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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TYLI GROMYKO VIEŠNAGE
SOVIETŲ UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIS, 
NESENIAI VIEŠĖDAMAS LONDONE, PASIRO
DĖ TOKS TYLUS IR NELINKĘS Į JOKIAS DIP
LOMATINES KOMBINACIJAS, KAD TOKS JO 
ELGESYS SUKĖLĖ DAUGIAU DĖMESIO NEI 
KADA PASAKYTOS JO KALBOS. — NAUJAS 
JĖGŲ IšSIRIKIAVIMAS PASAULINĖS POLITI

KOS SCENOJE.

Vytautas Meškauskas

Gerai informuotas londoniškis 
savaitraštis The Economist savo 
kovo 20 d. vedamąjį skyrė Mask
vos užsienio reikalų ministerio 
viešnagei Londone, taip j| pra
dėdamas:

"Mr. Gromyko, Rusijos užsie
nio reikalų ministerio, kūnas be 
jokios abejonės buvo šią savaitę 
Londone, nuo antradienio iki šeš
tadienio ryto. Bet jo vizito diplo
matinis efektas buvo toks, tary
tum jis būtų vaikščiojęs po erd
vę. Dėl Vietnamo, vieno iš svar
biausių temų jo pokalbyje su bri
tų užsienio ministeriu Mr. Ste- 
wart, jis visai nenorėjo tartis. 
Kiekvieną kartą, kai Mr. Stewart 
užsimindavo Vietnamą, Mr. Gro
myko tuojau pakeisdavo temą".

Dėl tokios stebėtinos Gromyko, 
kurio pavardė yra kilusi iš žo
džio griausmas, tylos yra kele-

PASKIRSTYTAS LIETU
VIŲ FONDO PELNAS

Lietuvių Fondo pagrindi
nio kapitalo pelnas (nuo
šimčiai) už 1964 m. — viso 
$5,500.00, fondo jst. 30 str. 
tvarka paskirta: PLB Kul
tūros Tarybai $1,000.00, 
kultūrinei premijai; Chica
gos'skautams remti d-jai 
$300.00, stovykl avietės 
j r e ngimui; Pedagoginiam 
Lituanistikos Inst i t u t u i 
$500.00, mokomosios me
džiagos reikalams; "Tėvy
nės žvaigždutės” Draugo 
vaikų skyriui $100.00, kon
kursų reikalams. Chicagos 
Aukšt. Lituanistinei mo
kyklai $300.00, švietimo 
priemonėms įsigyti; Litua- 
nus žurnalui $400.00, mūsų 
iškiliųjų rašytojų pristaty
mui; JAV LB centro v-bai 
$1,000.00, 3-čio ir 4-to sk. 
vadovėliams išleisti; JAV 
LR v. v-bai $500.00, jauni
mo vaidinių išleidimui pa
remti ; JAV c. v-bai $500.00, 
jaunimo skaitymų išleidi
mui paremti; lietuviškai 
spaudai $400.00 ir Lietuvių 
Rašytojų d-jai $500.00* li
teratūros premijai.

Dėl lėšų stokos visu pa
ramos prašiusių nebuvo ga
lima patenkinti. Tikimasi, 
kad sekanti fondo pelno 
skirstymą sprendžiant, bus 
galima suteikti paramą 
tiems, kurie šiuo skirstymu 
jos negavo. 

- Mes ieškome savanorių išvyti imperialistams iš Vietnamo!

tas aiškinimų. Vienas iš jų yra 
toks, kad sovietai yra pažiūros, 
jog britiį dabartinė Wilsono vy
riausybė dėl blogos D. Britani
jos ūkinės būklės yra taip pri
klausoma nuo VVashingtono malo
nės, kad su ja neverta rimtai kal
bėtis. Ji y ra priversta pūsti |Wa- 
shingtono dūdą.

Kita versija teigia, kad Mask
va, įsipareigojusi padėti Hanoi 
režimui, negali elgtis taip, tary
tum ji tą režimą išduotų. Tokios 
rūšies priekaišto Maskva ideolo
giniais sumetimais labai nenorė
tų išgirstu Pagaliau, yra manan
čių, kad nei Kinija, nei šiaurinis 
Vietnamas šiuo momentu nenori 
jokių derybų, nes yra įsitikinę, 
kad įvykių eiga dirba jų naudai. 
Dėl to Sovietija atsidūrė prieš 
dilemą: ji turi arba padėti šiau
riniam Vietnamui apsiginti nuo 
JAV aviacijos puolimų, tam tiks
lui pasiunčiant priešlėktuvinių 
raketų dalinius, kurių Kinija ne
turi, arba atsidurti prieš tarp
tautinio komunizmo teismą kaip 
išdavikė.

Atrodo, kad nė vienas iš tų 
dviejų pasirinkimų Maskvai nė
ra prie širdies, todėl ji ir jos 
nuomonės reiškėjai ir tyli. Tie
sa, Maskvos ambasadorius Pa
ryžiuje Vingradovas, kuris, kaip 
jau Dirvoje buvo minėta, yra at
šauktas, kad tą po3tą užleidus 
aukštesniam sovietų diplomati
jos pareigūnui Zorinui, kas rodo 
kokią reikšmę Maskva skiria po
kalbiams su de Gaulle, pareiškė 
išvykdamas iš Paryžiaus, kad 
pirmoji sąlyga taikos konferen
cijai dėl Vietnamo, yra amerikie
čių aviacijos užpuolimų sustab
dymas. Tačiau toks pareiškimas 
dar nereiškia ligšiolinės lūkuria
vimo politikos pakeitimo.

Economist žurnalui atrodo, kad 
nepaisant visų žodžių ar tylos, 
Maskva labai nenorėtų aktyviai 
įsikišti | pietryčių Įvykius. Viena 
iš svarbiausių priežasčių yra ta,, 
kad toks įsikišimas verstų ją 
vesti ir naują politiką Europoje. 
Chruščiovo viešpatavimo pabai
goje atrodė taip, kad Maskva no
rėjo susitarti su Amerika ir kad 
ji | Amerikos kariuomenės sto
vėjimą Europoje pradėjo žiūrėti 
kaip J stabilumo faktorių, kuris 
jai pačiai nesudarė jokios grės
mės. Tačiau Chruščiovo įpėdi
niai jau abejoja ką toliau daryti, 
įvykiai pietryčių Azijoje nelei
džia tiesiogiai tartis su Washing- 
tonu, nors tos minties jie visiš
kai neatsisakė. Iš kitos pusės Zo~ 
rlno paskyrimas rodo, kad jie 
nori tartis ir sutais europiečiais, 
kurie norėtų Ameriką išstumti iš 
Europos, būtent su de Gaulle.

De Gaulle kampanija atpalai
duoti Europą nuo Amerikos duo
da progos Maskvai ir Vokietiją 
išskirti nuo jos protektoriaus — 
Amerikos. Jei Bonna nepasitikus 
Amerika, ji ieškos susitarimo su 
Sovietija, atsisakydama Vokieti
jos sujungimo minties. Savaime 
aišku, kad smarkesnis Amerikos 
užsiangažavimas pietryčių Azi
joje kelia abejonių, ar ji norės ir 
galės lygiai taip pat rūpintis Va
karų Europos likimu kaip iki šioL 
Tas abejones sovietų diplomatija 
ir nori išnaudoti kalbėdama dau
giau su de Gaulle, kaip suWilso- 
nu. Tačiau tokia raida verčia bri
tus ieškoti glaudesnių santykiųlr 
su Washingtonu ir su Vakarų Vo
kietija. Kad uip ir yra, paaiškėjo 
per Wilsono vizitą Vokietijoje.

Tokiu būdu sovietų eventualus 
smarkesnis flirus su de Gaulle 
gali pagimdyti naują Atlanto aŠĮ: 
Washingtonas - Londonas-Bon
na. Žinoma, iki to dar toli, ta- 
čiau žiūrint iš šios dienos jėgų 
susidėstymo uško, ui būtų gali
mybių ribose.

♦ JAV AMBASADĄ SAIGONE 
susprogdinus, tenka laukti dar 
didesnės įtampos toje pietryčių 
Azijos dalyje.

Du žuvę amerikiečiai, visa ei
lė sunkiai sužeistų, dideli me
džiaginiai nuostoliai,ui augančio 
teroro vaisiai, nuo kurių negali 
apsisaugoti amerikiečių institu
cijos Vietname. Tai ne vien karas 
džiunglėse, bet džiunglių karo tak
tika visur.

Ruošiant laikrašti spaudai, dar 
nebuvo žinoma JAV prezidento ir 
vyriausybės reakcija. Ambas. 
gen. Taylorui atvykus lWashing- 
toną padėčiai Viename diskutuo
ti, tenka laukti didesnio dėmesio 
jo pozicijai, kad komunisui su- 
pranu tik reagavimą ginklu.

♦ JAV SOCIALINĖS GLOBOS 
KAINA 1964 m. pakils sekančiai: 
padidintoms pensijoms -- 1.6bil. 
dol., beturčių pašalpoms -- 4.1 
biL dol. Tuo urpu švietimo rei
kalams skirtos sumos pakyla tik 
L3 bil. doL

Bendrai, socialinei globai pa
skirtos sumos siekia 6,3 bil. dol.

Tuo pačiu kyla algų bei paja
mų mokesčiai.

Pagal naujus įstatymų projek
tus, pensijos vėl bus pakeltos ir 
moterys galės pensijon išeiti su
laukusios 60 m. Žymiai paleng
vės sąlygos bedarbių ir kt. pa
šalpoms gauti.

Spėjama, kad Medicare pla
nas pradėsiąs veikti 1966 m.

♦ NIKITA CHRUŠČIOVAS po 
truputi vėl laimi sau vietos ko
munistų enciklopedijose. Jei "So 
cializmo Epochoje", stambiame 
leidinyje,buv. diktatorius nebuvo 
nė žodžiu užsimintas, naujai pa-

Lietuvos Diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio sutikimas Montivideo aerodrome. Vidury min. S. Lozo
raitis, šalia jo Urugvajaus užsienių reikalų ministerijos protokolo direktorius R. Domingueq Gomez ir 
Lietuvos atstovas Urugvajuje A. Grišonas.

Lietuvos pasiuntinybėje Urugvajuje Lietuvos Diplomatijos šefui pagerbti buvo suruoštas priėmimas. 
Nuotraukoje iš kairės JAV atstovas W. Briggs, A. Grišonas, min. S, Lozoraitis ir Urugvajaus užs. reik, 
komisijos pirm. Pivel Devoto.

MIN. S. LOZORAITIS URUGVAJUI "S"™.“"'
Lietuvos diplomatijos še

fas St. Lozoraitis, grįžda
mas iš Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongreso, atsilankė 
Urugvajuje. Montevideo ae
rodrome S. Lozoraitį suti
ko Lietuvos chargė d’affai- 
res a. i. A. Grišonas, Urug
vajaus užs. reikalų minis
terijos protokolo direkto
rius įgal. ministeris Rober
to Dominguez Gomez, Lie
tuvos Pasiuntinybės spau
dos attachė K. Čibiras, vie
tos lietuvių kolonijos atsto
vai ir grupė lietuvaičių tau
tiniuose rūbuose.

Min. St. Lozoraitis, atsto
vo A. Grišono lydimas, bu
vo priimtas Tautinės Val
domosios Tarybos (Prezi
dentūroje) nario Alejandro 
Zorilla de San Martin ir už
sienio reikalų ministerio 
Lūis Vidai Zaglio, su ku
riais turėjo ilgesnius pasi
kalbėjimus Lietuvos reika
lais.

Min. Lozoraičio vizito po
būdis ir draugingas Urug
vajaus vyriausybės nusi
statymas pasireiškė ir tuo,

sirodžiusiame "Trumpos enciklo 
pedijos žodyne" jam jau skiria
ma 17 eilučių, išvardinant jo ei
tąsias pareigas ir pažymint, kad 
ui buvęs "partijos pareigūnas ir 
valstybininkas".

• JTO KOMUNISTINIŲ VALS
TYBIŲ BLOKAS pirmą kartą ruo 
šiasi statyti savąj| kandidatą l tos 
organizacijos prezidentus. Tuo 
kandidatu numatomas lenkų 
ambas. prie JTO B. Lewan- 
dowski.

• FOY D. KOHLER, JAV am
basadorius Maskvoje, deda vi
sas pastangas, kad Sov. S-ga įsi
gytų JAV spalvotos televizijos 
sistemą. Atrodo, kad geriausias 
galimybes tuo tarpu turi — pran
cūzų pasiūlymas. 

kad jis padėjo vainiką prie 
Urugvajaus nepriklausomy
bės kūrėjo generolo Arti- 
gas paminklo, šioje cere
monijoje, kurios iškilmin
gumas buvo pabrėžtas tam 
tikslui pastatytos kariuo
menės garbės sargybos ir 
kuri rezervuojama sveti
miems valstybės vyrams, 
dalyvavo užsienio reikalų 
ministerijos atstovas pro
tokolo vicedirektorius Juan 
Carlos Althabe, Lietuvos 
atstovas Grišonas, Monte
video lietuvių būrys ir Lie
tuvos draugai urugvajie
čiai.

Svečio garbei A. Grišonas 
su žmona suruošė pasiunti
nybėje priėmimą, į kurį at
silankė užsienio reikalu mi
nisterijos atstovai, Kongre
so Užs. Reikalų Komisijos 
pirmininkas Ulises Pivel 
Devoto. diplomatai, laikraš-

DEMONSTRAVO SAVO IŠRADIMĄ

Ohio lietuvių gydytojų susirinkime kovo 27 d. dr. J. Maurukas 
demonstravo savo išradimą "Tūrio eąuivalento analaizerl", nau
ją analitinės chemijos instrumentą matuoti tūrio eąuivalentuL Jo 
pagalba analitinėj chemijoj išvengiama iki 957° visų kalibruotų 
stiklinių indų, ypač pipečių. Pagreitina darbą iki 5 kartų. Nuotrau 
koje kairėje stovi dr. J. Mauruko duktė Dalia, dešinėje sūnus Ri
mas. Prie stalo iš kairės stovi dr. A. Aželis, dr. V. Ramanauskas 
ir d r. J. Maurukas. V. Pliodžinsko nuoi ika

Lietuvos diplomatijos še
fas susitiko su Montevideo 
lietuvių visuomene Urugva
jaus Liet. Kultūros Drau
gijos ir parapijos priėmi
muose, kurie pasižymėjo 

dabai nuoširdžia nuotaika. 
Be to, jis kalbėjo La Voz 
de la Libertad. Lituania en 
ei Uruguay ir T. Jėzuitų ra
dijo programose.

Montevideo dienraš č i a i 
paskelbė žinių ir nuotraukų 
apie min. Lozoraičio atsi
lankymą o dienraštis EL 
DIA įsidėjo pasikalbėjimą. 

Iš Montevideo min. S. Lo
zoraitis išskrido į Kolumbi
jos sostinę Bogotą.

• Vytautas Meilus, kurį 
laiką dirbęs Kanados kon
sulate Koelne, Vak. Vokie
tijoje, grįžo į Torontą. Po 
ilgesnių atstogų išvyksta į 
naują paskyrimo vietą — 
Tokio, Japonijoje.
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Krymo paplūdimiuose tankams nelengva buvo nugalėti kliūtis.

RYTU FRONTE

Kelias į Kaukazo atviras...
c*

rikiečių pagalbos tiekimas So
vietų Rusijai.

Kai gen. Halderio automobilis 
sustojo prie pirmųjų vartų į 
"Vilko landynę", sargybinis pa
tikrinęs dokumentus pakėlė bar-

Vokiečių armijos vyriausiojo 
štabo viršininkas gen. Halderis 
1942 m. kovo 28 d. atvyko j Ras- 
tenburgą, Rytprūsiuose, kur Hit
leris miške buvo įsitaisęs savo 
štabą. Su savimi jis vežėsi 1942
metams karo planą, kurį paruoš- jerą. Toliau teko važiuoti miško 
ti užtruko kelios savaitės laiko, keliu, kurio abipus buvo prista- 
Pagrinde buvo numatyta didžio- tyta betoninių pastatų, nudažy- 
ji vokiečių armijos ofenzyva Kau- tų slepiama spalva, kad ir iš oro 
kazo kryptimi, užimti naftos šal
tinius.

Sis planas nelabai patiko Hal- 
deriui. Abejonės jį kankino. Ar 
didžioji ofenzyva bus galima po 
visų žiemos kančių. Ruošiant pla
ną Vlasovo armija dar nebuvo 
Volkove sunaikinu, Brockdorfo 
grupė dar buvo apsupu Demians- 
ke ir Kolmas nebuvo išlaisvintas. 
Pagaliau kovopabaigojevokiečiai 
turėjo ir kitų rūpesčių. Kryme 
Mansteino armija negalėjo pa
judėti pirmyn ir rusai ten lai
kė Kerčo pusiasalį. Bet ypač sun
ki padėtis buvo prie Charkovo, 
kur sovieUi sutraukę visas jė
gas bandė atsiimti miestą.

Tačiau laukti nebuvo galima. 
Laikas dirbo rusų naudai. Rei
kėjo juos kaip galima greičiau 
paklupdyti ant kelių. Bet Hal
deris galvojo, kad ,tam atsiękti 
ofenzyva turėtų bQti nukreipta 
į Sovietų Rusijos širdį -- Mask
vą, ko Hitleris nenorėjo girdė
ti. Maskva jam kėlė šiurpą ir 
sprendimo ieškojo pietuose, no
rėdamas atkirsti Sulinul naftos 
šaltinius. Pagaliau Hitleris 
galvojo, kai Rommelis už
ims Egiptą,galės žygiuoti J Per
siją, per kurią vyko anglų ir ame.

juos sunku būtų atskirti. Gen. 
Jodl sakė, kad "Vilko landynė" 
— Hitlerio štabas — buvo pana
ši | milžinišką koncentracijos sto

vyklą. čia Hitleris su savo bend
radarbiais dažnai dirbdavo iki 3 
vai. ryto.

Į pasitarimą buvo sušaukti vo
kiečių armijos vadai Keitei, Jodl, 
Halder ir dar šeši generolai ir 
admirolai. Visi susėdo aplink il
gą stalą, ant kurio buvo Ištiesus 
žemėlapis. Hitleris sėdėjo gale 
stalo, kad galėtų matyti visus.

