo Komisija", 
| kurią įėjo A. Dundulis, Algir
das Kuraitis ir Ignas Vingelis. 
Vėliau, mokyklos Tėvų Komite
tui kasmet besikeičiant, | komisi
ją buvo |ėjęs Juozas Šlajus, o po 
jo išėjimo -- Fabijonas Valins
kas. Alg. Kuraičiui išėjus iš šios 
komisijos iždininko pareigų, | jo 
vietą buvo pakviestos ekonomis
tas Leonas Raslavičius. šiuo me
tu šioje komisijoje tebedirba A. 
Dundulis, L. Raslavičius ir Fab. 
Valinskas, tvarkydami {vairius 
išleistųjų vadovėlių reikalus.

Vadovėlių Leidimo Komisijos 
iždininkas Alg, Kuraitis susitarė 
su M. Morkūno spaustuve paleng
vintomis sąlygomis išleisti visas 
keturias lietuvių literatūros da
lis. LB Centro Valdyba 1958 m. 
buvo užtikrinusi duoti vienkarti
nę $1000 paramą, šis užtikrini
mas pasiliko tik gražiu, bet neiš-

KURIUO KELIU EISIM.
Jau baigiasi antras dešimtme

tis nuo masinės lietuvių imigra
cijos | šį kraštą, kada senieji 
organizacijų kūrėjai - vadovai 
džiaugėsi, jog lietuvybė JAV-se 
mažiausiai 50-čiai metų bus 
pratęsto. Nepraėjo dar 50, o tik 
15 metų ir to laiko tėkmėje jau 
daug kas pasikeitė visoje lietu
viškoje veikloje ir Amerikos Lie 
tuvių Tautinėje Sąjungoje, Mirė 
ilgamečiai Sąjungos darbuotojai 
ir steigėjai: adv, A. Olis, J. 
Ginkus, dr. M. Colney, dr. J. 
Paplėnas, dr. B. Dirmeikis, Ig. 
Vileniškis,A. Juška ir daugkitų.

Keičiasi Sąjungos vadovybės, 
negrįžtamai išėjusius narius pa
pildo nauji, tik nesikeičia ALTS- 
gos idealai. Jų siekiame Antano 
Smetonos ir Tumo - Vaižganto 
pramintu vidurio keliu, remiant 
lietuvių tautos pastangas atstaty
ti bei išlaikyti savam krašte ne
priklausomą Lietuvos valstybę, 
apsaugojančią pagrindines žmo
gaus teises bei laisves (S-gos 
įstatų 2 str. c,).

Mūsų idealai, uždaviniai ir tiks
lai tie patys, bet laikui bėgant, 
gyvenimo sąlygoms ir žmonėms 
keičiantis, tenka nuolatos ieško
ti vis naujų, geresnių, prieina
mesnių kelių Sąjungos uždavi
niams Įgyvendinti. Tų naujų kelių 
beieškant turime labai budėti, kad 

tęsėtu pažadu. Mokyklos vadovy
bė 1959 m, kreipėsi prašydama 
benuošimtinės paskolos į Illi- 
nojaus Lietuvių Prekybos Rūmų 
Direktorių Tarybą ir į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje valdy
bą. Vėliau teko patirti, kad pra
šomųjų paskolų negaus.

Tų pačių metų balandžio mėn. 
12 d, mokyklos direktorė A. Rū
gytė pranešė, kad jai prašant, 
Marija Rudienė, tuo metu buvusi 
šios mokyklos Motinų Klubo pir
mininkė, pažadėjo suteikti 4,000 
dol. Ji pirmoji ir ištiesė pagalbos 
ranką lituanistiniam švietimui, 
nes jos pažadas reikiamu laiku 
buvo įvykdytas, šios mokyklos 
Tėvų Komitetas ir Motinų Klubas 
skyrė po 1,000 dol. Dr. Vydūno 
Studentų šalpos Fondas benuošim- 
tlniai paskolino 500 dol., vysk. 
Vinc. Brizgys iš a.a. kun. dr. Jo
no Mockaus palikimo skyrė 500 
dol., L, ir B. Bendoralčiai pa
aukojo 500 dol., J. Bačiūnas --100 
dol. ir kiti po mažiau.

Didelė pagarba ir padėka pri
klauso Draugo ir M. Morkūno 
spaustuvių vadovybėms, sudariu
sioms palankias vadovėlių lei
dimo sąlygas. Ypatinga pagarba 
ir padėka priklauso visiems as
menims, sutelkusiems piniginę 
Paramą, be kurios šie vadovė
liai nebūtų pasiekę tų asmenų, 
kurie jais dabar naudojasi.

Turimomis žiniomis vadovė
liais naudojasi šios mokyklos: 
Chicagos Aukštesnioji Lituanis
tikos Mokykla, Cicero Aukštes
nioji Lituanistikos Mokykla, pran' 
clškonų išlaikomoji lietuvių gim
nazija Kennebunkporte, Toronto 
lituanistinė mokykla, Clevelando 
lituanistinė mokykla. Vasario 16- 
sios Lietuvių Gimnazija Vokieti-

ATSILANKĘ Į DIRVĄ
6907 Superior Avė.,

rasite ne tik naujausių ir seniau .šleistų lietuviškų 
knygų, bet yra gausus pasirinkimas plokštelių, 
rankų darbo medžio drožinių, audinių ir gintaro 
išdirbinių.

Įstaiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak., šeš
tadieniais iki 2 va), p. p.

iš tiesaus ir garbingo kelio nepa- 
suktumėm | vingiuotą, siaurą 
šunkelį.

Čia pravartu prisiminti vieno 
Dirvos vedamojo žodžius: "Juk 
gerai žinom, kad komunistai, kad 
visą tave įtrauktų, niekad nepra
šo tuoj pačiam ir lįsti. Pirma pra<- 
So tik vieno piršto, paskiau ran
kos, o paskiau tu pats lįsi, nes bus 
pakankamai tave sukompromita
vę ir kitos išeities nebeturėsi" 
(1961.2.24 d.).