Halderis pradėjo dėstyti savo 
planą "Mėlynoji hipotezė", ku
ri pradžioje turėjo vadintis 
"Sigfrido hipotezė", bet Hitle-

Hitleris, Keitelis ir Halderls pasitarimo metu.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

taupi/nini nereikia važinėti,
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

H) Ui SAUKS

ris nenorėjo šiai operacijai duoti 
legendarinio vardo po to,kai Bar
ba rossos operacija nevyko taip 
sklandžiai.

Kiekvienu momentu Hitleris 
pertraukinėjo Halderį, statyda
mas klausimus. Pagaliau po tri
jų valandų diskusijų Hitleris da
vė pritarimą pagrindinėms pla
no linijoms.

Pirmame veiksme — dvi ar
mijų grupės turėjo sudaryti mil
žiniškas reples. Viena grupė pra
dėtų operaciją Kursko - Charko
vo sektoriuje, išilgai Doną į pie
tus, gi kita grupė turėjo keltis 
iš Taganrogo Stalingrado kryp
timi ir abi armijos turėjo susi
tikti suimant maišan sovietų jė
gas tarp Donetzo ir Dono.

Antrame veiksme — žygiuoti 
Kaukazo kryptimi ir užimti naf
tos šaltinius.

Po pasitarimo Halderis išvyko 
pavargęs. Hitleris su savo mani
ja žinoti geriau už visus jį iš
kamavo. Tačiau jam atrodė, kad 
pavyko Hitlerį įtikinti ir kad šis 
planas bus priimtas. Jei planas 
pasiseks, Stalinas prarastų visą 
Kaukazą su Astrachanu ir Volgos 
žiotis.

Beliko tik išdirbti įsakymus 
ir juos išsiuntinėti didiesiems 
armijų vienetams.

Po septynių dienų gen. Jodl 
pristatė Hitleriui pasirašyti 
įsakymą. Vyriausias vokiečių ar
mijos štabas pagal seną tradici
ją, kuri veikė prūsų štabuose jau 
šimtą trisdešimt metų, įsakyme 
paliko iniciatyvą veikti pagal ap
linkybes pietų armijų grupės va
dui Bockui.

Kaip tik dėl šio punkto ir už
kliuvo "Mėlynasis planas". Hit
leris nustojo tikėti savo gene
rolų ištikimybe. Didžiųjų grupių 
vadai priešinosi Hitlerio įsaky
mų paraidžiui vykdymui.

Perskaitęs įsakymą, Hitleris 
atsisakė pasirašyti, nes jame bu
vo perdaug laisvės ir iniciatyvos 
pietų armijų grupės vadui, ko 
Hitleris nenorėjo girdėti, kad 
bent dalinai jo įsakymai būtų kei
čiami. Jis reikalavo, kad įsaky
mai būtų smulkmeniškai sureda
guoti ir pildomi paraidžiui. Ka
dangi Jodl raukėsi, Hitleris pa
ėmė įsakymą ir pasakė, kad jis 
pats jį surašysiąs. Kitą dieną 
jis paruošė dešimties lapų įsaky
mą "Instrukcija Nr. 41". Su"Ins- 
trjjcklja Nr. 21" t.y.Barbarossos 
hipoteze, šis dokumentas buvo fa- 
tališkiausias II Pas. kare.

"Žiemos mūšis Rusijoje bai
giasi, — rašė Hitleris šioj ins
trukcijoje. -- Priešas susilaukė 
didelių nuostolių ir jo didieji re - 
zervai yra išsekę."

Remdamasis šia teze, Hitleris 
dėstė savo idėją:

"Kai tik oro ir tereno sąlygos 
leis, vokiečių vadovybė turi per
imti fronte iniciatyvą".

Viena iš svarbiausių problemų 
buvo apsaugojimas milžiniško 
sparno išilgai Dono. Tam Hitle
ris ėmėsi sprendimo,kuris iššau
kė Stalingrado katastrofą.

Sovietų karinis kritikas pulk, 
čilin, savo knygoje "Svarbiau
sios operacijos didžiajame pat
riotiniame kare" rašo, kad sovie
tų kariuomenės laikymasis Kry
me neleido vokiečių XI armijai 
pajudėti Volgos ir Kaukazo kryp
timi, Trys sovietų armijos, tai 
yra septynios pėstininkų divizi
jų, dvi kavalerijos divizijos ir 4 
šarvuočių brigados buvo uždariu
sios Parpačo sąsmauką 18 km. 
pločio, kuri vedė į Kerčo pu
siasalį ir galėjo būti tramplinu 
į priešakines Kaukazo pozici
jas. Tad apie dešimt tūkstančių 
sovietų kareivių gynė kiekvieną 
kilometrą šitame "tilte" arba 10 
žmonių gynė vieną metrą šio 
svarbaus fronto. Prieš juos buvo 
prieštankinis griovys,dešimties 
metrų pločio ir penkių metrų gy
lio ėjęs per visą sąsmauką, po to

sekė spygliuotų vielų užtvaros ir 
minų laukai bei iš plieno pada
rytos prieštankinės kliūtys. Abie
juose šonuose to 18 km. fronto bu
vo vanduo, iš kur negalima buvo 
išsilaipinti.

Ir šitaip sustiprintą frontą Man- 
steinas pasiryžo pralaužti. Ge
gužės 8 d. turėjo prasidėti ofen
zyva. Taip stipriai įsitaisiusį 
priešą galima nugalėti tik drąsa 
ir gudrumu. Mansteino planas 
rėmėsi gudrumu.

Naktį negužės 1 į 8 Feodo- 
sios paplūdimyje pionieriai ty
loje ruošė laivus ir keturios 
kuopos tyloje irkluodamos pra
dėjo plaukti pagal krantą. 3 vai. 
15 visa vokiečių artilerija ati
darė ugnį. Kaukdami Stukas pra
dėjo bombarduoti sovietų pozi
cijas. Iš sovietų pusės artileri
ja irgi atsakė ugnimi.

I dangų buvo paleistos baltos 
raketos ir vokiečių pėstininkai 
pradėjo puolimą, su pionieriais 
prieky, kad pašalinti minas Ir pra
kirsti spygliuotų vielų užtvaras. 
Sovietai, iš savo artilerijos su
koncentravo ugnį į tą vietą,kur 
vokiečiai turėjo pasirodyti. Tuo 
metu laivuose buvę daliniai už
vedė motorus. Dabar niekas jų 
nebegalėjo girdėti. Greitai jie 
priartėjo prie tos vietos, kur 
iš jūros vanduo pripildo prieš
tankinius griovius ir įplaukę vi
dun iššoko krantan, iš automatų 
pradėję šaudyti rusus, pirm ne

gu šie susiorientavo kas įvyko. 
Rusai su liepsnosvaidžiais tem
dė gintis. Tuo metu pasirodė iš 
jūros naikintuvai ir žemai skris
dami apibėrė bombomis rusus, 
kurie buvo priversti slėptis. Vo
kiečiai pasikėlė ir įsiveržė į ru
sų apkasus.

Kairėje Feodosios kelio Šar
vuočiai prasiskynė kelią per mi
nas. Sunkieji tankai sekė iš pas
kos, dengdami savo ugnimi pir
muosius dalinius.

Tik gegužės 9 d. vokiečiams 
pavyko užimti poziciją uš prieš
tankinio griovio ir dabar vokie
čių tankai vienas po kito prašl
iaužė ir visu smarkumu pradėjo 
pulti rusus, užimdami antrą ir 
trečią gynybos liniją.

Bet Mansteinas nebuvo linkęs, 
kad rusai turėtų savo Dunkerąue 
ir visom jėgom puolė pu
siasalį Kerčą, neduodamas laiko 
rusams išsigelbėti. Stalinas ne
bepajėgė išgelbėti savo armijų. 
Rezultate vokiečiai paėmė ne
laisvėn 170,000 rusų kareivių, 
1133 patrankas ir 258 tankus. 
Per 8 dienas trys sovietų armi
jos pasidavė šešioms vokiečių 
divizijoms.

ši Manšteinopergalėdabar lei
do imtis svarbiausio operacijos 
uždavinio, pulti Kaukazą, kai tuo 
pačiu laiku prie Charkovo Kleis
to divizijos irgi sudavė priešui 
mirtiną smūgį. > ,

(Bus daugiau)

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš tragiškų 
pergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

Knygą išleido VILTIES LEIDYKLA.

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

zl dividentai IŠSIUNČIAMI PAŠTU
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

VIESkBIHI PIRKITE TUJOJE HODERMUE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC ........ 5th
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon.. 5th
3. G^ENMORE VODKA .................................. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy................ 5th

5.75
4.98
2.98
3.35

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

4.75 
.98
,98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero. Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas. sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.
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Established 1915 Menininkai ir visuomenė
Iš viso, atrodo, vienas iš mū

sų tarpe vyraujančių būdingų 
bruožų yra užsimojimas perdaug 
tikėtis ir perdaug reikalauti net
gi iš visos visuomenės, ne tik 
iš paskirų jos prasisiekėlių.

Almanuojam, pavyzdžiui, kad 
mūsų išeivinėj visuomenėj nor
malus knygos tiražas jau susi
traukęs į vieno tūkstančio, ge
riausiu atveju į keliolikos šimtų 
ribas, o su poezijos leidiniais 
dar praščiau. Aimanuoiam, kad Į 
koncertus lankose ne tūkstančiai, 
o tik viena kita šimtinė ar dar 
mažiau, ir kad dailininkų ren
giamos parodos dar mažiau dė
mesio tesusilaukiančios. Norim, 
kad visi, kas tik moka lietuviš
kai paskaityt, pirktų kiekvieną 
išleistą knygą, lankytųsi savo 
mieste kiekvienam koncerte, vai
dinime, parodoj, paskaitoj, su- 
batvakary, ir kad visi įsigytų 
nors po vieną kiekvieno daili
ninko paveikslą.

Jei taip būtų, tai turėtumėm 
dar jokioj žmonių visuomenėj 
negirdėtą reiškinį, tiesiog ste
buklą. Iš Lietuvos dabar ateina 
žinių, kad ten dailiosios litera
tūros leidinio normalus tiražas 
esąs 10-15 tūkstančių (poezija 
irgi keletas tūkstančių). Vadi
nas, apie 5 kartus daugiau negu 
buvo nepriklausomoj Lietuvoj, ir 
apie 10 kartų daugiau, negu mūsų 
išeivinėj visuomenėj. Betgi Lie
tuvoj mokančių lietuviškai skai
tyt ir knygai skaityti pakanka
mai subrendusių (vaikai nėra 
knygos skaitytojai—pirkėjai) yra 
apie pusantro milijono. Vakaruo
se tokių lietuvių vargu prirink
tum daugiau kaip 150,000, kurių 
apie du trečdaliai yra išsibars
tę Siaurės Amerikos plačiame 
žemyne, o likusieji — kituose 
trijuose žemynuose: Pietinėj 
Amerikoj, Europoj ir net Austra
lijoj. O vistiek, knygos tiražas 
čia proporcingai lygiai toks pat, 
kaip ir Lietuvoj, kur yra dirbti
nu būdu išpūstų sąlygų knygai, 
net ir ne visada pageidaujamai, 
skleisti. Ten 15,000 juk yra maž
daug 1% visų galimų skaitytojų, 
čia 1,500 irgi yra 1% visų ga
limų skaitytojų. Taigi bolševi
kiniai vadeivos gali perdaug ne- 
sididžiuoti ir neniekinti išeivi
jos tariamo apkiautimo knygos ir 
apskritai kultūrinės kūrybos at
žvilgiu. Išeivinė visuomenė ir ne
palankesnėse sąlygose tais da
lykais tebesidomi ne mažiau in
tensyviai, kaip Lietuvoj bolševi
kų valstybinėmis priemonėmis 
diriguojama ir neva auklėjama 
visuomenė.

Bet palyginkime save su kito
mis visuomenėmis, sakysim, su 
angliškai kalbančiųjų visuomene, 

iš senųjų jau baigia nunokti, tai ‘ Angliškai kalbančiųjų^ brutto 
ne mūsų galioje atšviežinti, bet 
yra jaunų pajėgų t.y. senųjų at
žalų gal ir mažadvasių lietuvy
bei, tačiau jų terpe maišosi ir 
paskiausioj! mūsų atvykėlių gru. 
pė, kuri bendromis jėgomis galė
tų prisidėti prie tautinės gyvybės 
išlaikymo šiame kampe. Senieji 
pasakoja, kad anksčiau Philadel
phijos lietuvių kolonija turėjo ne
mažą lietuviškų klubų ir daug dau
giau saliūnų-karčiamų; ar tik ne
bus tas prisidėjęs jų buvusiai 
gražiai tautinei ir kultūrinei pa
žangai smukti. Jei ne naujų atei
vių blokšte banga, atrodo, gi čia 
nieko nebūtų .išstyrus Lietuvos 
Vyčių veikimą.

Lietuvių bendruomenė yra mū- 
Tėvynę iš okupanto priespaudos, sų tautos dalis išeivijoje. Jai pri- 

Kai vyresnieji amžiaus sle
giami nueina į Anapus, o kiti vis 
daugiau ima pavargti visuomeninį 
darbą bedirbant, savaime iškyla 
problema, kaip įvesdinti daugiau 
jaunimo į bepasitraukiančių vie
tas. Reikia žinoti, kad daugelis 
mūsų jaunimo tebesi rungia savo 
viduje tarp gyvenamojo krašto ir 
lietuviškosios kultūros pranašu
mo ir ta rungtis jiems yra ganė
tinai sunki.

Vien "pamokslais nuo kalno" 
jaunimo neprisiviliosime. Svei
kintinas sumanymas netolimoje 
ateityje sušaukti laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą, 
kurs pajudintų visą jaunosios kar
tos masę.-duotųorientaclnes gai
res, surastų lietuviškąjį kelią, 
žinoma, kiek skirtingą nuo už
vesto dabar vyresniosios kartos 
tautiečių.

Jau ima ateidinėti džiuginan
čios žinios, kad į lietuviškų bend - 
ruomenių apylinldų (o gal ir apy
gardų) valdybas vis daugiau jau
nimo Įsijungia dirbti. Vyresniųjų 
pareiga leisti įsitraukti ta n dar
ban, kuris atitikų jų pomėgiui ir 
sugebėjimui. Gražiai bendradar-

PLESKIME VEIKLA
C

šio laikraščio korespondentas, 
dalyvavęs LB narių metiniame 
susirinkime ir pastebėjęs ne
gausų būrelį atsilankiusiųjų, klau
sia kodėl beatsilanko vos 20-30 
asmenų. Bendruomeninę idėją 
kad ir didžiai vertindamas, ne
siryžo mažoj korespondencijoj 
tokio "nusikvėpimo" tikrųjų prie
žasčių nagrinėti.

Laiko tėkmė viską neša ir glem_ 
žia. Savo tarpe turime tokių,ku
rie jau yra pasinešę plaukti su 
gyvenimo srove, kur ji juos be- 
neštų. O buvo laikas didelio var
go, baimės ir nežinios. Tąsyk 
brolis brolio ieškojo ir jį su
radęs džiaugėsi, jam šiltutėlius 
jausmus klojo. Taigi, pavojai 
praėjo, lekiam su vėju. Žinoma, 
daugiausiai katras sau. Tiesa, 
iš pradžių atsiradę svečiose ša
lyse, kol dar materialiai nebuvo
me atkutę, lyg ir bandėme sutap
ti ,o kai netrukus ėmėme jau ap- 
siženklinti atsivežtų partijų spal- mą. Neatstumkime tų, kurie Rė
vomis — susiskirstėme įbrolius 
ir pusbrolius.

Kitos priežastys.
Bendruomeniniam mūsų visų 

sąlyčiui sustiprinti kenkia mūsų 
gyvenviečių išsibarstymas. Se
nieji mūsų išeiviai sėdo gyventi 
glaudžiau prie vienas kito, todėl 
jie buvo išvystę didelį kūrybin
gumą, ypač sukaupiant pinigą di
delėse statybose ka.a. bažnyčios, 
klubai; bankai, etc. O-kiekbuvo 
visokių draugijų suorganizuota, 
na, ir mokyklėlių savajai kal
bai ir raštui išlaikytu Jei mes 
čia atvykę dar trečioj jų kartoj 
atrandame šviesių asmenybių be- garsėjo visokeriopai išsivysčiu- 
slreiškiančių lietuviškoje veik
loje ar neblogai kalbančių gim
tąja kalba, atsimenant kokio iš
silavinimo jų tėveliai buvo, tai 
paskutinieji ateiviai dėl pergrei- 
to pasinešimo į svetimybes mūsų 
tautai gero nežada. Dėlto ir se
nųjų lietuvių pinigais šutyti 
įvairūs pasuui, kaip ir bažny
čios, ima atitekti svetimiesiems.

Daug laiko nubėgo, kai ne taip 
jau sėkmingas lietuvių bendruo
menės kūrimo bei jos plėtimo dar
bas trūko juo labiau, kai ilgą lai
ką mūsų aukštesni lietuvybės iš
laikymo šulai ar pareigūnai vis 
vėlėsi po politines pakulas, tuom 
pakenkdami mūsų visų didesniam 
suartėjimui bei susidrausmini- 
mui.

Dabar tie reikalai, atrodo, pa
krypo gerojon pusėn, bet vis dar 
su mažais klaustukais — ar ilgai 
ištversime. Trokštume visapu
siškos uutlnės vienybės ir politi
nėms grupėms gražaus ir bro
liško suurimo belaisvinant

biaujant įmanoma prieiti prie di
delių darbų ir juos nugalėti.

Plėstini Lietuvių Bendruome
nės apylinkių steigimo tinklai, 
kur jų dar nėra ir daugiau lietu
vių gyvenama. Mes turime tokių 
lietuviu kolonijų, kurias vadina
me nusenusiomis — jos pasigar
sina priklausydamos prie kurios 
nors parapijos ir viskas. Ir į to
kias neverta numoti lengva ranka, 
nes jų tarpe maišosi jų valkai ar 
anūkai, prisipažindami esą lietu
viškos kilmės, nors tėvų kalbos 
nebemoka. Iš tokių suformavus 
lietuvių bendruomenės apylinkę 
pradžioje gal pasitenkintume tin
kamai Vasario šešioliktąją pami
nint ir auką išmetant, jei daugiau 
ko įdomesnio nepajėgtų suruošti. 
Matant reikalą, didesnės lietuvių 
kolonijos privalėtų silpnąsias 
nors kultūrinėmis programomis 
paremti, jei jau nekalbėti apie tin
kamo jiems "viršaičio" išrinki-

tuviška kilme tebesididžiuoja ir 
mūsų vargo Lietuvai linki viso 
gero. Juk ir Lietuvos Vyčiai se
nųjų lietuvių vaikai, o dėlko taip 
vėluojama ir juos {glaudinti į 
mūsų bendruomenę. Tegu jų dau
guma nebemoka lietuviškai kal
bėti, tačiau jų visokeriopa talka 
šakotoje lietuvių bendruomenės 
veikoje itin reikalinga, jau nekal
bant apie bandymus jiems tėvų 
kalbą grąžinti.