ALT S-gos skyriai, besiruoš
dami Seimui turėtų apsvarstyti ir 
paieškoti naujų ir geresnių kelių, 
kaip atskleisti komunizmo klastą 
ne vien tik svetimiems, bet ir sa
viems lietuviams, kurie vis gar
siau pradeda kalbėti ne tiek apie 
nuostolius, kiek apie okupanto 
nuopelnus mūsų tautai, kada iš tik
rųjų jokie nuopelnai neatsvers 
padarytos tautai gyvybinės žalos. 
Žalos, kurią Lietuvos okupantas 
ir toliau tęsia visame pasaulyje 
stengdamasis įvairiais būdais pa - 
slėpti ne naują, o tą patį seną ir 
klastingą veidą dengdamas vis 
naujomis kaukėmis.

ALT S-gos Seimas, kaip vy
riausias S-gos reikalų sprendė
jas, atsižvelgdamas j laiko ir gy
venimo tikrovę, be kitų svarbių 
klausimų sprendimo, turėtų aiš
kiai ir nuoširdžiai pasisakyti, ku
riuo keliu savų idealų sieksime.

— Ne visose organizacijose 
galima pasitenkinti rezoliucijų 
priėmimu. Kai kuriose iš jų vyks
ta darbas, jis privalo būti tęsia
mas šiandien ir turi būti planuo
jami darbai ir veikimo sąlygos 
ateičiai. Viena tokių organiza
cijų yra Vilties draugija, -- ra
šė Dirvos vedamasis 1962.12.24 
d.

šias mintis aš norėčiau papil
dyti kita organizacija — Ameri
kos Lietuvių Tautine Sąjunga, 
glaudžiai bendradarbiaujančia su 
Vilties d-ja ir remiančia jos dar
bus, kurių abiejų suvažiavimui 
dabar skubiai ruošiamės.

— Nors organizacijos kryptį 
numato jos užsibrėžti tikslai ir 
uždaviniai, įsakmiai numatyti jos 
įstatuose, bet nėra paslaptis, kad 
kiekvienos organizacijos ateitis 
ir pasisekimas didele dalimi pri
klauso ir nuo jos vadovybės su
manumo ir energijos, — kalbė
jo naujai išrinktos ALTS-gos pir
mininkas Vytautas Abraitis prieš 
keturis metus Chicagoj įvykusia
me S-gos Seime. Be to, jis už
akcentavo, kad nuo organizacijos 
vadovybės sugebėjimų vadovauti 
t.y., sugebėjimo konkrečiais dar. 
bais eiti prie įgyvendinimo org- 
jos uždavinių ir tikslų, priklauso 
jos ateitis, jos svoris ir popu
liarumas visuomenėje. Ir tik nuo 
org-jos vadovybės energijos ir 
sugebėjimų priklauso įtraukimas 
visų org-jos narių užsibrėžtiems 
darbams atlikti. Ir jis pasidžiau
gė, kad iki tol buvusios visos 
Sąjungos vadovybės narių nei lie
tuvių visuomenės neapvylė, Są
junga augo, stiprėjo ir plėtė sa
vo veiklą.

šioji ALTS-gos vadovybė su 
Vytautu AbraiČiu priešakyje sa
vo pareigas ėjo dvi kadencijas. 
Artėjančiam Seime, kuris |vyks 
š.m. gegužės 29 ir 30 dienomis, 
Statler Hotel, New Yorke, ši va
dovybė suvažiavusiems atsto
vams pateiks savo veiklos ata
skaitą, kurią Seimas įvertins ir 
išrinks naują vadovybę. Klausimų 
daug ir visi svarbūs, o laiko ma
ža, todėl iš anksto juos apsvars
tytom ir Seime pasisakykim.

joje ir Salaziečių užlaikomoji lie
tuvių gimnazija Italijoje. Gali bū
ti, kad ir daugiau mokyklų naudo
ja šiuos vadovėlius, įsigytus per 
knygų platintojus. Pavieniai as
menys naudojasi Anglijoje, Aus
tralijoje ir Vakarų Berlyne.

A. Dundulis



1965 m. balandžio 26 d. DIRVA Nr. 48 — 5

L.
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• DR. INŽ. A. NASVYTIS yra 

pakviestas laikyti paskaitą 32 
Ward respublikonų klubo susi
rinkime balandžio 27 d. 8 vai. 
vak. Slovėnų salėje 15333 Water- 
loo Rd.

Klubo vadovybė: pirm. adv.
G. Vainovich, vicepirm. V. Jo
kūbaitis, M. Milnar, maloniai 
kviečia lietuvių visuomenę J šią 
paskaitą atsilankyti.

• BALFO AUKOTOJŲ sąraše, 
spausdintame Dirvoje, per klai
dą buvo praleisti šie aukotojai:
A. Mikoliūnas, A. Juozaitis, B. 
R. Snarskiai, J.K. Starinskai, L.
B. Staškflnai, J, Švarcas ir J. 
Kaklauskas

FSS SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELANDE
Į FSS (Filisterių Skautų Są

jungos) suvažiavimą, kuris įvyks 
ta gegužės mėn. 29, 30 ir 31 d. 
suvažiuoja iš visos Amerikos ir 
Kanados skautai akademikai bai
gę aukštuosius mokslus. Tikima
si sulaukti apie 100 asmenų. FSS, 
kaipo dalis Akademinio Skautų 
Sąjūdžio, yra viena iš stipresnių
jų jaunimo ir vyresniųjųbaigusių 
studijas skautų organizacija. Di
delė dalis FSS narių yra įsigiję 
PHd ir MS mokslo laipsnius jau 
šiame krašte ir užima atsakingas 
vietas. Iš Los Angeles atvyksta 
dr. A. Avižienis, inž. L. Grinius, 
didelis būrys filisterių iš Chi
cagos, Detroito, New Yorko, Bos
tono, Toronto ir kitur.