šia proga noriu užkliudyti Phi
ladelphijos lietuvių koloniją. Pir
mais lietuvių emigracijos metais 
į JAV, ši vietovė labai plačiai

šia lietuvių kultūrine veikla, 
(žiflr. Liet. Encikl.). Dabar dar 
garsinasi su savo Muzikiniu Lie
tuvių Klubu, Įvairiems parengi
mams namu su didokomis salė
mis, na ir erdvia žemutinėje na
mo dalyje karčiamėle. Kas čia

skaičius pasauly yra 298 milijo
nai. Tad potencialių knygos skai
tytojų skaičius turėtų būti apie 
150 milijonų, arba 1000 kartų dau
giau, negu mūsų vakaruose. Jei-

klausyti yra mūsų visų švenčiau
sia pareiga, nes tuo daromės vie
nos šeimos nariais. Juo mažiau 
šeimos nariai priešginybių turi, 
tuo jie darnesni, talkingesni da
rosi ir jos gyvenimas yra laimin
gesnis. Ir kas čia pasakyta dar 
atmintina viena: kai Tėvynė pa
vojuje, niekas tada neturi teisių 
— visi turi tik pareigas.

Juozas Bubelis 
Philadelphia

SPAUSTUVĖ
6907 Superior Avenue, Clevelind, Ohk 44103

Phone (216) 431-6344

V. RASTENIS kaip tik pačias geriausias iš 
siūlomųjų vertybių. Būtų gerai, 
jei visi mokėtumėm gerai pasi
rinkti, bet Iš kur jau čia dabar 
kaip tik mes tą ir mokėsim bū
tinai geriau už visus kitus pa
sauly! Mes nesam didesni ig- 
norantai už kitus, bet turim la
bai daug pasiteisinimų, kodėl iš 
mūsų negalima reikalauti, kad 
būtum tokie meno kūrybos ver
tybių žinovai, kaip kad, pavyz
džiui, Prancūzijos karalių rū
mų vyno ragautojai būdavo vyno 
žinovai.

Antra vertus, mes, galbūt, 
esam linkę ir iš menininkų ti
kėtis daugiau, negu normaliai 
yra pagrindo. Lyg sekdami bol
ševikų šūkį "pasivyt ir pralenkt", 
daugelis iš savų menininkų lau
kiame, lyg jie turėtų prilygti 
ir net pralenkti pačius prana
šiausius žmonijos talentus. O 
žinom gi, kad tam, nors gali
mybė ir yra, bet tikimybė la
bai maža.

Dėlto vieni iš anksto savus 
menininkus be atodairos ir daž
nai be saiko giriam, lyg many
dami tuo save ir kitus Įtikin
sią juos esančius daug dides
nius, negu, galbūt, iš tiesų yra. 
Kiti, būdami realistiškesni ( ar 
kartais ir ciniškesni), patyrę — 
o kartais ir iš anksto nuspren
dę! — jog tai nėra pirmaujančio 
skaistumo žvaigždės žmonijos 
talentų žvaigždyne, pa reiškiam 
nusivylimą, nesidomėjimą, kar
tais beveik panieką, ir nusisu
ka m.

O turint galvoj, kad visoj žmo
nijos istorijoj menine kūryba 
pastebimiau pasireiškusių talen
tų jei yra buvę gal šimtai tūks
tančių, bet vos šimtai iš jų tė
ra palikę ligi šiol neišdilusių 
pėdsakų, labai mažai tėra pa
grindo prileisti, kad betkuris mū
sų talentas turėtų stačiai žygiuo
ti į tų kelių šimtų gretas, o ne 
pasilikti tarp anų šimtų tūkstan
čių kitų. Ir visiškai nėra pagrin
do gėdytis, jei jiems tik tiek 
tebus lemta pasiekti.

♦ ♦ ♦

Bet nėra ir, turbūt, niekad 
nebus taisyklių, kurios be svy
ravimų ir paklydimų vestų vi
suomenės skonį menui į vadina
mą "teisingą kelią", į "reikia
mą" lygį. Ypač neįtikėtina, kad 
visuomenės skonis menui būtų 
pakeltas iki teoriškai pageidau
jamo lygio priekaištais, barimais 
ar protestais. Talentų kūryba 
ir tos kūrybos komsumpcija vi
suomenėje bei visuomenės reak
cija į ją visada buvo, yra ir bus 
daugybės faktų ir faktelių, reiš
kinių ir reiškinėlių mozaika. 
Kiekvienas iš mūsų — meninin
kas, visuomenininkas ar šiaip 
sau bendruomenlninkas, — ga
lim {lipdyti Į tą mozaiką ir švie
sesnių, bendrą vaizdą kilninan-

LAIŠKAI/
gu anglų kalba išleidžiamos kny
gos susilauktų iš tos visuomenės 
tiek pat intensyvaus dėmesio, 
kiek lietuviška knyga susilaukia 
mūsų tarpe, tai vidutinis angliš
kos knygos tiražas turėtų būti 
pusantro milijono. Bet tokį ti
ražą pasiekia (kartais ir pra
lenkia) tik labai reta knyga. Dau
gumas net "best sellerių" apsi
riboja vienu ar pora šimtų tūks
tančių. Daugybė angliškų knygų 
tenkinasi tik keliolikos ar net 
kelių tūkstančių tiražu. Yra poe
tų — nebūtinai netikusių -- ku
rių poezijos leidinių tepavyksta 
išplatinti tiek pat, kiek ir to ar 
kito mūsišio poeto. Tokių daly
kų dedasi visuomenėj, kurios po
tencialas šiuo požiūriu yra 
mažiausia 1000 kartų didesnis 
už mūsiškės visuomenės.

O aktyvių meno kūrėjų --ra
šytojų, dailininkų, muzikų — sa
vo kūrybos pateikiančių visuome
nei, mes iš savo tarpo, propor
cingai imant, turim nepalyginti 
tirščiau, negu esam turėję Lie
tuvoj, negu dabar yra Lietuvoj, ir 
turbūt tirščiau, negu betkokioj 
kitoj visuomenėj. Sakysim, pa
gal oficialius statistikos duome
nis mūsų, lietuvių , Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse yra gyvų, 
su visais vaikais, per 400,000. 
Taigi, maždaug penktadalis nuo
šimčio, arba viena penkišimtoji 
dalis viso gyventojų skaičiaus. 
O kiek turim savo tarpe rašyto
jų, kurių raštai spausdinami? 
Turbūt kelios dešimtys? Jei taip, 
tai nelietuvių rašytojų šiame 
krašte turėtų būti koki 25 ar 
30 tūkstančių. Abejoju, ar tiek 
yra. Lietuvių dailininkų, daly
vaujančių parodose, turbūt yra 
daugiau kaip šimtas, maždaug 
tiek pat, kaip visoj Lietuvoj bu
vo, arba dabar yra. Jeigu visoj 
amerikinėj visuomenėj būtų to
kia pati proporcija dailininkų (ne 
namie šį tą patepinėjinčių, bet 
į parodas einančių), tai jų čia 
turėtų būti daugiau kaip pusė 
milijono. Bet neteko girdėt, kad 
kokia nors šio krašto naciona
linio masto dailės paroda būtų 
turėjusi pretendentų daugiau kaip 
keletą tūkstančių.

Tad atrodo, kad mūsųčionykš- 
tėj išeivinėj visuomenėj meni
ninkų, arba, sakysim bandančių 
menine kūryba pasireikšti yra 
žymiai tirščiau, negu kitose vi
suomenėse. Galima sakyti, kad 
palyginti, mūsų visuomenė yra 
beveik persotintas talentų tirpi
nys. Todėl teisiog nerealu iš tos 
mūsų visuomenės tikėtis, kad ji 
būtų pajėgi visus tuos talentų pa
sireiškimus be liekanų absorbuo
ti. Mes, anot to vokiečio, šios 
rūšies "lašinių ir dešros" pa
siūlą turim gausesnę, negu kitų 
tautybių visuomenės.

Be to, mes gi čia turim ir .
kitų meninės kūrybos pasiūlų, ku* faktelių bei reiškinėlių,^bet 
riomis visiškai nesidomėti, už- 
užsikimšti nuo jų ausis ir akis, 
nei priderėtų, nei būtų mums pa
tiems naudinga. Todėl gal nerea
listiška perdaug tikėtis iš mūsų 
visuomenės pajėgumo suvirškin
ti tiek meninio-kultūrinio peno, 
kiek jai siūloma.

čia kalbam apie, palyginti, 
gausią pasiūlą kiekybės požiū
riu. Jei kiekybė neaprėpiama, 
gėrybių vartotojas turi daryti 
atranką. O čia vėl neturim per
dėti ir nuomonės apie mūsų vi
suomenės mokėjimą pasirinkti

SANTARA NEPEREME 
MARGUČIO RADUO

Labai išsamiame kolegos S. 
J. Paltaus padarytame mano pra
nešimo Santaros - Šviesos Fe- 
deracijo Los Angeles skyriaus 
susirinkimo aprašyme (ž. Dir
va, Nr. 35, kovo 24, 1965) yra 
dvi vietos, kurias norėčiau pa
pildyti:

L Santaros - Šviesos Fede
racija nėra perėmusi Margučio 
Radijo programos vedimo Chi
cagoje. Margučio Radijo progra
mos tolimesnę egzistenciją, po 
įvykusios skaudžios nelaimės, 
tvarko "Margutis Radio Society, 
Ine.", kurios direktorių valdybą 
sudaro: p. Veronika Ollenė, Val
das Adamkavičius, Juozas Ba
chunas, dr. Steponas Biežis, Jo
nas Kazanauskas, adv. Ant. La
pinskas, Raimundas Mieželis ir 
Vladas Vijeikis. šios direktorių 
valdybos egzekutyvlnį komitetą 
sudaro adv. Antenas Lapinskas, 
inž. Valdas Adamkavičius ir Rai
mundas Mieželis.

Mano pranešime buvo pažymė
ta, kad Santaros - Šviesos Fede
racijos Chicagos skyrius per 
Margučio radiją planuoja vėl im
tis vesti "Pelkių Žiburėlio" pro
gramą, kuri, seniau ėjusi kas sek - 
madienį, buvo skirta lietuvių ir 
pasaulio literatūrinės kūrybos 
pristatymui. Federacijos nariai 
įeiną į "Margutis Radio Society, 
inc." direktorių tarybą ir prisi
dedą prie sąlygų sudarymo tęs
ti Vanagaičių su tokia meile ves
to lietuviškojo žodžio skleidimo 
radijo bangomis darbo, tai daro 
kaip individai, o ne kaip organi
zacijos atstovai.

2. Devynių skyrių skaičius yra 
ne šiuo metu aktyviai veikiančių 
Santaros - šviesos Federacijos 
skyrių, o buvusių Lietuvių Stu
dentų Santaros skyrių skaičius. 
Federacijoje šiuo metu yra akty
vūs šeši skyriai ir Federacijos 
Valdyba deda pastangas visų bu
vusiųjų skyrių veiklą atgaivinti 
ir išplėsti.

Su šiais dviem papildymais 
kolegos Paltaus aprašymas su
teikia pilną Santaros - šviesos 
Federacijos uždavinių ir veikimo 
vaizdą.

Raimundas Mieželis

NEI ĮSISENĖJIMAS, NEI 
PASENEJIMAS

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.

vargu ar galima vienu smūgiu 
— individualiu ar kolektyviu — 
tokį dalyką iš karto peršviesti 
iš vidutinybės į tobulybę.

Todėl, kai ima niežėti pakau
šis iš susirūpinimo mūsų me
nininkų ir visuomenės bendra
vimu, susipratimais bei nesu
sipratimais, sakyčiau, kad vie- 

’ toj klausus, o kur gi mūsų vi
suomenių — bendruomeniųvadai, 
kur mūsų redaktoriai, klauskim 
kiekvienas savęs: ar aš galiu 
ką nors padaryti — nors mažą 
akmenuką į gerą vietą įkloti, 
kuris praskaidrintų bent kieno 
nors supratimą apie meninę kū
rybą, ir kuris nors viename mū
sų visuomenės taške patobulintų 

' ir įsąmonintų skonį meninei kū
rybai? Jei galiu, tai ar jau kada 
nors tą dariau? Jei nedariau, 
tai bandysiu bent dabar, pirmai 
progai pasitaikius, padaryti?

* * •
šitokia visuomenių meninio 

skonio ugdymo eiga esti labai lė
ta, ir pažanga sunkiai teapčluo- 
piama. Tam reikia kantrybės, 
kantrybės ir dar kartą kantrybės. 
Kantrybė nevilioja, šiandien visi 
skuba, visi nori visko pasiekti 
greit. Bet ne viską galima pasiek
ti be kantrybės. Sako, Amerikos 
turtuolis susižavėjo Anglijoj par
ku prie vienos pilies. Klausia 
seną parko prižiūrėtoją: kiek rei
kia pas mane tokiam parkui įtai
syti? — Dviejų šimtų metų, — 
atsakė senis.

V. Meškausko patikslinimas 
(Dirvos 35 nr., 2 psl.) prašosi 
tolesnio patikslinimo. Būtent: tai, 
kas vokiečių baudžiamojoj tei
sėj vadinama, berods, Ver- 
jaehrung ("išėjimasišmetu"), 
Lietuvos baudžiamajame statute 
buvo vadinama ne įsisenėjimu, ir 
ne tariamai "tiksliau skamban
čiu" pasenėjimu.o senatim. Se
natis yra geras, tikslus atitikmuo 
rusų tai sąvokai reikšti gerai pa
rinkto žodžio davnost. O juk 
Lietuvos baudžiamasis statutas 
buvo gi tik Lietuvos valstybės sau. 
tvarkai atitinkamai priderintas 
Rusijos baudžiamojo statuto ver
timas iš rusų kalbos. (Statutas 
buvo naujas, palyginti modernus, 
pačioj Rusijoj dar nespėtas įtei
sinti).

Valstybės Tarybos rengtame 
naujame Lietuvos baudžiamojo 
statuto projekte senatis irgi 
buvo vartojama atitinkamai są
vokai reikšti. Tas pats terminas 
yra perimtas ir naujajame bol
ševikiniame baudžiamajame ko
dekse — Maskvoj rusiškai su
rašyto teksto vertime, Lietuvai 
taikomame nuo 1961 metų.

V. Rastenis

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!

PUNSKO LIETUVAITES 
NORI SUSIRAŠINĖTI

Viename iš Punsko gautame 
laiške, dėkojant už gaunamą pa
ramą, sakoma, kad lietuvaitės, 
lankančios Punsko lietuvių gim
naziją, norėtų susirašinėti su 
atit. amžiaus lietuviais Ameri
koje. Prašančiojo žmonos sesuo, 
18 metų, norėtų prisiųsti ir savo 
nuotrauką, su sąlyga, žinoma, 
jei iš viso toks susirašinėjimas 
esąs galimas. Tokių ryšių laiš
kais siekiančios ir kitos Punsko 
lietuvaitės.

Norintieji susirašinėti dėl ad
resų gali kreiptis į Balfą, 
105 Grand St., Brooklyn, L Y.
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Kai po daugelio metŲ susitin
kame seną pažįstamą, prasideda 
gyvas ir linksmas pokalbis. - Na, 
kaip- gyvuoji, mielasis? Taip se
niai besimatėm... - Ačiū, visai 
gerai. 0 kaip pats laikaisi, vis 
dar taip nepasenęs?... - O, ge
rai, karališkai! Ar prisimeni 
kaip ruošėmės karui ir tu tada 
taip narsiai pasirodei?... - Kur 
neprisiminsi! Ir aš taip pat matau 
tave tokį idealistą, pasiryžusį 
galvą guldyti už Dievą, už tėvy
nę, už artimą...

Ir dar keli prisiminimai, ir dar 
keli atsakymai, kad - o, gerai, 
puikiai, karališkai, ir tada netru
kus abu pašnekovai staiga nuty
la, staiga pajunta, kad lyg ir ne
bėra ko besakyti, nes trūksta žo
džių ir drąsos pasakyti tai, kas 
iš tikrųjų reikėtų, kas yra pasi
keitę, kas buvo pergyventa ir gal 
nebūtų suprantama.

Tokią nejaukios tylos valandė
lę pajutau ir aš, po daugelio me
tų’vėl susitikęs kun. Stasį Ylą. 
Tik mūsų pasikalbėjimas nebuvo 
visai trumpas. Savąja knyga jis 
man kalbėjo keliolika valandų, o 
aš tik porą pusvalandžių. Ir paga
liau man pasidarė aišku, kad 
mūsų dialoge nieko labai svar
baus nėra, visa tik menkniekiai, 
tik smulkmenos, daugybę kartų 
dainuotos ir nudainuotos dainos.

Pagrindiniams klausimams ir 
laiko nebėra,o gal ir noro nedaug.

Pasižadėjimas urnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Jaunas New 
Yorko lietuvis skautas duoda įžodį. R. Kisieliaus nuotrauka

DIRVOJE GALITE ĮSIGYTI 
ŠIAS KNYGAS

Visa eilė kitu lietuvišku leidiniu.
Užsakymus siųsti: DIRVA, 6907 Superior Avenue, 

Cleveland, Ohio 44103.