Suvažiavimo metu skautai aka
demikai be uždarų paskaitų turės 
literatūrinį, muzikos bei dainos 
vakarą ir meno parodą. Gegužės 
mėn. 30 d. puošnioje už miesto 
salėje (Hospitality Inn 90 ir 91 
kelių sankryžoje) yra rengiamas 
suvažiavimo dalyviams ir kvies
tiems svečiams pavasario balius.

Maždaug prieš 10 metų Cleve
lande įvyko panašus suvažiavi
mas, tačiau FSS per dešimtmetį 
tiek skaičiumi tiek intelektualiniu 
pajėgumu trigubai išaugo.

Clevelando Akademikai skau
tai, vadovaujami Fil. D.S. Ma
to, kruopščiai ruošiasi priimti 
suvažiavimo dalyvius ir užtikrin
ti šio suvažiavimo pasisekimą.

• Kaip palikti namus šei
mai be skolos, nelaimės at
veju. Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835 ar Z. 
Obelenį 531-2211.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 f KE 1 - 7770

CLEVELANDO PARENGIMŲ
— KALENDORIUS- - - - -

GEGUŽĖS 2 D. Motinos dienos 
minėjimas. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GEGUŽES 8 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų jubiliejaus 
proga, pagerbimo akademi
nis banketas šv. Jurgio parap. 
salėje. Rengia C.A. Sidabrinio 
Jubiliejaus Komitetas.

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų Jubiliejaus 
sukaktuvinis koncertas, Cleve> 
lando Muzikos Instituto salėje. 
Rengia C.A. sidabrinio Jubilie
jaus Komitetas
GEGUŽĖS 9 - BIRŽELIO 5 D. D. 

dail. Vytauto IGNO tapybos ir gra
fikos paroda Gailery International 
patalpose.

GEGUŽĖS 15 D. Lietuvių sala- 
ziečių gimnazijai paremti vaka
ras.

GEGUŽĖS 16 iki 23 D. Tėvo 
Alg. Kezio, S.J., foto paroda. 
Atidarymas gegužės 16 d. 3 vai. 
Čiurlionio Ansamblio namuose. 
Ruošia Giedros korporacija.

GEGUŽĖS 30 D, Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

GEGUŽĖS 22 D. Clevelando 
vyrų okteto koncertas - balius 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ren
gia LSK Žaibas.

GEGUŽĖS 29, 30, 31 D.D. 
A.S.S. Filisterių Skautų S-gos 
suvažiavimas ir studijų dienos 
su programa Čiurlionio Ansamb. 
lio namuose.

BIRŽELIO 5 D. Dainavos sto
vyklai remti parengimas.

BIRŽELIO 6 D. šv. Kazimie
ro liet, mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

BIRŽELIO 13 D. Vysk. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos ge
gužinė.

BIRŽELIO 20 D. Lietuvos oku
pacijos — baisiųjų birželio įvy
kių minėjimas. Rengia ALT.

BIRŽELIO 27 D, Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Rengia L.V.S. Ramovė.

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

RUGSĖJO 25 D. Dirvos sukak
tuvinis banketas šv. Jurgio para
pijos salėje.

SPALIO 2 D. Neringos ir Pi
lėnų tuntų tėvų komitetų rengia-

FILATELIJOS KAMPELIS
— Antanas Bernotas -------

TĖVU KOVA Už LIETUVYBĖS 
išlaikymą

Jungtinės Amerikos Valsty
bės balandžio 1 d. išleido pro
pagandinį 5 centų pašto ženklą, 
skirtą kovai su vėžio liga. Pie
šinys — užrašai, stetoskopas ir 
mikroskopas.

♦

INDIJA, šių metų pradžioje 
Bombėjaus mieste įvykusio eu
charistinio kongreso ir popie
žiaus Povilo VI lankymosi pro
gai atžymėti, išleido 15 np. paš
to ženklą su apaštalo šv. Tomo 
statula. Statula randasi kurioje 
nors Indijos bažnyčioje.

šv. Tomas (anksčiau lietuviš
kai vadintas ir Tamošium), iš 
aramajų kalbos "Thomas —dvy
nys", buvo vienas iš dvylikos 
Kristaus apaštalų, savo kilme 
greičiausiai galilėjietis. Jis mi
nimas Evangelijose ir apaštalų 
darbų aprašymuose. Žinomas pa
sakojimas, kad jis nepatikėsiąs 
į Kristaus prisikėlimą, kol ne- 
įdėsiąs piršto į Jo žaizdas (iš 
čia priežodis — Tomas netikė
lis). Kai Kristus jam pasirodė 
ir liepė įsitikinti, Tomas įtikė
jo ir, kaip ir kiti apaštalai, iš
vyko J pasaulį skelbti Evangeli
jos. Apaštalas Tomas skelbė 
Kristaus mokslą Sirijoje, vėliau 
per Arabiją, Persų įlankos pa
kraščiais, nukeliavo net iki pie
tinės Indijos. Čia karaliaus Mis- 
dajaus įsakymu buvo nužudytas. 
Jo palaikai vėliau buvę atgaben
ti į Odesą, Rusijoje. Indijoje 
yra išlikusios krikščionių salos, 
vadinamos "Tomo krikščioni
mis", o netoli Madraso yra kai

mas balius šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SPALIO 16 D. Čiurlionio An
samblio balius.

SPALIO 17 D. Pietūs. Rengia 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
tėvų k-tas.

SPALIO 23 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. Lithuanian Vilią- 
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 6 D._ Vakaras jau
nimui. Rengia Vysk. M. Valan
čiaus mokykla.

LAPKRIČIO 27 D. Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia
L.V.S. Ramovė.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Eg
lutė. Ruošia Vysk. M. Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa
rap. salėje.

• Ieškoma moteris vaiku 
priežiūrai. Tektų gyventi 
kartu. Reikalinga anglų 
kalba. Geras atlyginimas. 
Rekomendacijos.

Tel. AVY 1-2828.
(47-9)

REIKALINGOS 
MOTERYS

Mokinės prie siuvamų 
mašinų

Mokins kvalifikuotus as
menis mūsų įmonės darbui. 
Darbas pastovus ir teikia 
akordinio darbo uždarbį.

Kreiptis nuo 8 vai. iki 5 
vai. p. p. nuo pirmadienio 
iki penktadienio.

JOSEPH & FEISS CO.
2149 AVest 53 St.
Tel.: 961-6000.

na s, vadinamas šv. Tomo kal
nu, kur apaštalas buvęs nužu
dytas. Jo šventė yra XII.21 d.

*
IZRAELIS išleido 3 p. ženklų 

seriją su senovės laikų tvirto
vės Masados griuvėsių vaiz
dais. Masada (dabar vakarinėje 
Sirijos dalyje) buvo paskutinė 
žydų gynimosi tvirtovė sukili
mo prieš romėnus metu. Prie 
pašto ženklų esančiuose priedė
liuose pasakyta žydiškai ir ang
liškai "Masada shall not fall 
agato".

63 metais prieš Kristų Pa
lestina buvo nukariauta romė
nų ir prijungta prie Sirijos pro
vincijos, o ją valdyti buvo pa
vesta pusiau žydiškai Erodų gi
minei. 66 metais po Kristaus 
žydai, nepakęsdami žiuraus ro
mėnų valdymo, sukilo ir ryžo
si jais nusikratyti. Tačiau, kad 
ir kaip ryžtingai jie kovojo, su
kilimas 73 m. po Kr. buvo nu
malšintas, Jeruzalė sugriauta, 
bažnyčia -- žydų vienybės sim

bolis — sudeginta. Ilgiausiai žy
dai laikėsi Masados tvirtovėje, 
įrengtoje aukštai kalnuose, bet 
galop ir ji romėnų buvo paimta.

♦

MEKSIKA išleido 4 p. ženklų 
seriją 400 metų draugystei su 
Filipinais atžymėti. Piešiniuose 
parodyti: senovinis Ramiojo van
denyno žemėlapis, burlaivis, fi
lipinietis Dr. Jose Rizal ir ispa
nas Miguel Lopez de Legaspi. 
Pastarąjį čia ir dedame.

Filipinų salas pirmasis atra
do portugalų keliautojas Ferdi
nandas Magelanas 1521 m. Netru
kus jose pradėjo lankytis ispa
nai, dalis jų atvykę iš Naujosios 
Ispanijos (Meksikos), ir tarp is
panų bei portugalų kilo ginčai, 
kam salos turi priklausyti. 1542 
m. salos buvo pavadintos Islas 
Filipinas -- tuometinio ispanų 
sosto įpėdinio (vėliau karaliaus) 
Pilypo II garbei. Galop ispanų 
konkvistadorius Miguel Lopez de 
Legaspi (apie 1510.1572) su savo 
laivynu iš Meksikos Ramiojo van
denyno uosto Acapulco 1564 m. 
išplaukė užimti salas. Jis išli
po Luzon saloje ir, sutikdamas 
tik menką pasipriešinimą, greit 
užėmė visą salyną. 1572 m. jis 
įkūrė salų administracinį centrą 
-- Manilos miestą. Tuoj po užė
mimo į salas atvyko ispanų mi
sionieriai, kurie apkrikštijo gy
ventojus. Iki 1821 m. Filipinai 

buvo Meksikos vicekaraliaus ži
nioje, po to perėjo tiesioginėn 
Madrido žinion. Ispanų valdymas 
Filipinuose truko iki XIXamžiaus 
pabaigos.

•
SOV. SĄJUNGĄ išleido 3 p. 

ženklų seriją poeto M. Lermon
tovo 150 metų gimimo sukakčiai 
atžymėti.

Michaelį Jurjevič Lermontov 
(1814 -- 1841), rusų poetą s,bele
tristas ir dramaturgas, rusiško
jo romantizmo atstovas, buvo ca
ro armijos karininko sūnus, gi
męs Tarchani dvare. Tūlos gu
bernijoje. Jo prosenelis buvo

Londono (Ontario) lietuviai ir 
vėl susilaukė tikrai įdomios ir 
aktualios paskaitos, šį kartą apie 
tėvų kovą už lietuvybės išlaiky
mą kalbėjo pedagogas, vadovėlių 
autorius Antanas Rinktinas, šiuo 
metu dirbąs Toronte angliškoje 
mokykloje.

Išvykdami iš Lietuvos paža
dėjom savo prieauglį išauginti ir 
paruošti Lietuvai. Tačiau dabar, 
po 20 metų, matome, kad savo 
pažadams tęsėti sutinkame tiek 
daug kliūčių ir mums iš viso sun. 
kiai sekasi. Tiesa, mums - se
nesniems, lietuvybės problemos 
nėra. Tik priaugančioji karta 
dažnais atvejais neįstengia su
vokti pilnos lietuvio sąvokos.Tie
sa, šiai sąvokai gali būti daug 
aptarimų. Dr. Juozas Girnius su 
tuo tvirtai riša tautinę kilmę ir 
aplinką, kurioje gyvenama. Tai
gi mūsų vaikai pagal kilmę — 
lietuviai, bet gyvenamoji aplinka 
turi taip didelę Įtaką į juos, kad 
net kartais bando atsverti tauti
nę kilmę. Panašių pavyzdžių ga
lime rasti ir mūsų istorijoj. 
Vytauto Didžiojo laikais apieTra- 
kus susitelkė nemaža totorių. Lie - 
tuviška aplinka taip juos paveikė 
kad tų totorių palikuonys laiko 
save lietuviais ir labai įsižeistų, 
jei kas juos bandytų kitaip vadin
ti.

Todėl mums pirmiausia reik
tų stengtis tą svetimąją kultūri
nę aplinką mažinti, o lietuvišką 
kultūrinę aplinką būtinai išlaiky
ti ir didinti, kad ji galėtų pirmą
ją atsverti. Ir tam reiktų dviejų 
sąlygų. Pirma — lietuviškos kul
tūros aplinka turėtų būti impo
nuojanti. Antra — mūsų jaunoji 
karta lietuvišką kultūrinę aplin
ką turi priimti savanoriškai, ne
verčiami.