PALIK AŠARAS MASKVOJE — B. Armonienė $3.00 
KELIAS Į KAIRĘ — Alė Rūta $3.00
DAILININKAS RAUBA — Vincas Ramonas ......... $3.50
ALMA MATER — R. Spalis ......... $5.00
VIENŲ VIENI — N. E. Sūduvis $4.00
ŽMOGUS BE DIEVO — Juozas Girnius $5.50
POEZIJA — J. Aistis $6.00
ANYKŠČIŲ ŠILELIS — Ant. Baranauskas $5.00
LAISVĖS KOVŲ DAINOS $5.00
BŪK PALAIMINTAS (poezija) — A. P. Jasas $2.00 
KARKLU, PĖNUOSE — Alb. Baranauskas $2.50
ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS — Alė Rūta $4.00
GYVENIMAS YRA DAILUS — V. Volertas $2.50
NAMAI ANT SMĖLIO — J. Gliaudą $2.00
UPĖ Į RYTUS — UPĖ I ŠIAURĘ — K. Almenas

2 tomai — po ....................... $3.00
LABAS RYTAS, VOVERĖ — J. Minelga $2.50
ANGELAI IR NUODĖMĖS — R. Spalis $1.50
PURIENOS PO VANDENIU — P. Andriušis $1.50 
DU MEDINIAI IR TRYS GELEŽINIAI

KRYŽIAI — A. Šukys $3.00
TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ — B. Raila $5.00
IŠ PASKENDUSIO PASAULIO — B. Raila $5.00
9 DRAMOS VAIZDAI — V. Alantas ................... $5.00

Mįslės vis pasilieka
O vis dėlto tie sunkūs klausimai 

buvo ir lieka, ir Ylos "Dievo su
temų" knygoje aš negavau įtikina
mų atsakymų.

Jo knyga parodo, kad labai daug 
žymių Lietuvos šviesuolių buvo 
šaltuose, kartais bloguose santy
kiuose su Dievu, o kai kada visai 
juos nutraukę. Beveik nepatikė
tina šaliai, kurios gilus katalikiš
kumas buvo skelbiamas per am
žius ir šiandien tebekartojamas. 
Daugelį tų pašlijusių santykių 
Yla sklandžiai ir įmantriai su
tvarko. Bet kaip buvo iš tikrųjų 
ir ar uip vis buvo, įtikinamos do
kumentacijos knygoje labai maža.

Ar tos šiandien pasimirusios 
ar bent jau gerokai pasenusios 
kartos "sutemos" buvo tik tokia 
laiko mada, "rusiška įuka", 
mokslo vaidmens klaidingas per
vertinimas? Man rodos, galima 
sakyti, kad savo bendriausiomis 
abstraktinėmis prasmėmis reli
gija ir mokslas nėra vienas kitam 
priešingi. Tačiau lygiai taip pat 
galima teigti, kad mokslas dauge • 
liu atvejų vis dėlto yra priešin
gas kurios konkrečios tikybos 
šventosioms knygoms.

Nėra tiesa tvirtinti, kad kiek
vienas, kuris giliai išpažįsu ir 
praktikuoja savo religiją, pasi
daro ramus, geras, laimingas, su
sitaikęs su jam skirtu likimu ir

BRONYS RAILA

nugalėjęs "gyvulišką" prigimtį. 
Taipgi nėra tiesa išvedžioti, kad 
bedievis ar agnostikas būtinai bū
na neramus, blogas, nelaimingas, 
tuščiai maištaujantis "gyvulys".

Bažnyčioms yra natūralu skirs
tyti ir rūšiuoti žmones pagal jų 
ištikimybę atitinkamos bažnyčios 
principams ir jos valdžiai. Bet 
tautai šiandien būtų žalinga rū
šiuoti ir vertinti savo tautiečius 
pagal- jų religinius įsitikinimus 
arba tokių įsitikinimų neturėji
mą. Kai mūsų tauta siekiasi iš
laikyti savo gyvybę. ir svajoja 
atkovoti laisvę su Dievo pagal
ba ar ir be jos, - nedera sakyti 
kad jeigu tai darytųsi "be Die
vo", tai būtų ir neįmanoma ir 
beprasmiška.

Dar mažiau dera per porą de
šimtmečių kartoti absurdišką 
prasimanymą, kad mūsų tautą 
Dievas yra nubaudęs už nuodė
mes laisvės netekimu.

Tokių klausimų ir tezių galė
tume kelti tuzinais ir ieškoti at
sakymų, jeigu kas tokį mūsų tauti
nio likimo uždavinį dabar laiky
tume svarbiausiu.

O tačiau katalikiškame pasau
lyje, kuris neišvengiamai liečia 
ir mūsų "tradiciškai katalikišką" 
tautą, šiuo metu yra prasidėjęs 
kažkoks naujas dvelkimas, kuris 
esminių religijos dėsnių.ir dog
mų dar nelaužo, bet rodo pastan
gą moderniau interpretuoti ir pri
derinti naujo gyvenimo sąlygoms.

Tai ypač prasidėjo su popie
žium Jonu XXm, kurio atmintis 
mūsų tautiniuose ir politiniuose 
reikaluose bus gal mažiau švie
si, negu kitiems, nes jis savoval, 
dymo pačioje pradžioje buvo nu
sistatęs užgniaužti tokį nieko ne
kaltą mūsų valstybinio suverenu
mo simbolį, kaip Pasiuntinybę 
prie šv. Sosto. Lietuviams ener
gingai pasipriešinus, patį simbo
lį šiaip taip paliko, bet dar dau
giau "susimbolii.. . Ir tai, kaip 
teigiama, dėl to, kad popiežius 
Jonas buvo nutaręs ieškoti ko
egzistencijos santykių su bolše
vikais anapus geležinės uždan
gos. Vėliau jis net Chruščiovo 
šaunųjį žentą’ Adžubėjų buvo pri
ėmęs audiencijoje...

Nebėr šiandien Chruščiovo, 
dingo ir Adžiubėjus, pasimirė ir 
popiežius Jonas, nors pastangos 
peržiūrėti Katalikų Bažnyčios 
nusistatymus J "žmones be Die
vo" tebekeliamos ir pirmą kartą 
josios istorijojeprileidžiama ga
limybė, kad gal vertėtų humaniš
kiau koegzistuoti. Ar tai duos ko
kių vaisių, sunku atspėti ir labai 
abejotina.

Jeigu protestantų teologijoje, 
ypač Šventraščio aiškinimuose, 
šiandien nueinama tiek toli, jog 
visa Biblija belieka kone vien žy
dų kultūrinė istorija, simboliai ir 
mitai, lygiai ir katalikų teologų 
tarpe pastebima nors ir ne tokia 
radikali, bet labai naujoviška ir 
kritiška dvasia. Visa tai gana ryš_ 
ku Jono XXIII sušauktame ir da
bartinio popiežiaus Pauliaus VI 
tęsiamame Romos konsilijume. 
Pasaulis beveik užmiršo ir sun
kiai begalėtų patikėti, kad lygiai 
prieš šimtą metų (1864 m.) po
piežius Pijus IX buvo išleidęs 
garsųjį klaidų "Syllabus", kur 
jis smerkė apie 80 įvairiausių 
klydimų pradedant valstybinė
mis mokyklomis, baigiant religi
ne tolerancija. Čia buvo griež
tai pasmerkta ir bendroji klaida, 
esą popiežius "galėtų ir turė
tų susitaikinti i r prisiderinti prie 
pažangos, liberalizmo ir moder
ninės civilizacijos".

Gal kiek ir pavėluotai, dabar
tinis popiežius Paulius, tarsi pa
brėždamas savo pažiūrų pakitimą 
į Pijaus "Syllabus", perspėjo 
bažnyčią, kad ji nebegali būti "se
niai numirusių Viduramžių įpė
dinė" ir "svetima realiajam gy
venimui". Jo prakalboje jau nebu
vo apgailestavimų dėl "moderni
nės civilizacijos", o aiškus visai 
naujas dėsnis, kad "šis konsili- 
jumas pastatys tiltą į dabartinį pa
saulį".

Sutiksiu, kad gal aš dar nesu 
išmokęs apdairiai ir jautriai 
skaityti mūsų lietuviškų teologų 
raštų, bet Stasio Ylos "Dievosu
temose" nepastebėjau daug pa
žangos nuo Viduramžių, nei tilto, 
nei liepto į dabartinį pasaulį, nei 
kiek daugiau moderninės civi
lizacijos padvelkimų. Vien dėl 

tautinės ambicijos man dėl to bu
vo gerokai nesmagu.

Kai pastaraisiais meteis man 
teko porą ar trejetą kartų rašy
ti apie dabarties Ir praeities 
moteris ( už ką vienas bičiulis 
net aštrų priekaištą padarė: 
"mesk užkabinėti merginas ir po
nias!"), negaliu atsisipirti pagun
dai šį kartą pabaigai "užkabinti" 
dar dvi paneles, abi prancūzes. 
Mat, vienas jų pokalbis vaizdžiai 
iškėlė vieną labai svarbų ir man 
vis dar neaiškų klausimą.

Tos dvi panelės yra gana žy
mios ir abi tuo pačiu vardu - 
Simonės.

Viena - tai Simone de Beau- 
voir, populiari romanų ir memu
arų rašytoja, Jean-Paul Sartre 
draugė, kitų vadinama jo "nelega
lioji žmona". Kairioji,agnostikė, 
o gal ir bedievė, protarpiais sa- 
lonfnė bolševikė, kilusi iš buržu
azinės šeimos, gana reikšminga 
pokarinėje prancūzų literatūro
je.

Kita - tai SimoneWeil, pogrin
džio rezistencijos herojė karo 
metu, irgi rašytoja filosofė mls- 
tikė, didelio idealizmo vargšė 
mergina, prancūzų žydaitė, bet 
visai nužydėjusi, vieno kunigo nuo - 
mone būtų jau tikusi likti katali
ke, jeigu tik būtų panorėjusi. 
Gausybės savo gerbėjų šiandien 
laikoma beveik šventąja. Iš dalies 
dėl jos įdomių paliktų užrašų, gal 
dar daugiau dėl asmeninio idea
lizmo. Per karą pasitraukusi Į 
Londoną, ji ten mirė dar prieš 
Prancūzijos išlaisvinimą, ir mi
rė beveik iš bado. Jos egzilis 
buvo skurdus, bet ji pati sau už
sidėjo dar didesnę drausmę: var
toti kasdien tik tiek ir tokį mais
tą, klek hitleriniai okupantai pa
gal korteles buvo nustatę Pran
cūzijos gyventojams. Jos mora
lumas buvo toks kraštutinis, kad 
ji nesutiko leisti sau daugiau 
maisto, negu okupantas oficialiai 
leido jos tautiečiams.

Neseniai išėjusioje knygoje vie
nas biografas aprašo anksčiau 
įvykusį karštą ginčą tarp šių 
dviejų labai skirtingų panelių. 
Simone Weil pareiškė, kad vie
nintelis turįs svarbos dalykas 
yra pamaitinti visą pasaulį ir žiū
rėti, kad niekas nebūtų alkanas. 
Simone de Beauvoir iš aukšto jai 
pradėjo aikšinti, kad visa "prob
lema yra ne tiek padidinti žmo
gaus gerovę, kiek atidengti žmo
giškosios egzistencijos prasmę 
įr vertę"...

Peržvelgdama nuo galvos iki 
kojų gražią ir išsikvepinusią gin- 
čininkę, Simone Weil trumpai at
sakė: - "Lengva matyti, kad jūs 
dar niekada nebadavote".

Aišku tik viena, kad abu atve
jai yra svarbūs. Bet katras iš jų
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Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

KUR BUVUS, KUR NEBUVUS, žiūrėk, būdavo, koks nors vei
kėjas ima ir paskelbia magišką priemonę visoms mūsų tautinio iš
silaikymo problemoms išspręsti: būkim kaip žydai!Tie esą gerai su
siorganizavę, solidarūs, drausmingi, vieni kitiems padeda, gerai už
dirba, bet ir bendriems savo reikalams sumeta didelį pinigą, tuo iš 
naujo pastiprindami priemones savo žydiškiems reikalams tinkamai 
aprūpinti.

Bet štai naujiena. Vienas veikėjas paskelbė naują šūkį: būkim 
kaip mormonai! Sako, "Gal mums netiktų būti ‘išrinktąja tauta’ 
(t.y., žydais), kuri ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje ge
rai laikosi ir nenutautėja".

Kodėl žydų pavyzdys nebetiktų, jei ligi šiol vis tikdavo? Ar 
tik ne todėl, kad ir žydams nevisada puikiai sekasi: naciai apie treč
dalį išžudė, pas bolševikus geram žydui irgi ne pyragai (sinagogų 
statyti ar taisyti, žydiškų laikraščių ir knygų spausdinti nelei
džia, košerinio skerdimo nepripažįsta ir netgi macams kepti miltų 
neduoda), Izraelyje arabai ramybės neduoda, o visur kitur irgi ap
linkui daug pavydo ir maža meilės... Tokia yra jų tvirto laikymosi 
kaina.

Kuo gi geresnis mormonų pavyzdys? Esą, "Jie irgi baltosios 
rasės žmonės, gražūs vyrai ir dailios moterys, garbina Kristų, o 
žiūrėk, kaip jie gražiai laikosi... — baigia pasiekti dviejų milijonų 
religinę sektą".

čia, paskutiniuose dviejuose žodžiuose, kaip tik ir išlenda 
nesusipratimas. Mormonai — ne tauta, o tik religinė sekta. Tei
sybė, bent šiame krašte, jie daugiausia yra europinės, anglosak- 
sinės kilmės baltaodžiai, tik nebūtinai visi gražuoliai. Bet kaip re
ligija, ši mormonų, arba "pastarosios dienos šventųjų" sekta pre
tenduoja būti ne menkiau universali, kaip katalikybė ar kitos krikš
čionybės šakos, ir mormonais tapti yra atviros durys visiems 
įvairių kraštų, rasių ir tautybių žmonėms. Si tikyba gana savotiš
ka, ir toli gražu ne "Kristaus garbinimas" yra būdingiausia jos ypa
tybė. Juozapas Smithas mormonams yra vėlesnis už Kristų prana
šas, todėl ir jo autoritetas praktikoje reikšmingesnis. Mormonų 
dėsniai, bent ankstesniais laikais, tvarkė tikinčiųjų asmeninį gyve
nimą iki kraštutinių smulkmenų visose srityse, ir pranašas su savo 
pasirinktų dvylikos apaštalų taryba drastiškomis priemonėmis pa
laikė tikinčiųjų drausmę. (Tarp kita ko, mormonams draudžiamas 
ne tik alkoholis, tabakas, bet ir kava, ir arbata). Geležinės draus
mės priemonėmis palaikydami solidarumą ir planingai tvarkyda
mi šeimų ekonominius reikalus, panašiai kaip ir žydai, įsipyko kai
mynams, tapo nekenčiami ir išvarinėjami, -- todėl turėjo nusi- 
kraustyti iš New Yorko bei Naujosios Anglijos toli į žemyno gi
lumą. Dėl savo (ypač vadų) laikysenos buvo skelbiami "public 
nuissance", tarp kita ko dar ir dėl to, kad praktikavo poli ga- 
miją. Tik kai federalinė valdžia ėmė tą persekioti, apaštalų 
taryba poligamiją panaikino ir paskelbė nuo to meto poligamis- 
tus ekskomunikuosianti. Dabar ši sekta anksčiau pagarsėjusi eksce
sais nebepasižymi, laikosi pavyzdingai civilizuotai (turi pasaulinio 
garso chorą), vis dar gana solidariai drausmingai, ir yra religinė 
bendruomenė, kaip ir daugelis kitų.

Kodėl jie turi būti pavyzdys, kaip tautai išsilaikyti? Ar to
dėl, kad jų skaičius nemažėja, ir jau siekia arti dviejų milijonų? 
Betgi kitos religijos šiuo požiūriu dar geriau laikosi. Katalikų 
skaičius, manoma, siekia jau beveik 500 milijonų, musulmonų per 
420 milijonų.

Žydai tai bent turi savo tautinę religiją, ir, jeigu religija 
yra tautai cementas, tai savita tautinė religija yra iš visų tokių 
cementų geriausias cementas. Bet mūsų protėviai savų valdovų 
buvo įsakyti tą cementą pakeisti prieš penkis šimtus metų... O 
dabar svetimi valdovai ir naująjį,šiek tiek suskeldėjusį ir aptru- 
pėjusį, stengiasi pakeisti dar prastesniu.

svarbiausias, aš vis dar nežinau. 
Kaip lygiai negalėjau susidaryti 
neabejotinos nuomonės ir iš Ylos 
"psichologinių analizių": ar mūsų 
tautai vertingesni buvo tie drą
sūs, originalūs, kūrybiški, auten

tiški ir laisvai mąstantiej žmo
nės be Dievo ir kivirčuose su 
Juo, - ar susitaikėliai, prisitai
kėliai, priverstieji ir gyvenimo 
mizerijų prislėgtieji savo gyve
nimo paskutiniuose saulėlei
džiuose?

O gal dar nelaikąs spirtis su at
sakymu ir gal šitoks klausimas iš 
viso neatsakomas.

• Lietuvių Teisininkų 
Draugija šiais metais šven
čia dvidešimties metų su
kaktį. Ta proga LTD Cent
ro Valdyba nutarė išleisti 
specialinį Teisininkų žinių 
numeri ir redaktorium pa
kvietė Liudą Šmulkštį — 
5611 So. Emerald Avenue. 
Chicago. III. 60621. Suda
ryta T. ž. redakcinė kole
gija. kurion įeina — Rapo
las Skipitis, Boleslovas Ma
siulis ir Petras Jokubka. 
Administratorium - iždinin
ku pakviesta Ona Tamule
vičienė — 6744 So. Oakley 
Avė., Chicago, III. 60636.
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PASTATYMAS, KURIS KAINUOS
DAUG LAIKO IR PINIGU

Gelbėk mane, Viešpatie nuo 
amžinosios mirties, 
Anoje baisioje dienoje,
Kai bus pajudinti dangus ir 

žemė,
Kai ateisi teisti pasaulio per 

ugnį.

Tai vienas iš paskutiniųjų Ver
di "Reąuiem" posmų. Veikalo, 
kuris bus atlikus Chicagos Lie
tuvių Operos ir jam talkininkau- 
jančių chorų pagerbime partiza
nų ir visų žuvusių už tėvynės 
laisvę per 25 Lietuvos okupa
cijos metus. Pagerbime, kuris 
|vyks McCormick teatre, Chi
cagoje, šių metų Birželio mėn. 
13 dieną.

— Ne, ne, ne! ... -- sutrep
si koja dirigenus. — Turi būti 
ritmas: Li-be-ra me Do-mi
ne ... Dar kartą! Sopranai, pra
šau.

Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje repeticijos vyksu po kelis 
kartus savaitėje.
. — Jau geriau, jau geriau... 

Tą pačią vietą dar syk|.
Choras susėdęs tirštu pusra

čiu aplink sceną. Scenoje Alek
sandras Kučiūnas viena ranka 
energingai daužydamas pianino 
klavišus antrąja plačiais mos- 
uis diriguoja.

— Visi bosai, prašau!
— Dum veneris judicare sae- 

culum per ignem ...
— Vyrai! Seeeculuum periiig- 

neml... Negaunam tos gaidos. 
Taigi dar kartą! Viens! 
komanduoja dirigenus 
duodamas ženklą.

Sėdint umsiame salės 
matosi tik vyrų nugaros 
nežymiai pakraipomi pečiai ar 
galvos. Dešinėje sienoje -- du 
didžiuliai dail. A. Varno paveiks
lai. Dainininkus stebi Mindaugo 
karūnuoti susirinkę didikai ir 
kunigaikštis Algirdas kariuome
nės apsupus. Bene prie Mask-

- su- 
ranka

kampe 
{ taktą

vos vartų. Aukštuose skliautuose 
lyg žvaigždės išsimėtę blyksi 
lempos.

— Labai gerai, — pagaliau 
bosais patenkinus dirigenus. — 
Dabar tenorai, prašau, nuo tos 
vietos: "... quando coeli moven- 
di sunt..." Trys, keturi!...

— Žinai, brolau — problema: 
ir žuvusiųjų paminėjimo koncer- 
us ir mano vyriausios dukters 
mokyklos baigimo iškilmės iš
puola tą pačią dieną. Net, gali
ma sakyti, tą pačią valandą. Pir
moji mano duktė baigia mokyklą! 
Tokia iškilminga proga! Taip no
rėtųsi toje šventėje dalyvauti! Bet 
... reikės dainuoti koncerte... 
Jeigu tai būtų opera — neatvyk- 
čiau. Kas dėl manęs vieno? Bet
gi čia: "Reąuiem"! Gal tik vienas 
gyvenime. Būtinai reikės! — sus
tojus valandėlei atsipūsti pasako
ja ilgametis Operos choro dai
nininkas Kazys Slavinskas.

— Dar kartą nuo tos vietos: 
"...Ouando coeli..." Turite tą vie
tą? Simus trisdešimt penkus 
puslapis.

Kartojimas, kaip anas sakė, 
yra studijų motina, čia gi nieko 
kito nedaroma, o tik kartojama, 
kartojama, kartojama...

— Užkimo balsai, -- prasiu- 
ria nedrąsiai kažkokis tenoras.

— Kas?
-- Nebegalim dainuot. Balsai 

užkimo, — užsispyręs kartoja.
-- Kas užkimo -- nedainuo- 

kit, — randa išeiti dirigenus. 
— Galiu prašyti visą chorą nuo 
šimtas dvidešimt trečio?... 
Viens!...

— ...de morte aeterna...sae- 
culum per ignem...

— Labai gerai, -- dirigenus 
matyt šiandien gerame upe. — 
Tačiau paimkime dar kartą nuo 
pradžios.

*
— Šioje repeticijoje mūsų da

lyvauja vienuolika, — kalba Leo-

nas Gružas, Tėviškės Evangeli
kų parapijos choro pirmininkas. 
— Žinokite, kad šalia šitų mes 
dar turime ir savo choro eili
nes repeticijas. Taigi dainavi
mo pakanka...

Atsimenu, kaip vienos operos 
užbaigtuvių pobūvyje Tėvas J. 
Kubilius, Jaunimo Centro šeimi
ninkas, kalbėjo | choristų žmo
nas: žinau, kad jums pabosta vie
noms ilgais vakarais, bet atmin
kite, kad jūsų vyrai dideli darbą 
dirba... Aš žinau... Aš juos kas
dien stebiu... Jūsų kantrybė su
silauks atpildo...

— Die illa tremenda, ąuando 
coeli movendi sunt...

-- Žinau, kad sunku. Ir man 
sunku, ir visiems sunku, — guo
džia išvargusius choristus Alek
sandras Kučiūnas. Dabar pianinu 
jau skambina Bernardas Prapuo
lenis ir dirigenus turi abi lais
vas rankas. Jo ir ausys, žinoma, 
dabar greitesnės klaidoms su
rasti... Su choru jau dainuoja 
ir solistė Dana Stankaitytė. O 
knygoj šitaip ir parašyta, kad tą 
dal| išpildo choras ir sopranas.

— šiandien čia mums nelabai 
gerai sekasi, -- vėliau pasakoja 
Kazys Slavinskas. -- Matai,tos 
moterys kažkaip nedrąsios. Kada- 
ateina visas Alice Stephens an
samblis, reikalas žymiai pasi
keičia. šiandien daugelio iš jų 
trūksta...

— Pradėkime nuo "judicare 
saeculum". Viens!...

*
--"Reąuiem" ir "Vilniaus var

pai" mums kainuos daug daugiau 
laiko ir pinigų negu bet kokia iki 
šiol statyta opera, -- paaiškina 
Operos choro pirmininkas Vytau
tas Radžius. — Repetuojame tik
rai intensyviai jau pusantrų metų. 
Veikalai bus atlikti su pilnu sim
foniniu orkestru, šimtas penkio
lika orkestrantų. Sąmata yra 
trisdešimt tūkstančių. Trečdaliu 
daugiau negu kainavo iki šiol 
brangiausia opera — "Aida". Net 
ir visus bilietus išpardavę dar 
turėsime penkis tūkstančius 
pridėti. Juos tikimės surinkti au
komis.

Dideli dalykai kainuoja didelius

METAI BE STEPO SODEIKOS
Nemunas ir jo kranui — di

džioji abiejų menininkų Stepo So
deikos ir Gasparo Veličkos rpei- 
lė.

Ta meilė neišdildomai pasiliko 
jų darbuose, tik juodviejų kilnios 
širdys jau Nemunui nebeplaka... 
Lietuviai, nekalbant jau apie 
"Dainavos" ansambli, kuriame 
juodu sėjo savo širdžių gintarus, 
neužmiršu tų didžiųjų patriotų, 
savo uutos dainos ir papročių 
mylėtojų. Ir niekad neužmirš.

* * *
Prieš metus lenkėme galvas 

prieš rudą karstą. O kiek lietu
viškų širdžių verkė, kada spauda 
paskelbė apie per anksti išėjusią 
asmenybę, did|jį dirigentą, ne
užmirštamą Nemuno sūnų?...

Lygiai po metų, nepaisydami 
neįprasto kovo dvidešimtos die
nos šalčio ir vėjuoto oro, tuoj 
po pamaldų, Sv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje, čikagiškiai vėl 
susirinko kapinėse. Dali. A. Va- 
leškos suprojektuous pilko gra
nito modernus paminklas ir 
trumpas užrašas: a. a. Stepas 
Sodeika. Gimęs 1903, miręs 1964 
-ais meuis kovo 15 dieną. Sat
urne akmenyje iškaltos lietuviš
kos kanklės byloja apie jo dar
bą ir nueitą kelią.

Kun. A. Stašys atliko pamink
lo šventinimo iškilmes.

Giesmė "Marija, Marija..." 
liūdnai nuskambėjo šalčio su- 
kaustyta, baltu sniegu pasipuošu
sia, žeme.

Dainaviečių ir giminių vardu 
kalbėjo Vyus Radys, dėkodamas 
susirinkusiems.

Dar vienas gyvų gėlių vainikas 
dainaviškių rankomis atsirėmė 
| paminklo pjedesulą.

♦ » ♦

Įspūdingas a. a. St. Sodeikos 
atvaizdas puošia sceną. Tai vie
no iš dainaviškių, ilgamečio val
dybos nario ir buv. pirmininko 
Jono Paštuko kūrinys. A. Dzir- 
vonas pradeda akademinę dalį, 
kviesdamas muz. Juozą Strolią 
apibūdinti Sodeikos veiklą nepri
klausomoje Lietuvoje. Kalbėtojas 
nupiešia velionies nueitą kelią 
Klaipėdoje, Vilniuje ir kitur. 
Išeina prof. V. Jakubėnas. Jis 
kalba apie dirigento, solisto ir 
kompozitoriaus darbus tremtyje 
ir išeivijoje. Primena, kad mu
zikas buvo vienas iš tokių, kurie 
nesuprato jokių intrigų, su visais 
kolegomis gerai sugyveno. Tai 
išplaukę iš jo prigimties bruožų 
ir būdo. Velionis buvęs daugiau 
vienišas, bet tas vienišumas tik 
sustiprinęs jo būdą ir keldavęs 
pagarbą aplinkinių tarpe.

Atsidaro scena. Išeina sol. St. 
Klimaitė - Pautienienė, tremty
je nuolat priklausiusi ansambliui. 
Atlieka tris St. Sodeikos kūrinius. 
Akompanuoja prof. V. Jakubėnas.

Akademinė dalis baigiama. 
Seimininkės nešioja užkandžius.

♦ ♦ ♦

š|met "Dainavos" ansamblis 
minės gražią savo lietuviško dar
bo dvidešimtmetinę sukakt|. Nors 
dideli ansamblio šulai per anksti 
paliko savo liūdinčius "vaikus", 
tačiau dainaviškiai išlaikė egza
minus, ir ansamblio darbas nebu
vo nutrūkęs nė vienai dienai. Vir-

to iš šaknų vienas ąžuolas: jo 
vietoj atsirado kitas. St. Sodeikai 
palikus šios žemės kelionę, muz. 
Algis Šimkus liko*su ansambliu. 
Atvykus Čikagon muz. P. Ar- 
monui ir pradėjus dirbti vargo
nininko darbą šv. Kryžiaus šven
tovėje, 'dainaviškiai vėl pradėjo 
gausiai giedoti parapijos chore, 
o dabar, Jvedus lietuviškas pa
maldas, ansambliečiai duoda tik
rą lietuviškos religinės muzikos 
koncertą. Giedami St. Šimkaus ir 
kitų kompozitorių kūriniai.

...Gi pamaldose už a. a. Sodei
kos sielą giedojo "Dainavos" an
samblis, Algio Šimkaus diriguo
jamas, P. Armonui vargonai 
pritariant. Pats P. Armonastapo 
ansamblio 
Sodeikos.

dirigentu, vietoj St.

* ♦ ♦

Sužydės Nemunas čikagiškėje 
scenoje... Toks mielas ir laukia
mas, dar tikrai neužmi r šus. Po
puliariausias Gasparo Veličkos 
kūrinys. Dešimtis kartų šutytas 
Europoje, Vokietijoje, ir ne vieną 
kartą Amerikoje ir Kanadoje. Nes 
kartu su "Dainavos" gražiomis 
sukaktuvėmis, bus prisiminu ir 
ilgametis ansamblio režisorius 
G. Velička, nors jo garbingi pa
laikai ilsisi Los Angeles kapinė
se. Jo nuopelnai lietuvių liaudies 
meno vagose tikrai per mažai 
įvertinti. Eina ir praeina darbai, 
ir dažnai nežinome, kas juos 
įvykdė.

Šio sukaktuvinio "Nemunas Žy
di" pastatymo muzikinei daliai 
vadovaus P. Armonas.

' Jonas Vaičiūnas

KNYGŲ LENTINA AN°m"

pinigus, -- galvoju. O juk minė
sim tuos, kurie paaukojo daugiau 
negu pinigus. Paaukojo pat| di
džiausią turtą — save.
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VILNIAUS VARPAI
Su Chicagos Simfoniniu Orkestru

Lietuvos partizanų ir visų žuvusiųjų už Tėvynes laisvę 
per 25 Lietuvos okupacijos metus

PAGERBIMAS
1965 m. birželio 13 d., 3:00 vai. p. p. 

McCORMICK PLACE THEATRE, 
23rd & South Lake Shore Drive

Chicagoje bilietai gaunami: MARGINIUOSE, 2511 IVest 69th Street.

Atidaryta: kiekvieną dieną nuo 9-6 vai. vak., pirmad. ir ketvirtad nuo 9-8 
vai. vak., sekmadieniais nuo 10-1 vai. popiet.

Bilietų kainos__ 7, 6, 5, 4, 3 dol. (Nupirkti bilietai negrąžinami)
Ten gaunami ir autobusų bilietai.

Iš kitur bilietai užsakomi paštu, siunčiant kartu čekį ir sau adresuotą voką 
bu pašto ženklu, šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO
6910 South Fairfield Avė., Chicago, Illinois 60629

Prašome panaudoti šią atkarpą

Siunčiu $............. čekį už
Vardas ir PavardS ..........

I Gatvė ...............................

1____________

bil. po $ u* bilietą.

Visus kviečia dalyvauti

Miestas Valstybe Zip
. I

I 
J

CHICAGOS LIETUVIU OPERA

Turime ne mažai laikraščių, 
žurnalų ir leidinių, kasmet išlei
džiamų draugijų, susibūrimų ar
ba ir atskirų asmenų. Jųurpeyra 
dienraščių, savaitraščių, mėn
raščių ir net rečiaupasirodančių 
spausdinių. Kasmet išleidžiama 
ir knygų. Šio rašinio tikslas ne 
apgailestauti knygos leidimo ma
žėjimą arba knygų pirkimo nuo- 
smūk|. Noriu pabrėžti, kad lietu
vių vis dėlto kas nors išleidžia
ma, spausdinama. Vienas di
džiausių išeivijoje kultūrinių 
darbų, be abejonės, yra Lietuvių 
Enciklopedija. Tačiau šalia jos 
dar reikalinga visų lietuviškųjų 
leidinių registracijos, rūšiavimo 
ir analizavimo institucija. Nepa
kanka, kad išleistą knygą ar žur
nalą pamini laikraščiai, karuis 
ir plačiau aprašydami įdomesnį 
veikalą.

Šiam leidinių surašymo tikslui 
gaires nustatė bei lietuvių kalba 
išleistus leidinius ir autorius at
žymėjo prof. Viktoras Biržiška. 
Jo darbo vaisius yra baigiamas 
išleisti. Tai trys "Aleksandryno" 
tomai.

Naujausiam mūsų gyvenama
jam laikotarpiui suregistruoti ty
lų ir kruopštų darbą atlieka Alek
sandras Ružaniec-Ružancovas, 
dar Lietuvos nepriklausomybės 
laikais ėmęsis šio darbo kariuo
menėje. Atsidūręstremtyjeir iš
eivijoj, A. R. - Ružancovas ir to
liau tęsia bibliografijos darbą, 
nors ir tremties stovyklų bara
kuose spausdamasis, nors ir da
bar Illinois miestely kasdieninę 
duoną ne tuo darbu pelnydamas.

Kilme gudas, bet širdimi lie
tuvis, šis pasišventėlis savo lė
šomis leido "KnygųLentyną",kol 
pastaruoju metu | jo kantrų darbą 
atkreipė atitinkamą dėmesj ir 
mūsų kultūriniai veiksniai, nuo 
tam tikro laiko jau remtą jo dar
bą.

"Knygų Lentyna" yra išsamus 
mūsų spaudinių katalogas, čia 
rasime naujai išleistų knygų, su
skirstytų pagal žanrus, ir laik
raščių bei žurnalų, išleistų per 
tam tikrą laikotarpį, aprašus. 
"K.L." atžymi net stambesnius 
ir svarbesnius straipsnius, tilpu
sius mūsų periodikoj. Tai reika
lauja nuolatinės kantrybės ir iš
tvermės, o uip pat ir žinių bei 
profesinio pasiruošimo tokiam 
darbui.

Šių metų "K.L.” antrąjį ir tre
čiąjį numerius išleido jau Liet. 
Bendruomenės Kultūros Fon
das, tuo pačiu nuimdamas nuo 
šio biuletenio įkūrėjo pečių per 
kelioliką metų neštą didelę ma
terialinę naštą. Savo žodyje | lie
tuvių visumenę LB Kultūros Fon 
das kreipiasi | lietuvius, kvies
damas paremti š| darbą kuklia 
$2.50 prenumerata, o knygų ir 
laikraščių leidėjus — siųsti savo 
leidinius. Dėkoja 4 metus biule
teni savo lėšomis leidusiam Vy- 
uutui Sauliui.

Pats Aleksandras Ružaniec- 
Ružancovas labiausiai yra vertas 
padėkos, tačiau steigėjas dėkoja 
savo bendradarbiams, ypač nuo
lat talkinusiam Broniui Kvikliui. 
Įsteigėjas ir toliau dirbs pagrin
dini "K.L." redagavimo darbą.

Šio biuletenio skiltis pareng
davo dar ir šie gyvieji ir jau 
mirusieji bendradarbiai: Prof. 
Dr. Vaclovas Biržiška, Česlo
vas Grincevičius, Prof. Dr. Ze
nonas Ivinskis, Balys Jacikevi- 
Čius-Varūnas, Jonas K. Kairys, 
Prof,, Dr. Inž. Steponas Kolupai
la, Juozas Kreivėnas, Bronius 
Kviklys, Vladas Lišauskas ir An
tanas Juozas Mačiulis. Reikia 
manyti, jog biuletenio steigėjui 
pavargus, jo darbą tęs šie jo ko
legos. Džiugu, kad š| svarbų kul
tūrini darbą stipriais pečiais pa
remia Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondas.

Mūsų tauta nedidelė, bet darbš
ti ir gabi. Todėl rūpinkimės, kad 
jos darbai neliktų užmiršti,obū- 
tų nedelsiant užfiksuoti amžiams, 
kad liktų ženklas, jog kadaise lie
tuviai dirbo, sielojosi tautos rei
kalais, tvarkė savo bendruomenę, 
stengėsi atkurti savo valstybę ir 
kūrė tautos kultūrinius ir meni
nius lobius.