Lietuviškos kultūros aplinka ga • 
Ii bujoti mūsų šeimose. Todėl 
mūsų pastangos išauginti ir pa
ruošti jaunąją kartą Lietuvai ga
lėtų būti suskirstytos į tris pe
riodus.

I. Vaikai iki 5 metų. Moder
ni psichologija šiam laikotarpiui 
skiria labai daug reikšmės. Čia 
valkai gauna visų pagrindinių pa
pročių užuomazgą. Čia galima 
jiems įskiepyti meilę ir pagarbą 
tėvams. Šeimoms labai daug gali 

škotų kilmės ir vadinosi Lear- 
mont. Michailui esant 3 metų, 
mirė motina, Ir jaunąjį poetą 
pasiėmė auginti jo senelė, gar
si Maskvos aukštuomenės dama. 
Augdamas moteriškoje aplinku
moje, Michailas išaugo jautrus, 
romantiškas ir net ekscentriš
kas. Tada jis pradėjo rašyti sa
vo poeziją. 1827 m. įstojo į Mask
vos universitetą. 1832 m. išvy
ko į Petrapilį, kur baigė gusa- 
rų gvardijos kadetų mokyklą ir 
buvo pakeltas karininku. Tada 
jis parašė vienus savo geriau
sių kūrinių. 1837 m. savo maiš
taujančiais kūriniais užsitraukė 
caro Mikalojaus I nemalonę, bu
vo pašalintas iš gvardijos, ir 
perkeltas į Kaukazą J pėstinin
kus. Atšiauri Kaukazo kalnų gam
ta padarė didelės įtakos Lermon
tovui ir jis ten parašė bene ge
riausius savo korinius. Žuvo dvi
kovoje prie Pietigorsko 1841 m. 
susiginčijęs su kitu karininku dėl 
merginos. Lietuvių kalbon yra 
išversta daug Lermontovo poe
zijos, romanas "Mūsų laikų did
vyris", išleista jo raštų rinkti
nė Ir kt.

padėti lietuviški vaikų darželiai. 
Jie būtini visose mūsų kolonijo
se. Tik gaila, kad vis dar netu
rime vadovėlio šio amžiaus vai
kams. Ten, kur vaikų darželių 
nėra, juos turėtų atstoti šeima, 
bet jokiu būdu vaikai neleistini į 
svetimus darželius.

Pedagogas L. Dambriflnas savo 
puikioje knygelėje apie lietuvišką 
auklėjimą siūlo mažus vaikus at
skirti nuo svetimos aplinkos, bet 
tatai neįmanoma. Jei kam kiltų 
klausimas, kada reiktų pradėti 
vaikus angliškai mokyti, tai ži
notina, kad to visai nereikia prieš 
mokykliniame vaikų amžiuje. Pir
ma reikia pradėti vaikus mokyti 
lietuviškai. Nesibaiminti, kad vai • 
kas dar perjaunas. Lietuviškam 
mokymui vaikai gali būti imlūs 
ir pajėgūs net nuo 3-4 metų. Tai
gi lietuviškai skaityti vaikai tu
rėtų mokėti dar prieš eidami į 
anglišką mokyklą.

II. Mokyklinio amžiaus vaikai. 
Dėl temos platumo paskaitininkas 
plačiau nelietė lituanistinių mo
kyklų, tik pažymėjo, kad jos per
gyvena arba eina į krizę. Reikia 
joms didelių reformų ir tam di
delių lėšų. Vargu ar norėsime at
sisakyti nuo dabartinio asmeninio 
patogaus gyvenimo būdo, kai 
mums siūlys sutelkti tam dides
nes lėšas. Tačiau jei to nepada
rysime, — žengsime J mūsų prie
auglio praradimo kelią.

Toliau paskaitininkas davė ke
letą patarimų tėvams, kurių vai
kai lanko angliškas mokyklas.

Tėvai niekad nekalba su vaikais 
kitaip, tik lietuviškai, štai būdin
gas faktas. Toronto mokyklų ins
pektorius išleido aplinkraštį, kur 
siūloma tėvams su vaikais kal
bėtis tik gimtąja kalba. Nors ins - 
pektorius tai padarė kitų tikslų 
vedinas, bet šis jo siūlymas 
mums lietuvybės išlaikymo rei
kale tik padeda. Tėvai savo vaikų 
niekad nemoko svetimų kalbų. 
Pagaliau tėvai jokiu būdu iš vai
kų nesimoko svetimų kalbų.

III. Pomokyklinis amžius. Daug 
kas šį laikotarpį bando taip api
būdinti: "mes likome, o vaikai nu
ėjo sau...". Tačiau šitokiai padė
čiai esant nereikia vieniems ki
tų kaltinti, o reikia ieškoti iš
eities. Pirmiausia su vaikais iš
siaiškinti kas bloga, kur galimi 
dar kompromisai ir kas būtina 
padėčiai atstatyti. Žinoma, šito
kių liūdnų tėvų ir vaikų išsisky - 
rimų galima išvengti, jei naudo
jamasi apsisaugojimo priemonė
mis. Pirmiausia čia gelbsti geras 
tėvų pavyzdys. Šeimoje priimti 
papročiai ir dėsniai privalomi 
visiems. Negalima niekam vie
naip sakyti, o kitaip daryti. Ne
gali būti dviejų moralių. Nevar
totina taisyklė: "taip pasakiau, 
taip ir turi būti..." Leistinos dis
kusijos tarp tėvų ir paauglių ir 
rastiną po išsiaiškinimo ir Įti
kinimo sutarimas. Net mokyklo
se — klasėje panašios diskusijos 
jau vartojamos.

Pagaliau du dalykai šeimoje tu
rėtų klestėti: tėvų meilė bei auto
ritetas ir jauki - nuoširdi namų 
šiluma, kuri visus šeimos narius 
jungtų ir trauktų prie savęs. Ta
da būtų išvengta išsiskyrimų. Daž
nai vaikai Išeina, kai jiems nemie ■ 
la ar net nepakenčiama šeimoje 
būti.

Nors lietuvių tarpe tokių atsi
skyrimų rečiau būna, tačiau jau
kios lietuviškos šilumos šeimoje 
mums būtinai reikia daugiau kaip 
bet kada anksčiau.

L. E-tas



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui ALT S-gos 
Eliząbetho, N. J. skyrius 
per iždininką J. Damijonai
tį prisiuntė 177 dol. auką.

• Inž. Jonas Jurkūnas 
bus pagrindiniu kalbėtoju 
ALT S-gos Seime gegužės 
29 ir 30 dienomis New Yor
ke.

• Antanas Senikas, ALT 
S-gos vicepirmininkas. Bal
to Centro valdybos iždinin
kas ir kitų organizacijų vei
kėjas savaitę atostogų pa
skyrė lietuviškiems organi
zaciniams reikalams. Ba
landžio 21 d. lankėsi Cleve
lande, o balandžio 24 d. da
lyvavo BALFo direktorių 
suvažiavime Chicagoje ir 
Chicagos Akademinio Tau
tinio Sambūrio, susirinkime 
padarė pranešimą.

• Albinas Trečiokas yra 
Amerikos (Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Seimo rengi
mo komiteto pirmininkas, 
Jurgis Kiaunė registracijos 
komisijos pirm., Jurgis- Si- 
rusas banketo rengimo ko
misijos pirm, ir Emilija če- 
kienė spaudos ir informaci
jos komisijos pirmininkė.

BERNIUKŲ STOVYKLA 
KENNEBUNKPORTE

Tremtiniams atvykstant į ŠĮ 
kraštą, pranciškonai pirmieji pra 
dėjo organizuoti vasaros stovyklą 
berniukams, šiandieną jau būtų 
sunku suskaičiuoti ,kiek šioje sto- 
vykoje yra jaunimo vasaras pra
leidę.

Daugelis pirmųjų stovyklauto
jų yra jau vedę ir netrukus jų 
vaikai pradės čia lankytis, šie
met ši stovykla vyksta sukakties 
ženkle, nes ji yra peržengus pen- 
kioliktuosius metus. Jei pirmai
siais metais stovyklautojai buvo 
dar Lietuvoje gimę, tai dabar jau 
visi yra šiame krašte. Nuostabu, 
kad į ją siunčia net trečiosios 
kartos lietuviukus arba geriau 
sakant, savo a nokus.

Sunku būtų rasti idealesnę vie
tą jaunimui vasaroti. Atlantas už 
kelių minučių, sodyboje baseinas 
erdvi vieta, žaliuojantys miškai 
ir parkai. Svarbiausia dargi, kad 
stovyklautojai gali naudotis Gim
nazijos patalpomis klasėmis ir 
jos įrengimais.

Registracija šiai vasarai yra 
jau prasidėjusi. Stovykla tęsis 
nuo liepos 2 iki 29. Mokestis vi
siems prieinamas. Informacijai 
ir registracijai rašyti: Francis- 
can Monastery, Kennebunkport, 

S.J.

A. A.

BOLESLOVUI MASIULlUI, 
buvusiam Valstybės Tarybos pirmi
ninkui ir Teisingumo Ministrui mirus, 
KATAR1NAI MAS1ULIENEI ir sū
nums VISVALDUI, ERDVILUI ir 
MINDAUGUI su šeimomis gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Gražina ir Domas Krivickai, 
Janina ir Vytautas Jonynai, 
Algirdas Gustaitis

A. A.

BOLESLOVUI MASIULlUI 
mirus, jo žmonai KOTRYNAI, sūnums VISVAL
DUI, ERDVILUI, MINDAUGUI ir giminėms gi
lią užuojautą reiškia

Vladas Mieželis ir šeima

LIETUVIŲ SKAUTŲ VYČIŲ 
SĄSKRYDIS

Lietuvių Skautų Sąjungos, At
lanto Rajono Skautų Vyčių Sky
rius rengia savo 40 veiklos me
tų Jubiliejinį sąskrydį. Jis įvyks 
gegužės mėn. 1 ir 2 d.d. Mairo
nio parke, Worcester, Mass. Vi
si rajono skautai vyčiai ir lietu
vių visuomenė raginami dalyvau' 
ti. Tuo pačiu laiku, ir ten pat 
įvyks rajoninis vyresniųjų skau
čių suvažiavimas ir rajono skau
tų vadų sueiga. Sudaryta labai 
įvairi ir vertinga dienotvarkė. 
Šeštadienio vakare, geg. 1 d. įvyks 
meno vakaras, kurio programą 
išpildys skautai vyčiai ir vyr. 
skautės. Po to bus šokiai.

Suvažiavimo dalyvių registra
cinis mokestis yra $6.00 asme
niui. Jis padengia maistą dviem 
dienom, nakvynę, jei reikia ir 
bilietą šokiams, kuris atskirai 
kainuoja $1.50 asmeniui. Sekma
dienį, po pietų bus viešos disku
sijos, kuriose bus svarstoma lie
tuvių visuomenės išeivijoje kova 
Lietuvos laisvei atgauti. Bus ban
doma atrasti tiesesnis kelias, ku
riuo lietuviai skautai vyčiai galė
tų geriau ir veikliau prisidėti prie 
šio darbo. Bus taip pat diskutuo
jami skautų ateities planai.

L.S.B. Atlanto Rajono Vadlja.

♦ VINCAS IR MARIJA DABRI- 
LAI iš Worcesterio, Mass., pa
aukojo Lietuvių Fondui 100 dole
rių.

♦ LB CHICAGOS APYGARDOS 
VALDYBOS posėdy balandžio 11 
d. tarp daugelio kitų klausimų 
svarstyta ir nutarto, kartu su 
Chicagos Lietuvių Taryba, orga
nizuoti birželio įvykių ir Lietu
vos pavergimo 25 metų minėji
mą. Tam reikalui sudaryta spe
ciali komisija, kurioj įeina: An
tanas šantaras, Stepas Ingaunis ir 
Valerijonas Šimkus.