"Knygų Lentyna", trimėne- 
sinis Lietuvių Bibliografi
nės Tarnybos žiniaraštis. 
XVII leidimo metai, 1964 m. 
Nr. 3, liepa - rugsėjis. Lei
džia: Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Fondas. Už 
bibliografiją atsako Alek
sandras Ružaniec-Ružanco- 
vas, 1132 N. Walnut St.,Dan- 
ville, Illinois 61833.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

MEČYS ŠIMKUS, 
teisininkas, tiksliai, 
gerai ir greitai už
pildo įvairius IN- 
COME TAX pa
reiškimus. Kreip

tis:
ŠIMKUS REAL 

ESTATE
4259 South 

Maplewood Avė 
Chicago, III. 
CL 4-7450 

arba
Y A 7-2046
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Detroito lituanistinės mokyklos choro detalė. Choras pasirodys per mokinių talentų vakarą balandžio 
25 d. Chore dainuoja apie 60 mokinių. J. Gaižučio nuotrauka

NORMALAUS SVORIO REIKŠMĖ SVEIKATAI

JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARAS DETROITE
LB Detroito Lituanistinės Mo

kyklos paskelbtas talentų pasi
rodymas jvyks balandžio mėn.

d. 3 vai. p. p. Lietuvių Na
muose. Iš užsiregistravusių mo
kinių galima spręsti, kad šios 
rūšies pirmas pasirodymas 
sukėlė susidomėjimą mokinių 
tarpe, nes jų net trisdešimt pa
sirodys scenoje kaip solistai. Iš 
instrumentalistų bus piano, akor
deono ir trombono solo dalykai, 
o taip pat ir piano ir akordeo
no su gitara duetai. Bus ir šokio 
keletą dalykų, kuriuos atliks 
mergaitės kaip solistės. Nėra 
užmirštas ir lietuviškas žodis, 
kuris čia bus pademonstruotas 
deklamacija, gi viena mokinė 
skaitys savo parašytą rašinėlį 
Pabaigai pasirodys ir mokinių 
choras, kuri sudaro virš še
šiasdešimt mokinių. Taigi, ta
lentų pasirodyme dalyvaus iki 
aštuoniasdešimt mokinių, todėl 
ir pats parengimas laikytinas 
vienas iš didesnių.

Mokykla tuo parengimu nori 
sudaryti progą saviesiems pasi
reikšti lietuviškoje aplinkumoje 
ir mokyklini jaunimą įvertinti 
ir juos paskatinti tobulintis pa
mėgtuose dalykuose. Mes daž-

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI 

TVORAS .JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

įrengiame tvoras, duris, 
langus, stogelius, tureklius 
ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdlow 5-6291, 

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.

nai žavimės ir kitur atvykusiais 
menininkais ir apie juos negai
lime gražių žodžių ir ištisų ap
rašymų. Mošų visų pareiga yra 
visdėlto ir savųjų nepamiršti ir 
juos tinkamai įvertinti, nes ypač 
mokyklinis jaunimas yra mūsų 
kolonijos ateities menininkai ir 
būsimieji kultūrininkai. Todėl l 
ši jaunimo pasirodymą reikia 
netik tėvams žiūrėti su rimtimi 
ir palankumu, bet ir plačioji 
Detroito visuomenė kviečiama 
parodyti pritarimo ir susidomė
jimo. Būtų labai smagu ir pro
gramos dalyviams ir rengėjams, 
jei šita išimtinė proga Lietuvių 
Namai būtų perpildyti.

Tėvams žinotina, kad visi už
siregistravę mokiniai bus pati
krinti balandžio mėn. 11 d. 12 
vaL Lietuvių Namuose. Visi ins
trumentalistai turi turėti su sa
vimi gaidas, šokėjos šokio mu
ziką (plokštelę), lietuviško žo
džio mylėtojai tekstus. Mokyk
los chorui nereikia atvykti. Neat
vykę patikrinimui pasirodyme 
negalės dalyvauti.

Mokyklos vedėjas

LIETUVIŲ MOKYKLŲ 
METRAŠTIS

""ii i Ji f
Chicagos Aukštesniosios Litu

anistinės mokyklos iniciatyva 
šiais metais išeis jau šeštasis 
mūsų lituanistinių mokyklų met
raštis. Redakcijos globėju jau 
trečiuosius metus yra mokyklos 
direktorius Juozas Masilionis. 
Leidinio finansiniais reikalais rū
pinasi vietos tėvų komitetas, gi 
redakciją sudaro patys mokslei
viai. Reikia manyti, kad šis šeš
tasis to žanro leidinys bus tik
resnis ir ryškesnis mokyklų kū
rybos veidrodis, nes kiekvienais 
metais vis įsijungia daugiau mo
kyklų ir įsigyjama vis naujos pa
tirties metraščio leidėjams, bei 
jo globėjams ir bendradarbiams. 
1964/65 m.m. metraščiui duotas 
"Daigelių" vardas. Gi prieš tai 
jau pasirodė "Gintaras", "Saka
lų keliai", "Tėvynės Pašvaistė", 
"Jaunystės žiedai" ir "Mūsų me
tai".

L.B. Detroito Lit. šeštad. mo
kykla "Mūsų metuose" jau yra pa
sireiškusi Austės Pečiflraitės 
rašinėliu "Kodėl aš kalbu lietu
viškai" ir keliom nuotraukom iš 
mokyklos veiklos ir gyvenimo. Gi 
šiais metais "Daigeliuose" mūsų 
mokyklai duota kur kas daugiau 
vietos, nes redakcija pripažino 
mūsų mokinių rašinius vertingais 
ir tinkamais talpinti } metrašti, 
o taip pat ir sutiko įdėti daugiau 

nuotraukų iš mokyklos gyvenimo. 
Tenka pažymėti, kad padarytas 
mokinių rašinių konkursas susi
laukė tinkamo įvertinimo ir visi 
gerieji skyrių rašiniai bus patal
pinti "Daigeliuose". Taip pat ir 
visa eilė nuotraukų, kurios api
ma visus mokyklos mokinius įvai
riais atvejais ar progomis. Aš
tunto skyriaus bus patalpinti net 
trys pirmieji gerumo atžvilgiu 
rašiniai ir taip pat atskira sky
riaus nuotrauka.

Kiekvieno metraščio išleidi
mas buvo nuostolingas, nes per- 
mažai tuo susidomėta ir pačių 
mokyklų ir lietuviškos visuome
nės. Mokinių tėvai prašomi užsa
kyti savo vaikams po metrašti per 
skyrių mokytojus iš anksto užsi
mokant 2 dolerius. Būtų gražu, 
kad detroitiškiai savo parama ne
atsiliktų nuo kitų kolonijų. Ir or
ganizacijos kviečiamos prisidėti 
prie mūsų atžalyno kūrybos pa
laikymo ir paskatinimo ir toliau 
gajau jaunimui pasireikšti, kur 
brandinama lietuviška asmenybė 
bei jos charakteris.

šiais mokslo metais darbą už
baigsime iškilmingu aktu Lietu
vių Namuose, atžymėdami darbo 
penkiolikmeti. Organizacijoms la
bai gera proga geruosius moki
nius apdovanoti jų pačių sukurtu 
metraščiu.

St. Sližys

• Detroito Lietuviu Or
ganizacijų Centro metinis 
susirinkimas ivyks balan
džio 4 d., 12:30 p. p., Lie
tuvių Namuose, Tillman 
kampas Butternut. Organi
zacijų atstovai prašomi su
sirinkti punktualiai. Bus 
renkama nauja valdyba 
1965-66 metams.

• Studentų dailininkų pa
roda prasidės balandžio 4 
d., 12 vai., Lietuvių Na
muose. Paroda tęsis iki ba
landžio 11 d., atdara kas
dien nuo 5-9 v. v., uždary
mas sekmadienį, balandžio 
11 d., 3 vai. p. p.

• Lituanus žurnalui Rem
ti Mėnuo baigiasi, bet vajus 
tęsiasi. Pasiųskite $3 me
tams Lituanus prenumera
tai ir aukas Lituanus Ko
mitetui, 21100 Fairview 
Drive, Dearborn Heights, 
Mich. 48127.

BOSTON

ŠAUNI KAZIUKO MUGĖ 
BOSTONE

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžioji salė kovo 7 d. 
ūžė kunkuliavo,kaip bičių avilys.

Tuoj po pamaldų pėsti ir važiuo - 
ti, pavieniai ir būriais glėbius 
gėrybių nešė ir krovė ant stalų 
ir stalelių. Netrukus iškilo iš
kabos: -- čia paukštytės, ten 
vilkiukai, čia pelėdos, ten la- 
piukai. Ir laimės ratas. Ir gė
rybių šulinys. Tik imk, tik semk, 
tik laimę išbandyk. Čia marginiai 
ten drožiniai. Bet kas gali viską 
surašyti!

Tai Bostono mergaičių Balti
jos ir berniukų Žalgirio tuntai, 
vadovaujami skautininkų Stefa
nijos Subaitlenės ir Česlovo Ki
liulio, išvedė savo "šeimas" l 
pasauli.

Svietelio prigūžėjo, kaip Al- 
vitan per šv. Oną. Stačiai spūs
tis. Senų ir jaunų, didelių ir ma-

Žmogaus sveikata priklauso 
nuo daugybės faktorių. Vienu jų 
yra kūno svoris,turjs{takosias
mens sveikatą ir jo amžiaus il
gį. Todėl kiekvienas privalo J tai 
kreipti ypatingą dėmesį.

Žmogaus organizmas yra to
kios sudėties, kad jis geriausiai 
ir ilgiausiai veikia, jei neper
kraunamas svorio. Ryškesni nu
krypimai J vieną ar kitą pusę 
nesiderina su gera sveikata. Ke
lių svarų nukrypimas nesudaro 
esminės reikšmės. Svarbu ir 
naudinga išlaikyti normalų svorj 
visą gyvenimą.

Žymesnių nukrypimų j svor} 
retai tepasitaiko, užtat apie tai 
čia netenka kalbėti. Gi nutukimas 
yra dažnesnis. Kas penktas žmo
gus, mažiau ar daugiau, yra nu
tukęs.

Nesileidžiant { nutukėlių svei
katos negerovių analizę ,pravers 
pažymėti kelis reikšmingus fak
tus. Nutukėlių mirtingumas pašo
ka net iki 8(F/ot palyginus su nor
malaus svorio asmenų mirtingu
mu. Jie dvigubai dažniau suser
ga cukrine, širdies ir inkstų li
gomis. Dažniau pasireiškia ar
terijų sukietėjimas, o iš čia ky
la širdies smūgiai, apopleksija, 
aukštas kraujo spaudimas ir ki
tos ligos, niokojančios sveikata ir 
dažnai atimančios gyvybę. Žo
džiu, ryškesnis nutukimas veda l 
rimtus ir net mirtinus susirgi
mus, kurių būtų galima išvengti 
išlaikant normalų svorį Todėl 
kiekvienas nutukęs asmuo priva
lo aiškiai žinoti, kad yra kandi
datais l sunkias ligas ir trum
pesni amžių.

Normalaus svorio išlaikymas 

žų, vyrų ir moterų -- kiek akys 
užmato! Ir visų veidai šventadie
niški, šypsniais išdabinti. Tik ei
na, tik linguoja; tik perka, tik 
čiupinėja... Kaip ir dera jomarke.

Bet štai trimitai.
Sutemo salė, aptilo klegesys, 

pakilo uždanga. Scenoje 7 nykš
tukai su kiškeliais ilgaausiais ir 
grybeliais raudongalviais, čia ir 
karalaitė užburtoji ir ragana pik
toji. Netruko ir riterio narsaus.

Tai mokytojos Paulinos Kalvai- 
tienės ir stud. Giedrės Karo- 
saitės "pipirų" armija. Rūpes
tingų mamyčių rankų kostiumė
liai. Spalvų margumas -- kaip 
pavasari darželyj.

O kad suėję pėsti ir važiuoti 
nealktų, motulės širdelės ant 
iešmo pamovę jauti iškepė ir vai
šino alkanus ir girdė ištrošku
sius.

Kas nebuvo ir nematė, visą 
amžių gailėsis!

(sg)

TORONTO

Pabaltijo Moterų 
Tarybos arbatėlė

Pabaltijo Moterų Tarybos Ka
nadoje metinė arbatėlė,suruošta 
kovo 14 d., praėjo labai sekmin- 
gat Latvių šv. Jono bažnyčios 
salėje buvo susirinkęs gražus 
būrys svečių. Dalyvavo Lietuvos 
gen. konsulas Dr. J. Žmuidzi- 
nas su ponia, Latvijos garbės 
konsulas p. Bryson su ponia. 
Svečiai buvo supažindinti su ka
nadiečių atstovais ir visų trijų 
Pabaltijo tautų veikėjais.

Pagrindine kalbėtoja buvo Dr. 
V. Cernavskis. Ji kalbėjo apie 
individą šių dienų modernios 
technikos pasaulyje.

Muzikinė programa buvo gan 
{vairi. Estų vyrų kvartetas nuo
taikingai padainavo dvi daineles. 
Latvių programos dalį išpildė 
pianistė Ilse Didrichson.

Lietuvius š{ kartą atstovavo 
13 metų Andrius Chvedukas. An
drius šiais metais laimėjo solo 
dainavime pirmą vietą Ontario 
provincijos vaikų iki 13 metų 
varžybose, kurias organizavo Ki- 
wanis klubas. Jis 5 metus lan - 
kė St. Mtchaels choro mokyklą 
ir mokosi dainavimo.

Andrius Chvedukas išpildė tris 
klasikinius dalykus, lotynų, lietu
vių ir anglų kalbomis,akompa
nuojant kun. B. Jurkšui. Jo lai
kysena scenoje buvo laisva. Jo 
jaunas skambus balsas maloniai 
nuteikė klausytojus, kurie negai
lėjo gausių katučių. Ypatingai 
malonu buvo, kad jaunas berniu
kas gali gražiai atstovauti lietu
vius kitataučių tarpe.

O. G.

Dr. S. BIEŽIS

teikia galimybes daugeli šių ne
laimių išvengti.

Kodėl kai kurie žmonės neju
čiomis, ir net prieš savo norą 
nutunka, o kiti ne, kodėl atsi
randa net ištisos nutukėlių šei
mos? Seniau buvo manoma, kad 
nutukimas yra paveldimas. Vė
lesni tyrimai išaiškino, kad pa
veldėjimas nieko bendro neturi su' 
nutukimu. Taigi šis pasiteisini
mas visiškai atpuola. Tiesa, pa
sitaiko neišvengiamų nutukimų 
dėl pakrikusių liaukų, bet šie at
sitikimai yra retenybė.

Vėliausiųjų tyrimų daviniai 
tvirtina, kad daugumoje nutuki
mai pasireiškia dėl dviejų prie
žasčių: žmogaus senėjimo ir gy
venimo aplinkybių pasikeitimo.

Ką gi vadiname senėjimu ir 
nuo kada jis prasideda? Nutuki
mo studijoms senėjimo pradžia 
laikoma jaunystė, 15 metų am
žius. Tyrimų daviniai rodo, kad 
30 metų žmogui pagrindinio mais
to užtenka 10%mažiau, negu 15 me
tų paaugliui. Prašokus 30 metų 
amžių, žmogaus maisto pareika
lavimas mažėja 7% kas dešimt
metį šie skaičiai {domūs ir tin
ka tik mokslininkams. Gi kasdie
niniame gyvenime ta i reiškia, kad 
maisto, t.y. kalorijų skaičių rei
kia kas metai vis mažinti po tru
putį kad išlaikyti normalų svo
rį Tuo tarpu labai retas kuris { 
tai atsižvelgia ir dėlto sens
tant svorį vis prisideda,ir taip 
nejučiomis asmuo tunka.

Antras svaraus nutukimo fak
torius yra civilizacijos padaras, 
kuris pakeitė ir vis keičia gy
venimo aplinkybes, palengvinant 
veik visus darbus. Tai reiškia, 
kad moderninė technika lengvi
na ir visokeriopai mažina ir 
trumpina fizinius darbus, ku
riuos atliekame vis mažėjančia fi 
zine įtampa arba ir visai be jo
kios, dažnai tik mygtuką pa
spaudžiant. Pav., dar taip ne
seniai šeimininkė plovė skalbi
nius rankomis, batui apšildyti ir 
valgiui virti nešdavo sunkius ang> 
lių kibirus. Tai būdavo fizinis 
darbas, pareikalavęs daugiau 
energijos, o tuo pačiu ir maisto. 
Dabar visai kita —skalbinius ma
šina išplauna ir išdžiovina, sė
dint išprosina. Mygtuką paspau
di ir butas tinkamai apšildomas, 
šeimininkė krautuvėje perka pa
ruoštus valgius, kuriuos reikia 
tik pašildyti. Tai sutaupo žings
nių ir labai daug energijos, at
seit, kalorijų, gaunamų tik iš 
maisto. O kai valgoma tiek pat, 
kaip senesniais laikais, visas 
perviršis susikrauna kūnan rie
balų formoje. Taip nejučiomis 
žmogus pasunkėja dešimtimis 
svarų.

Tas pats ir su vyrais, nes tech
nikos išradimai vis lengvina vi
sokius darbus, reikalavusius fi
zinės jėgos ^sunaudojančios daug 
kalorijų, šis nutukimo faktorius 
itin svarbus, reikalaująs atitin
kamo derinimo, jei norima iš
laikyti normalų svorį Kito pasi
rinkimo nėra.

Normaliam svoriui pastoviai 
išlaikyti yra tik viena sąlyga — 
derinti maisto kieki su kūno rei
kalavimais. Tai turi vykti visą 
gyvenimą. Vadinasi, žmogus pri
valo valgyti tik tiek, kiek jo or
ganizmas reikalauja gyvybės iš
laikymui ir dirbamų darbų atli
kimui.

Energijos naudojimą tenka de
rinti su maisto naudojimu . Tam 
kiekvienas privalo nusistatyti 
atitinkamą formulę ir jos laiky
tis.

Lengvas darbas, nereikalaująs 
fizinės įampos , kaip raštinės, 
profesijų, verslo ir 1.1., tereika
lauja apie 3000 kalorijų parai, 
sunkus fizinis darbas net 4500 
kalorijų.

Kai kalorijų skaičius nesideri
na su jų tiksliu sunaudojimu, ne
išvengiamai nukenčia pusiausvy
ra.

Reikia pabrėžti visuotiną fak
tą, kad senstantis žmogus daro
si mažiau judrus ir dėlto mažiau 
energijos tesunaudoja. Žmogus 
kiekvienu gimtadieniu darosi lė
tesnis. Tai reiškia vis mažesni 
energijos naudojimą, kas savo 
ruožtu reiškia vis mažesni kalo
rijų pareikalavimą. Dėl šios 
priežasties reikia mažiau ir val
gyti, nes priešingu atveju neiš
vengiamai didės svoris.

Tai atsiekti nereikia jokių di
desnių pastangų nei ypatingo pa
sišventimo. Žinant, kad visi rie
balai turi daugiau nei dvigubai ka
lorijų už krakmolus ir baltymus. 

pirmoje vietoje tiksliausia po tru
put} mažinti riebalų kieki ^s" 
dieniniame maisto suvartojime. 
Antroje eilėje krakmolai, kuriais 
pasižymi bulvės, miltiniai patie
kalai, visi saldūs valgiai ir gė
rimai, o cukrus tai visu 100 % 
krakmolai. Proteinų jokiu būdu 
nemažinti, nes jų trūkumas tik
rai pažeidžia sveikatą, čia rei
kalingas nuosaikumas, paremtas 
aiškia programa ir žinojimu ko 
tikrai siekiama. Nesupratimas 
maistingumo ir maisto sudėties 
gali tik pakenkti sveikatai, šiais 
laikais kiekvienam, o ypatingai 
šeiminkėms, yra būtina turėti 
aiškus vaizdas apie bendrą mity
bą, organizmo reikalavimus skir- 
tingose aplinkybėse, prie kurių 
reikia taikinti maistą, kad pasiek
ti geriausius rezultatus.

Moderni šeimininkė privalo ži
noti ne tik maisto sudėtį bet ir 
jausti atsakomybę savo šeimai, 
paruošiant toki valgį kuris būtų 
tikru geros sveikatos šaltiniu ir 
tuo pačiu atitiktų įprastam sko
niui.

Maistas turi būti derinamas ir 
kiekybe. Reikalingas bent mini
malus maisto paskirties ir kūno 
reikalavimų Žinojimas. Aukštas 
mūsų civilizacijos lygis kiekvie
nam uždeda tam tikras pareigas 
civilizacijai išlaikyti ir ją vis ge
rinti. Kiekvienas privalo jausti 
tokią pat pareigą ir mitybos klau
simu, nes be atsparios sveikatos 
visa kita nublunka ir netenka sa
vų vertybių. Žinokime, kad visa
pusiškai pritaikintas kasdieninis 
maistas yra pagrindu geros ir pa
tvarios sveikatos, kuri žmogui 
yra viena iš brangiausių vertybių.

Neatsižvelgiant J tai šiame 
pertekliaus krašte ir dabar net 
virš 25^0 gyventojų valgo netin
kamą maistą, sukeliant} įvairias 
ligas. Viena iš tokių ligų yra nu
tukimas, kur}tenka laikyti savo
tiška liga, nors kuriam laikui to- 
kis nutukėlis gali jaustis visiš
kai gerai ir laikyti save svei
ku, kai tikrumoje jis jau yra tik
ras ligonis. Apie tai jau nebėra 
dviejų nuomonių.

Vargiai rasime asmenį tyčia 
panorėjusi nutukti. Dažniau
siai taip įvyksta prieš savo norą, 
ypatingai kai nepaisoma dieta.

Svarbu iprasti.kad maistą rei
kia matuoti kalorijomis, o ne sva
rais.

Maistą matuoti svarais reikštų 
nesąmonę, nes svaras taukų turi 
savyje 4680 kalorijų, o žalių ko
pūstų svaras 115 kalorijų. (Pri
siminkime, kad 3500 kalorijų tei
kia žmogui vieną svarą svorio). 
Užtat lygsvarai išlaikyti visuo
met reikia vadovautis maiste 
esančiomis kalorijomis, su ku
riomis kiekvienas privalo susi
pažinti. Gi Šeimininkėms tai būti
na nustatant savo šeimos narių 
svorį

Kai žmogus pasijunta augąs 
svoriu, jam nesunku ta i sulaikyti, 
nes tai nereikalauja nei išmin
ties, nei ypatingo ryžto. Sumaži
nimas tik vienos riekutės duonos 
kasdien (65 kalorijos) reikš skir
tumą svoryje septynis svarus 
l metus, nugriebto pieno stiklas 
(75 k.) -- aštuonis svarus, o vie
na plytukė sviesto (80 k.), kaip res
toranuose duodama, — aštuonis 
ir pusę svaro, o visus tris kar
tu sudėjus reikš 23 svarus. Toks 
kasdieninis maisto sumažinimas 
tikrai nereikalauja ypatingų pas
tangų, o svorio skirtumas tikrai 
reikšmingas.

čia reikalinga pa stabą niekuo
met nesileisti J kraštutinumus, 
kurie gali neatitaisomai pažeisti 
sveikatą. Dažnai tenka spaudo
je skaityti fantastiškus receptus 
kaip staigiai suliesėti, siūloma • 
net badavimo dietos. Tokie re
ceptai suliesėti reikalauja ypa
tingo pasiryžimo, kuris visai ne
reikalingas, net nesaugus ir todėl 
nepatartina tokių drastiškų prie
monių imtis. Sveikatos saugu
mas privalo būti statomas pirmo
je vietoje, ko galima Ir patartina 
siekti lengvesnėmis priemonė
mis.

Pilnai užtenka numesti vieną 
svarą, kas reiškia 3500 kalorijų 
sumažinimą per savaitę arba po 
700 kalorijų l dieną, prisilaikant 
normalaus judrumo. Pusę svaro 
savaitei dažnai rekomenduotina 
vidutiniškais nutukimo atvejais, 
kur nesama skubotumo. Fizinio 
judrumo padidinimas, kur įma
noma, žymiai palengvins maisto 
kiekio nutraukimą. Abi priemo
nes vartojant dažniasla gaunami 
geriausi rezultataį Tik niekuo
met nereikia pamiršti nuosaiku
mo ir sveikatos saugumo.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
’ AUKURO’ ANSAMBLIO 
METINIS KONCERTAS

Sekmadienį, balandžio 4 
dieną, 3:30 p. p. Šv. Jurgio 
parapijos salėje, Vysk. M. 
Valančiaus mokyklos 'Au
kuro’ ansamblis ruošia sa
vo pirmąją metinį koncertą. 
FVogramoje — choras, kan
klių orkestras, vyresniųjų 
ir jaunesniųjų tautinių šo
kių grupės. Ansamblio va
dovas muz. Alf. Mikulskis, 
nors ir labai užimtas ruoš
damasis Čiurlionio ansamb
lio sidabriniam jubiliejui, 
vienintelį savo laisvą antra
dienio vakarą skiria mūsų 
jauniesiems dainininkams,
ruošdamas juos koncertui. 
Su kanklininkėmis kas šeš
tadieni mokykloje ir kito
mis dienomis savo namuo
se O. Mikulskienė ruošiasi 
šiam koncertui visu spar
tumu. Teresė Neimanaitė 
smarkiai dirba ir ruošia 
jaunesniuosius šokėjus.

Ansamblio krikšto tėvai, 
p.p. M. švarcienė, A. Puš- 
koriūtė, dr. E. Lenkauskas 
ir dr. A. Nasvytis, tuoj po 
koncerto ruošia vadovams 
ir ansamblio dalyviams vai
šes. Mokyklos vedėjas p. J. 
Stempužis, padeda, pataria 
ir koordinuoja visą šį pasi
ruošimą atšvęsti 'Aukuro’ 
ansamblio vienerių metų 
sukaktį. Visi Clevelando 
lietuviai kviečiami į šj kon
certą atsilankyti ir įsitikin
ti. kad 'Aukuro' ansamblio 
šūkis 'Mokslas, Darbas ir 
Daina’ nebuvo tuščiai pa
skelbtas.

• Lietuviu Kultūrinio 
Darželio Sąjungos metinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio H d., 11 :30 
vai. ryto Lietuvių salėje.

Visi senesnių organizaci
jų atstovai kviečiami daly
vauti. Primename organi
zacijoms. kurios naujai iš
rinko atstovus į L. K. Dar
želio Sąjungą, įteikti jiems 
įgaliojimus, formaliam jų 
priėmimui. Pageidauj a m a 
atsiųsti po du atstovus. 
Kviečiami įstoti į Darželio 
Sąjungą ir pavieniai veikė
jai. Valdyba

Ohio lietuvių gydytojų draugijos metinio susirinkimo prezidiu
mas. Kalba dr. J. Skrinska, sėdi dr. A. Marius ir dr, D. Dege- 
sys. V. Pliodžinsko nuotrauka

Ohio lietuvių gydytojų draugijos metinio susirinkimo kovo 27 d. dalyviai Čiurlionio ansamblio namuose 
Clevelande. V. Pliodžinsko nuotrauka

Kovo 28 d. Jvyko LB Clevelando I apylinkės susirinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja valdyba. Nuo
traukoje kairėje buv. valdyba: PuškoriOtė, Zorska, Karpius ir Eidimtas. Dešinėje susirinkimo prezidiu
mas: J, Daugėla, A. Kasiulaitis, inž. A. Nasvytis ir L. Leknickas. V, Pliodžinsko nuotrauka

• Robertą Peters, kolo
ratūrinių sopranų žvaigždė, 
pasirodys Kitty vaidmeny 
Metropolitan Operos stato
moje operoje "Paskutinis 
Barbaras". Tai įvyks bal. 
28 d.

Bilietus įsigyti galima 
Unin Commerce Banko pa
talpose, E. 9 ir Euclid Avė. 
kampas..

• J. Mull-Muliolio namų 
pirkimo ir pardavimo ištai
ga, iki šiol veikusi 13229 
Superior Avė., nuo kovo 29 
d. persikelia į naujas pa
talpas — 15969 Euclid Avn. 
Telefonas lieka tas pats: 
UL 1-6666.

Įstaigos vedėju yra A. 
Dailidė.

Pagrindinė .1. Mull-MuFo- 
lio draudimo ir namų p;rd. 
įstaiga lieka, kaip buvusi, 
6606 Superior Avė.

• LB I Apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko kovo 28 
d. Lietuvių salėje. Į susirin
kimą atsilankė 68 apylin
kės nariai.

Po atidaromųjų ceremo
nijų, apyl. pirm. F. Eidim
tas prezidiuman pakvietė 
A. Kasiulaitį, J. Daugėlą, 
A. Nasvytį ir L. Leknicką.

Susirinkimą sveikino PL 
B vicepirm. A. Nasvytis ir 
ALT vardu J. Daugėla.

Valdybos vardu praneši
mus padarė pirm. F. Ei
dimtas ir iždin. Z. Tarutis. 
Revizijos komisijos prane
šimą padarė V. Kasakaitis.

Iš pirm. F. Eidimto pra
nešimo paaiškėjo, kad val
dybos buvo daugiausia dar
buotasi rengiant minėji
mus, šventes, kurių tarpe 
buvo ir atžymėtinai aukš
to kult, lygio parengimų — 
kaip K. Dbnelaičio Metų 
pastatymas, L. šukytės 
koncertas ir kt. Gaila, kad 
iŠ visų parengimų nesusi
laukta siektojo pelno Apyl. 
kultūriniams reikalams pa
remti. Visų praeitų metų 
kadencijos, parengimų pel
nas — apie 800 dol. Iš viso, 
metinė apyvarta siekė arti 
2000 dol.

Reviz. k-jos vardu V. Ka
sakaitis ypatingai pabrėžė 
kruopščiai vedamą atskai
tomybę, už ką susirinkimas 
pareiškė padėką ižd. Z. Ta
ručiui.

Pranešimai buvo patvir
tinti. Kiek diskusijų kilo 
dėl Vysk. Valančiaus liet, 
mokyklos tėvų k-to pirm.
V. Staškevičiaus pareiški
mo, pabrėžiant, kad mo
kyklos veikimas smulkiai 
nušviečiamas tėvų susirin
kimuose, į kuriuos kviečia
mi ir visuomenės nariai. 
Šiame susirinkime jis suti
ko atsakyti j klausimus, jei 
tokių būtų, o detalėmis jis 
nematąs reikalo susirinki
mo gaišinti. Kai kam toks 
pareiškimas atrodė šaltoku 
susirinkusiųjų atžvilgiu, ta
čiau diskusijų metu paaiš
kėjo, kad apylinkės parama 
mokyklai nebuvo pakanka
ma, kad pateisintų tokio 
pranešimo reik alingumą. 
Kitaip sakant, valdyba ne
atkreipė dėmesį į įstatuose 
įsakmiai nustatytą reikala

vimą "organizuoti ir palai
kyti lietuvių švietimo, auk
lėjimo ir kt. Įstaigas”, pa
liekant liet, mokyklos egzi
stenciją tėvų rūpesčiui.

Susirink imui neteko 
svarstyti kokių svarbesnių 
pasiūlymų ar veiklos planų.

Į naują valdybą buvo iš
rinkti : Vyt. Braziulis, J. 
Budrienė, F. Eidimtas, K.
S. Karpius, A. Plavičius ir
K. Budrys. I revizijos ko
misiją: V. Kasakaitis, L. 
Leknickas ir Z. Tarutis.

BAŽNYTINES MUZIKOS 
KONCERTAS

Kovo 28 d. 4 vai. p.p. |vyko 
religinės muzikos koncertas Nau
josios parapijos bažnyčioje. Kon
certą globojo parapijos klebonas 
kun. J. Angelaitis, išpildė — šv. 
Jurgio parapijos choras su solis
tais, vadovaujant muz. Pr. Amb- 
razui, chorą ir solistus vargo
nais palydint Reginai Brazaitie- 
nei.

Gražioje romaniško stiliaus, 
inž. archt. St. Kudoko pa šuty
toje, dail. Varnelio paveikslais 
ir vitražais išpuoštoje bažnyčio
je, labai pasigendama gražios 
giesmės. Praėjusio sekmadienio 
koncerus liks atmintinu ilgam 
laikui.

Koncertą pradėjo mišrus cho
ras su kūriniais Kristus Galingas 
- Kristus valdo visą pasaulj. O. 
Gausz ir Ant. Kalvarijos kalno 
baisus reginys — Kun. J. čižaus- 
ko. Abi giesmės - įspūdinga įžan
ga, primenanti klausytojui šio 
koncerto prasmę.

Į Šiluvos Mariją -- Pr. Ambra- 
zo išpildė moterų choras su so- 
lisuis: V. Matulioniu ir A. Liut
kum. Graži, patriotinio turinio 
giesmė nepaliko laukto įspūdžio 
dėl abiejų tenorų balsų panašu
mo. Baritonas, būtų įspūdingiau 
nuskambėjęs.

Meldžiam Tavęs Viešpatie — 
kun. J. čižausko ir Maria Mater 
Gratiae — Guidi, išpildė mišrus 
choras su I. Grigaliūnaite. Gai
la,kad gražiai besireiškianti jau
na dainininkė greičiausiai buvo 
atsistojusi netinkamoje vietoje ir 
todėl silpnokai girdėjosi.

Solistas V; Matulionis išpildė: 
Tėve | Tavo rankas atiduodu 
savo sielą -- 6-tas Kristaus žo
dis iš Kantatos Septyni Paskuti
niai Kristaus žodžiai -- Th. Du- 
bois. Šios kantatos ištrauka bū
tų buvusi įspūdingesnė su {pras
tu choro akomponiamentu. Solis
tas pasirodė pajėgus Šiam kū
riniui nugalėti. Gal tik aukšti 
tonai per tamsūs ir lyg forsuo
jami.

Dievas neapleidžia-- Pr.Am
bra zo, viena iš įspūdingiausių jo 
giesmių šiame koncerte, kurią 
išpildė mišrus choras.

Tu Virginum Corna -* W.A. 
Mozart ir Inflammatus etAccen- 
sus (iš Sabat Mater) -- G. Rossi- 
ni išpildė solistėj. Krikštoiaity- 
tė-Daugelienė su mišriu choru. 
Šie abu kūriniai yra perlai muzi
kos kompozicijoje savo forma. 
J. Krikštolaltytė - Daugėlienė 
kūrin| išpildė labai gražiai ,kaip 
aukšto lygio sollstė-menlninkė. 
Jos lyrinis, gražaus tembro, ko
loratūrinis balsas buvo vieno
dai pajėgus visose gaidose. Sia
me koncerte ji buvo viršūne viso 
solistų sąstato.

Pabaigai reikia pastebėti, kad 
muz. Pr. Ambrazas tikrai gali 
didžiuotis turėdamas š| gražiais 
ir pajėgiais balsais turtingą cho

rą ir choras turėdamas gabų ir 
darbštų muziką Pr. Ambrazą.

Po koncerto Įvyko vaišės, ku
rių pelnas skirtas parapijos kon
certinio fortepijono skoloms ap
mokėti. Koncerto iniciatoriai: 
Julius Kazėnas ir V. Jurgelis.

A.K.

PARDUODAMAS 
šuniukas — prancūziškas 
pūdelis. 125 dol.,9 mėn. am
žiaus.

Telef. 791-5738.

PARDUODAMAS NAMAS

Geras,vienos šeimos mū
rinis namas

COLONIAL HTS.
Moderni vonia ir virtuvė, 

poilsio kambarys, gražus 
sklypas ir garažas. Savinin
kas išsikelia iš Clevelando. 
Kaina tik $17,500.

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti

ŠIRVAITIS 
WM. T. BYRNE 

Real Estate
1535 Hayden Avė.

MU 1-61C0 — įstaiga, 
KE 1-4080 — namai.

(38-40)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų n‘<mu. 
Bonna, Hecker, Addison. 
Cornelia ir kt. Arti gero su
sisiekimo, bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu įmokėsimu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

E. 160 — St. Clair
2 šeimų 4-4, 3 garažai. 

Nuoma 130 dol. mėn. $9,500
Investavimui

32 ft., arti Lake Shore 
Blvd. Naujas — mūrinis.

Euclid, Ohio
3 metų "split-level", 3 

miegamieji, salionas, val
gomasis, virtuvė, kilimai, 
padalintas rūsys. Arti mo
kyklų ir susisiekimo.

Norintieji parduoti na
mus skambinkit UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

(JL 1-6666

SUPERIOR 
SAVINGS

tlNCl 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and^ 
REMODELING 

LOANS• • • •
INSURED SAVINGS

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 KE 1 - 7770

• Prieš atnaujindami sa
vo draudimus, palyginkite 
kainas telefonuodami V. 
Giedraičiui 944-6835 ar Z. 
Obeleniui 531-2211.