Pasidžiaugta gražiai praves
tais ir su dideliu pasisekimu pra
ėjusiais tautinių šokių mokytojų 
kursais ir nutarta panašiu pavyz
džiu sekančiais metais suorgani
zuoti sporto instruktorių kursus. 
Sporto instruktorių kursų organi
zavimu pavesta rūpintis Karoliui 
Avižieniui.

Lietuvių Bendruomenės idėjos 
populiarinimo visuomenėje rei
kalu nutarta suorganizuoti Bend
ruomenės pusvalandžius abiejo
se Chicagoje veikiančiose lietu
vių radijo porgramose.

Chicagos moksleivių pavasario 
šventė įvyks gegužės 23 d. Bučo 
sodyboje, Willow Springs, III. 
Numatoma, kad šioje šventėje 
dalyvaus apie 800 mokyklinio am
žiaus jaunimo. Visi Apygardos 
valdybos nariai įsipareigojo se-

Ę DIRVOS NOVELĖS KONKURSO PREMIJOS ĮTEIKIMO AKTAS Ę

BALIUS
S ' ®

Įvyks gegužės 8 d., 7:30 v. v., šeštadienį, Balio Pokšto salėje, 
2801 West 38th Street, Chicagoje.

Programoje: įteikimo aktas, meninė dalis, vakarienė ir šokiai. *
J Meninėje dalyje dainuos Natalija Aukštuolienė, akompanuojant muzikui Antanui Kalvaičiui. Aktorė Eglė ■ 

Į Vilutienė skaitys ištraukas iš premijuotos novelės.
Šokiams gros BALIO PAKŠTO orkestras. Įėjimas su vakariene $5.00 asmeniui. £

Staliukus užsisakyti (iki gegužės 5 d.) pas Bronę Paplėnienę, 5647 So. Wood St., telefonas ■
RE 7-8186 nuo 6-9 v. v. ir pas Eleną Matutienę, 2022 West 51st St., tel. PR 8-4236.

RENGIMO KOMISIJA CHICAGOJE Š
■ ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Lietuvių Bendruomenės Marketparko apylinkės vadovybėj šita rimui įvairiais reikalais,aplankė pre
latą Černiauską. A. Gulbinsko nuotrauka

šį šeštadienį, gegužės 1 d., 7 vai. vakaro Čiur
lionio galerijoje atidaroma grafikos darbų paroda. 
Parodoje dalyvauja Australijoje gyveną lietuviai E. 
Kubbos, V. Ratas, H. Šalkauskas, A. Šimkūnas ir A. 
Vaičaitis. Paroda tęsis iki gegužės 9 d. Lankymo va
landos: savaitgaliais 12-9 v. v., šiokiadieniais 7-9 v. 
v. Visuomenė yra maloniai kviečiama atsilankyti.

Santara-Šviesa

kančiam posėdžiui paruošti 1965 
metų veiklos planus savo darbų 
srityse ir patiekti diskusijoms 
bei tvirtinimui.

Sekantį posėdį nutarta šaukti 
gugužės 2 d. (kb)

BOSTON
* LB BOSTONO APYLINKĖ 

balandžio 10 d. turėjo metinį 
visuotinį susirinkimą. Susirin
kimas išrinko apylinkės valdybą 
ir revizijos komisiją. Į valdybą 
išrinkti: H. Čepas, J. Kapočius, 
inž. Kruopis ir A. Matjoška. Nau
jai valdybai spteikta teisė pasi
kviesti dar vieną valdybos narį.

Bostono apylinkės valdyba eis 
ir apygardos valdybos pareigas.

J revizijos komisiją išrinkti: 
Just. Vaičaitis, Angelė Vakau- 
zienė ir Šimėnas.

* KUN. BALTRAŠIONAS, ba
landžio 12 d. buvo sušaukęs Bos
tono lietuvių organizacijų atsto
vus pasitarimui. Buvo svarsto
ma Lietuvos pavergimo 25 me
tų minėjimas. Sudarytas komi
tetas: kun. Baltrašiflnas, adv. J.
J. Grigalus, inž. V. Izbickas, 
inž. Dačys, A. Andriulionis, A. 
Matjoška ir F. Zaletskas.

Minėjimas numatomas iš dvie
jų pagrindinių dalių: mitingas 
miesto parke ir iš ten žygis į 
Bostono katedrą.

* DR. JUOZUI GIRNIUI, jo 50 
metų amžiaus sukakties proga 
rengiamas pagerbimas gegužės 
22 d. Lietuvių Piliečių D-jos di
džiojoj salėj. Bus akademija, me
ninė programa ir vaišės. Pager
bimui rengti yra sudarytas komi
tetas: inž. E. Cibas, inž. J. Da
čys, Irena Eivienė, inž. Z. Ga
velis, rašyt. A. Gustaitis, Pra
nė Kaladienė, J. Kapočius, stud. 
Giedrė Karosaitė, dr. Stasys Ja
saitis, Antanas Mažiulis, inž. 
Česlovas Mickūnas, dr. Juozas 
Navickas, Bronius Paliulis, ra
šyt. St. Santvaras, red. Jackus 
Sonda ir stud. Paulius Žigas.

Meninės programos paruoši
mu rūpinasi: rež. Aleksandra 
Gustaitienė, rašyt. Ant. Gustai
tis, dali. Vik. Vizgirda ir stud. 
P. Žigas.

Pageidaujama, kad dalyviai už

siregistruotų iki gegužės 17 d. 
pas Z. Gavelį, tel. AN 8-6747.

♦ BIČKIENĖS IR DAUGĖLIE
NĖS KONCERTAS (vyks gegu
žės 2 d. parėmimui jaunimo na
mų statybos Putname.

BOSTONO JURŲ SKAUTŲ-ČIŲ 
STOVYKLA

Lietuvių Jūrų skautijos Nemu
no tuntas rengia dviejų savaičių 
stovyklą, liepos mėn. 31 d. iki 
rugpiflčio mėn. 14 d. Tėvų Pran
ciškonų sodyboje Kennebunkport, 
Maine.

Stovyklos mokestis: vienam —
1 sav. 25 doL, dviem sav. 40dol., 
savaitgalis 7 dol., o jei iš šeimos 
stovyklaus du: 1 sav. 40 dol.,
2 sav. — 70 dol.

Tomis sąlygomis mielai pri
imsim ribotai kitų tuntų jūros 
ir žemės skautų-čių norinčių kar
tu stovyklauti.

Registruotis įmokant 10 dol as
meniui iki liepos mėn 15 d., pas 
tuntininką P. Jančauską, 48 
Stackton St., Dorchester, Mass. 
Tel. 298-4078 arba pas j. sk. M. 
Mano malt}.

Balandžio mėn. 3 d. įvyko Ne
muno tunto tėvų komiteto susi- 
rinkims, kuris perrinko tą pačią 
valdybą 1965 m. — pirm. Irena 
Manoma itienė.

Laivų statybos inž. Edvinas 
Prantis (Pranaitis), senosios kar
tos lietuvių išeivių sūnus, (rašė 
savo sūnų į lietuvių jūrų skau
tus ir padovanojo Nemuno tun
tui 14 p. puikią valtį.

Tarėsi Knygų 
Lentynos reikalais

1948 m. Memmingene lietuviu 
tremtinių stovyklojeAleksandras 
Ružancovas įkūrė Lietuvių Bib
liografijos Tarnybą (LBT), kuri 
tęsė ir tebetęsia Nepriklausomos 
Lietuvos laikais pradėtą biblio
grafijos darbą. 1950 m. LBT per
kelta į JAV-bes ir įkurdinta Dan- 
villės mieste, Illinoiso valstybė
je. Nuo pat įsikūrimo pradžios 
Tarnyba leidžia "Knygų Lenty
nos" biuletenį, kurio iki 1964 m. 
pabaigai išleista 137 numeriai.

Tarnybos vadovas A. Ružanco- 
vas stropiai registruoja visus 
laisvajame pasaulyje išeinančius 
lietuviškus leidinius (knygas, 
brošiūras, laikraščius, žurnalus 
ir kt. spausdinius). 1945-1965 m. 
surinkta, aprašyto ir perduota dr. 
A. Geručio ir Pasaulio Lietuvių 
(V. Liulevičiaus) vedamiems ar
chyvams 3364 knygos bei brošiū
ros ir 35.405 numeriai periodinių 
leidinių. Jų vertė siekia $15.827. 
Taigi LBT atliko ir tebeatlieka 
didžiulį mokslinį bei archyvinį 
darbą.

Tarnybos siela ir spiritus mo- 
vens AL Ružaniec-Ružancovas. 
Tai gudų tautybės karininkas, 
apie 45 metus dirbąs liet, biblio
grafijos darbą. Jis turi keletą 
talkininkų iš lietuvių tarpo, šio
mis dienomis dalis jų aplankė 
savo vadovą Danvillėje, kur nuo
dugniai aptarė visus bibliografi
jos reikalus. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad nuo 1964 m. pradžios 
"Knygų Lentynos" biuletenio lei
dimą perėmė JAV Liet. Bendruo
menės Kultūros Fondas, Zigmo 
Dallidkos vadovaujamas. Kultū
ros fondo narių bibliografijos 
reikalams pakviestas spaudos 
darbuotojas Bronius Kviklys. 
1964 m. bėgyje KF išleido ketu- 
rius biuletenio numerius (vieno 
jų spaudos kaštus padengė 
spaustuvininkas Vladas Vijei- 
kis). Biuletenio spausdinama per 
300 egz., kurių trečdalis siunti
nėjamas viso pasaulio bibliote
koms, kitas trečdalis lietuvių laik
raščių redakcijoms bei leidyk

Pasitarimo Danvillėje metu. Iš kairės: Br. Kviklys, AL Ružaniec- 
Ružancovas, Vladas Vijeikis, J. Dainauskas ir JAV LB Kultūros 
Fondo pirmininkas Z. Dailidka.

Kaip 
KOVOTA 
ir 
LAIMĖTA

Biografinė ir istorinė 
lietuvių literatūra pra
turtėjo stambaus masto 
ir nepaprastai reikšmin
gu įnašu — Antano Sme
tonos monografija, para
šyta Aleksandro Merke
lio ir išleista Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos.

Monografijoje aprašo
ma šio žymaus kovotojo, 
kultūrininko, visuomeni
ninko ir valstybininko 
daugiašakė veikla.

Tautą brandinant lais
vei, nusikratyti okupaci
jų jungu žygiuose A. 
Smetona visada buvo 
priekinėje kovos linijoje. 
Nepriklausomoje valsty
bėje jam teko vadovau
jamas vaidmuo, kaip pir
mam ir paskutiniam pre
zidentui. Tad jo biografi
ja yra ir jo generacijos 
istorija.

Veikalą skaityti pra
vartu kiekvienam lietu
viui, kuris neabejingas 
tautos likimui. Labai tin
ka kaip dovana šiame 
krašte mokslus baigan- 
čiai jaunuomenei.

M o n o g rafija didelio 
formato, 786 psl. (iš jų 
32 p. iliustracijų), kie
tais viršeliais, su ilius
truotu aplanku. Kaina 
$12.50. Užsakymus (su 
čekiu ar perlaida) siųsti:
K. Pociui, 3908 Fir St., 
East Chicago, Ind. 46313.

loms mainais už jų siunčiamus 
leidinius; likusioji dalis tenka 
negausiems prenumeratoriams.

Nors LBT vadovas ir kiti tal
kininkai dirba nemokamai, susi
daro nemaža išlaidų,kurias šiuo 
metu dengia Kultūros Fondas iš 
savo labai kuklių pajamų. Taigi, 
norint patikrinti svarbų LBT dar
bą, tektų paremti jos mecenatą — 
Kultūros Fondą. Tokiomis min
timis baigė savo pasitarimą lie
tuvių bibliografijos darbuotojai.
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