LOS ANGELES

LOS ANGELES SCENOJE 
— RAUDONASIS VYNAS

Balandžio mėn. 10 ir 11 
dieną, šv. Kazimiero para
pijos salėje Los Angeles 
scenos darbuotojai stato 3- 
jų veiksmų komediją "Rau
donasis Vynas". Veikalas, 
verstas iš latvių kalbos, 
įdomus ir priskiriamas prie 
klasikinių veikalų. Geras 
"Vyno” "pilstytojų” sąsta
tas užtikrina jo pasiseki
mą: Jonė Peterienė nieka
dos nėra apvylusi mūsiško
sios publikos, Alfa Petraus
kas "Diagnozėje” švystelė
jęs, labai laukiamas vėl pa
sirodant, Litą Žilevičiūtė 
taip pat pamilta mūsų iš 
a n k styvesnio pasirodymo, 
Emilis Skistimas, ištikimas 
teatro dabuotojas, daug va
landų aukojąs, na ir paga
liau rež. Juozas Kaributas. 
Jis paruošia spektaklius, 
aukodamas laiką ir net fi
zinį darbą atlikdamas.

Los Angeles publika įro
dė, kad čia statomais veika
lais domisi. Kviečiama ir šį 
kartą visus. Tuo įrodysime, 
kad vertiname veikalus, ku
rie pasirodo mūsų scenoje. 
"Vynas” nesprendžia rimtų 
problemų, lengvai supran
tamas, nuotaikingas.

D e k o racijas kruopščiai 
ruošia Algis žaliūnas. B. V.

SOLISTAS ANTANAS PAVA
SARIS dainuoja vokalinio re
čitalio metu, kovo 20 d. Los An
geles šv. Kazimiero parapijos 
salėje, žavėdamas publiką savo 
lyrinio tenoro balsu.

L. Kančausko nuotrauka
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šių metų balandžio mėn. 4 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. Chicagoje, Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont Avė. įvyks Chicagos lituanistinių mokyklų J 
moksleivių ;

DAILIOJO ŽODŽIO VARŽYBOS IR MENO POPIETĖ
Programą išpildo dailiojo varžybų finalistai ir moksleivių meno ansambliai. Įėjimas auka.

VARŽYBAS RUOŠIA LB CHICAGOS APYGARDOS ŠVIETIMO KOMISIJA. <
TECHNIŠKUS ORGANIZACINIUS DARBUS ATLIEKA LB CHICAGOS APYGARDOS VALDYBA.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲLAIKRAŠTIS

LIETUVOS DIPLOMATI
NIAI IR KONSULIARI- 

NIAI ATSTOVAI WASH- 
INTONO LIETUVIŲ 

TECHNOLOGIJOS IR 
GAMTOS MOKSLŲ 

DRAUGUOS PASKAI
TOJE

š. m. kovo mėn. 20 dieną, 
ponų Vasaičių namuose 
jvyko Washingtono Lietu
vių Technologijos ir Gam- 
fos Mokslų Draugijos su
ruošta inž. Vytauto Mošins- 
kio paskaita, tema: "Heli
kopteriai — Veikimo Pa
grindai ir Pritaikomumas", 
kuri buvo pailiustruota 
dviem neilgais spalvotais 
garsiniais filmais.

Į paskaitą atsilankė tuo 
laiku Washingtone posė
džiavę Lietuvos Diplomati
niai ir Konsuliariniai atsto
vai: Diplomatijos šefas Mi- 
nisteris Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Pasiun t i-n y b ė s 
Washingtone Patarėjas Dr. 
Stasys Bačkis su ponia, Ge
neralinis Konsulas Chica
goje Dr. Petras Daužvar
dis, Generalinis Konsulas 
Nevv Yorke Vytautas Sta
šinskas, Generalinis Konsu
las Kanadoje Jonas žmui- 
dzinas,
Yorke Anicetas Simutis.

Ministeris Stasys Lozo
raitis padarė trumpą pra
nešimą apie savo kelionę po 

Vicekonsulas New ras

Phlladelphijos neolituanal ruošiasi savo metinei šventei, kuri 
jvyks gegužės 1 d. Nuotraukoje padalinio pirm. G. Mironas ir J. 
Matonis sueigos metu, svarstant šventės pravedimą. Į šventę lau
kiama atvykstant neolituany ir iš kity miestų. Dėl informacijų 
kreiptis | pirm. G. Mironą, 8006 Castor Avė., Philadelphia, Pa. 
19115.

JUZEI ORANTIENEI

ir jos šeimai, mylimai motinai ELZBIETAI PLE

DIENEI-ZABLECKIENEI mirus, daug užuojau

tos reiškia

D. ir J. Širvaičiai

Pietų Ameriką ir gausiai 
sus irinkusieji washingto- 
niečiai draugijos nariai ir 
svečiai turėjo malonios pro
gos. besivaišindami, susi
pažinti ir pasikalbėti su mi- 
nisteriu Lozoraičiu, mūsų 
konsulais ir paskaitą skai
čiusiu inžinierium Vytauto 
Mošinskiu, kuris helikopte
rių srityje yra padaręs ke
letą išradimų. G. G. K.

AUKOS LITUANUS 
ŽURNALUI

Per Lituanus vajaus cen
trinį komitetą šiomis dieno
mis aukojo:

Po 100 dol. — Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
ga, LB Waukegan apylin
kė, Bostono studentų s-gos 
skyrius, Juozo Briedžio sve
čiai juozinių proga Detroi
te.

Po 5(f dol. — Rymo Ka
talikų Susivienijimas Ame
rikoje ir Ateitininkų - Sen
draugių S-gos Centro Val
dyba.

29 dol. — Worcesterio Li
tuanus remti komitetas.

Po 10 dol. — Valantinas 
Bauža (Detroitas), Gražina 
Cėsnaitė (VVorcester), Pet- 

Molis (Worsester), ir 
kun. Vytautas Balčiūnas 
(Putnam, Conn.).

Aukas ir toliau galima 
siųsti Centriniam komite

tui sekančiu adresu: inž. 
Česlovas Staniulis, 21100 
Fairvievv Dr., Dearborn 
Hts., Michigan 48127.

(slm)
• Zita Burneikytė^ gyv. 

3613 So. Uniou Avė., Chi
cago, Illinois 60609, užsire
gistravo į lietuvių tautinių 
šokių ratelių mokytojų-.va- 
dovų kursus, kurie prasi
dės š. m. birželio mėn. 13 
dieną Dainavos stovykla
vietėje ir tęsis dvi savaites.

Norintieji kursus lanky
ti, prašoma registruotis LB 
Centro valdybos sekreto
riaus adresu: Kostas Januš
ka, 2646 West 71st St., Chi
cago, Illinois 60629.

• .Jaunimo literatūros 
premijai atrinkti komisijai 
prisiuntė savo veikalus, Ja
nina Narūne, Joana Pautie- 
nis ir Lietuvių Dienų lei
dykla D. Buidokienės "Ke
turkojis Ugniagesys".

Veikalus prašoma siųsti; 
Jeronimas Ignatonis, 6642 
So. Francisco Avė., Chica
go, Illinois 60629.

• Arnoldas Voketaitis — 
Metropolitan Opera Natio- 
na] Co. solistas. Metropoli
tan Operos pranešimas, 
skelbiąs sekančiam sezonui 
solistų parinkimą, patiekia 
ir lietuvių iškilaus solisto 
Arnoldo Voketaičio pavar
dę. Naujų solistų parinki
mas tęsėsi 12 mėnesių, tik
rinant . 1300 kandidatų iš 
.JAV, Kanados ir Europos. 
Iš jų liko sutarties formo- 
lumams atlikti 28.

Reikia pastebėti, kad ši 
operos solistų grupė suda
roma plečiant Metropolitan 
operos ir bendrai kultūri
nių institucijų veiklą Ame
rikoje. T. v. Metropolitan 
Opera National Company, 
kurios vadovais yra žinoma 
solistė Rise Steven ir Mi- 
chael Manuel, savo baze pa
sirinko Clowes Hali, Butler 
Universitete, Indianapolyje.

The Metropolitan Natio
nal Co. yra Metropolitan 
Operos New Yorke ir John
F. Kennedv vardo scenos 
meno centro bendras kūri
nys, skirtas papildyti Met
ropolitan Operas uždavinį 
šia meno sritim pradžiugin
ti kuo plačiausius Amerikos 
ir Kanados visuomenės 
sluoksnius.

Tvirtas operos meno vie
netas sudarytas iš 120 as
menų sekantį rudenį pra
dės savo sezoną, numatant 
aplankyti 70 miestų.

Dargio ir Mončio 
paroda Chicagoj

• Dail. Alfonso Dargio ir 
skulpt. Antano Mončio kū
rinių paroda atidaroma šį 
šeštadienį, balandžio 3 d. 
Chicagoje, Čiurlionio gale
rijoje. Skulptorius Antanas 
Mončys, gyvenąs Paryžiu
je, į parodą yra atsiuntęs 
15 bronzos ir medžio skulp
tūrų, gi dail. Alfonsas Dar
gia, išbuvęs Europoje me
tus laiko, parodoje išstato 
apie 40 tapybos kūrinių ir 
asmeniškai dalyvaus paro
dos atidaryme.

Parodą rengia Korp! Gin
taras. Nuotraukoje A. Mon
čio skulptūra — Auksuotas 
medis.

KULTŪRINĖ POPIETĖ

Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje 
rengia eilinę kultūrinę po
pietę, į kurią maloniai kvie
čiami visi sambūrio nariai, 
o taip pat jų svečiai, kaip 
lygiai lietuviškoji studenti
ja. Popietės pagrindinis re
ferentas Ped. Lituanistikos 
Instituto Lektorius Domas 
Velička kalbės tema: "Lie
tuvių tautinio švietimo pro- 
blemos".

Popietė, 1965 m. balan
džio 11d. Pradžia 3 vai. 30 
min. p. p. Radijo Margutis 
patalpose — 6755 So. Wes- 
tern Avė., Cicago Illinois.

METINĖ SUEIGA

Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje 
šaukia metinę sueigą, kuri 
bus 1965 m. balandžio 24 d., 
pradžia 6 vai. vak. Stepo 
Trinkau sko svetainėje, 
"Crescent Lodge", 6316 W. 
65th Street, Chicagoje.

Sueigos darbotvark ėję: 
a p y skaitiniai pranešimai, 
naujų vald, organų rinki
mai, diskusijos dėl veiklos 
ir kt. Sueigoje kviečiami 
dalyvauti visi sambūrio na
riai, o taip pat laukiami at
vykstant jaunieji Korp! 
Neo-Lithuania filisteriai.

CHICAGIŠKES 
NUOTRUPOS

Kadaise Rockefelleris išdalino kiniečiams žibalines lempas, kad 
iššaukus didesnį žibalo pareikalavimą Kinijoje. Jam tai tikrai apsi
mokėjo. Panaši situacija buvo chicagiškę Margučio radijo programą 
pradėjus perduoti FM bangomis (93,1). Naujoji stotis yra stipri, leng
vai girdima net 150 mylių atstume, osuantenom net už poros šimtų 
mylių. Mintis pasinaudoti FM bangomis jau buvo kilusi seniai, kai tik 
Margučiui buvo atsakyta senoji stotis, o kitos stipresnės AM stotys 
nenorėjo įsileisti programų svetima kalba. Tačiau kiek klausytojų tu
ri radijo aparatus, pritaikintus ir FM bangoms? J tą klausimą niekas 
neturėjo tikro atsakymo, todėl Vanagaitienė ir pabūgo- jomis naudo
tis. Pasinaudoti Rockefellerio receptu nebuvo galima. FM radijo apa
ratai kaštuja apie 30-40 dol., o programai klausyti nereikia pirkti 
nei žibalo nei mokėti kokio kito mokesčio.

Surasta kita AM stotis buvo silpna ir ypač vakarais — sute
mus — blogai girdima net tokioje lietuvių kolonijoje kaip Mar- 
quette Parkas. Dėl to Margutis nustojo daug klausytojų. Ar dabar 
juos pasiseks grąžinti, klausimas palieka atviras, tačiau pastangos 
tam daromos visai rimtos. Naujus aparatus vistiek reikia laiks nuo 
laiko įsigyti, todėl reikia tikėtis, kad vakarinė lietuvių radijo valan
da (nuo 7 iki 8 vai.) bus išlaikyta. Tam tačiau reikia platesnės talkos 
iš visų suinteresuotų pusės.

Negali pasakyti, kad naujoji Margučio radijo programa būtų la
bai Įdomi. Tiesa, ir senoji programa paskutiniu laiku nebuvo tobu
la, bet jai daug kas buvo atleistina. Naujieji programos vadovai tu
ri iš naujo išsikovoti sau simpatijų, o tai nelegva, nes visuomenė 
yra gerokai išlepusi. Pagaliau sunku ką nors ir padaryti. Kiek turi
me lietuviškų plokštelių? Pakviesi kokį kalbėtoją — žiūrėk ir pra
dės dėstyti kokius visai senus dalykus ir taip nuobodžiai, kad lieki 
programos klausyti tik iš pareigos, o ne malonumo... Ir naujieji 
vadovai turėjo tik gerus norus, bet tik nepatyrimą ar bent teorines 
žinias. Už tat pirmąsias programas buvo tikrai sunku išklausyti. 
Praeitą penktadienĮ užstatęs Margučio programą buvau maloniai nu
stebintas. Valdas Adamkavičius ir Petras Petruitis, atrodė jau daug 
drąsesni ir įgudę... Pradžia gera, reikia tik daugiau materialinių ir 
moralinių paskatinimų taip varyti toliau. Savaime aišku ir progra
mos vadovai neturėtų užsnūsti ant laurų...

Prisiminus pastangas lietuviškos radijo valandos išlaikymui 
Chicagoje turime Marąuette Parko bažnyčią, savo išvaizda, jei ne 
dvasia, gerokai lietuvišką. Nelabai seniai ji statyta, bet Štai jau ir 
ji pasuko visų kitų tariamai lietuviškų institucijų keliu. Atėjo airiai 
malioriai ir nudažė visą vidų žaliai. Nieko prieš žalią spalvą. Ji 
ne tik airių, bet turi vietos ir mūsų trispalvėje, tačiau Šioje baž
nyčioje ji netinka. Ji čia šąlu, neturi Šiltų tonų, kurie rištųsi su 
vitražais ir esamu marmuru. Artksčiau bažnyčioje vyravo balta 
spalva, lubos buvo alebastrinio plasterio ir, visa ui derinosi su 
visu barokišku vaizdu. Dabar ne tik sienos,bet Ir ornamenui už
tepti airišku žalumu. Dar vienas kius uždažymas ir jų visai ne
įžiūrėsi. O rodos yra -tiek lietuvių dailininkų su skoniu, pripažini
mu ir patyrimu. Ir bažnyčia lietuviška. Ar negalima buvo bent pa
sitarti? Beje, djngo ir lietuviški ornamentai nuo durų... (vm)

ELIZABETH

TAUTINĖS SĄ JUNGOS 
SKYRIUS AUGA

Tarp daugelio Elizabetho 
lietuviškų organizacijų, 
Tautinės Sąjungos skyrius, 
mūsų bendruomenės dalis, 
reiškiasi gyvai, ir judriai. 
Gal būt dėl to, kad žmonas 
jai priklausą yra siejami 
bendrais tautinio susiprati
mo bei lietuviškų tradicijų 
ugdymo ryšiais.

Kovo mėn. 22 dieną Lie
tuvių Laisvės salėje Eliza- 
bethe, įvyko skyriaus narių 
susirinkimas. Susirinkimas 
buvo įdomus tuo, kad į jį 
atsilankė ir savo mintis pa
reiškė sąjungos pirminin
kas Vytautas Abraitis su 
ponia. Be narių atvyko be
veik antra tiek prijaučian
čių ir svečių, kurie atidžiai 
išklausė pirmininko kalbą.

Pasidžiaugęs elizabethie- 
čių veikla, svečias plačiau 
apžvelgė naujai apsijungu
sio VLIKo veiklą ir užduo
tį. Kaip žinia, Tautinę Są
jungą ten dabar atstovauja 
dr. Bronius Nemickas, Są
jungos atstovavimas VLIK 
esąs svarbus ir naudingas 
Lietuvos reikalų gynimo 
faktorius, nes tai priduoda 
jam daugiau svorio ir su
teikia didesni visuomenės 
pasitikėjimą. Įvykiai rodo, 
kad dabartinė pasaulio po
litinė padėtis dar nėra pa
lanki Lietuvos laisvei. Tai
gi, nereikia per daug tikė
tis, kad laisvės atgavimas 
gali- būti artimos ateities 
įvykis.Kova dėl nepriklau
somybės dar pareikalaus 
darbo ir pastangų, o svar
biausia, reikia laukti gero 
"politinio vėjo". Nepriklau

somybės Talka dabar ruo
šianti gerą anglų kalba Lie
tuvos reikalu leidinį ”Refe- 
rence Book”. Pabaigoje kal
bėtojas pastebėjo, kad jis, 
kaip naujai atsikėlęs į Nevv 
Jersey valstybę, dabar pa
gal teritorinį pasiskirsty
mą turėsiąs priklausyti ar
timiausiam skyriui, kuris ir 
yra Elizabethe.

Į šį susirinkimą atvyko 
svečių ir iš toliau, būtent 
Jonas Valaitis iš New Yor
ko, inž. Vladas Dilis su po
nia iš East Orange, ir senas 
veteranas - vienmintis Juo
zas Kralikauskas iš Newar- 
ko. Jonas Valaitis iškėlė 
sveikų minčių .kaip efektin
giau amerikiečiams ati
dengti komunistų kėslus ir 
parodyti rusų daromas 
skriaudas Lietuvai. Jo pa
grindinė mintis buvo, kad 
reikia vieningai dirbti su 
kitų sovietų pavergtų tau-, 
tų atstovais ir tuo būdu vi
siems bus lengviau budinti 
apsnūdusią pasaulio sąžinę.

Elizabetho ALT Sąjungos 
skyrius dabar yra gerokai 
paaugęs nariais ir ateityje 
mano dar padidėti. Per pen- 
kioliką metų skyrių sudarė 
vien vyrai, o šiais metais 
narių tarpe jau yra ir pir
mosios dvi moterys, tai 
Bronė Lukoševičienė ir Ele
na Kidžienė. Vasarą Valdy
ba yra numačiusi suruošti 
išvyką-gegužinę, o rugsėjo 
mėnesį paminėti Tautos 
Šventę. Klausimams pasi
baigus įvyko jaukus pobū
vis.

Šiuo metu Elizabetho sky
riui pirmininkauja Petras 
Lanys, sekretoriaus parei
gas eina Henrikas Bitėnas 
ir iždininko — Pranas Da
mijonaitis. j.v.
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