
------------ THE UTHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER--------------

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103. 
Telephone: 431-6344

50-ti metai Gegužė - May 21, 1965 Nr. 59

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BRITO KARALIENĖ ELŽBIETA II 
SVEČIUOJASI VOKIETIJOJE

BRITŲ KARALIENĖ IR JOS VYRAS, VALDO
VAI TOS TAUTOS, KURI Iš VISŲ KAIMYNŲ 
DAUGIAUSIAI NEKENČIA VOKIEČIŲ, LAN
KOSI SAVO PROTĖVIŲ ŽEMĖJE. — TRUMPA 
VOKIEČIŲ KARALIŲ ISTORIJA D. BRITANI
JOJE. — AR PASISEKS PILYPUI TAI, KAS 
NEPASISEKĖ KARALIENĖS VIKTORIJOS VY

RUI ALBERTUI?

------------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------------

Pirmosios žinios’ iš Bonnos 
skelbia, kad D. Britanijos kara
lienė Elžbieta H ir jos vyras ku
nigaikštis Pilypas savo ilgoje — 
net 11 dienų — viešnagėje Vak. 
Vokietijoje ir Vak. Berlyne bus 
sutikti daug nuoširdžiau negu 
Prancūzijos prezidentas deGaul- 
le ar buvęs JAV prezidentas John 
F. ("Ich bin eine'Berliner") Ken- 
nedy. Likimo ironija norėjo, kad 
abu dabartiniai karališki svečiai 
būtų vokiečių kilmės, bet repre
zentuotų tą tautą, kuri iš visų 
Vokietijos kaimynų daugiausiai 
nekentė vokiečių. Tačiau abiejų 
tautų interesai nūdieniame pasau
lyje verčia užmiršti buvusius ki
virčus ir rasti bendrą kalbą. To
dėl gali būti, kad dabartinei ka
rališkai porai pasiseks pradėti 
glaudesnio bendradarbiavimo epo, 
chą, kas nebuvo lemta jų pirma- 
ta kūnams.

Dabartinė britų karalių dinas
tija, kuri karaliauja nuo 1714 m., 
yra kilusi iš Hannoverio. Ir visos 
britų karalių žmonos per tą 250 
metų laikotarpį, tik vt-via iš
imtimi, buvo vokietės. Tai atsi
tiko tokiu būdu.

1714 m. mirė bevaikė Stuartų 
giminės britų karalienė Ona. Jau 
prieš ui britų parlamentas buvo 
nuuręs, kad Onos įpėdinė bus 
karaliaus Jokūbo I anūkė Sofi
ja, ištekėjusi už Hannoverio ku
nigaikščio. Tačiau Sofija mirė 
anksčiau už Oną ir tokiu būdu 
pastarajai mirus sostas atiteko 
Sofijos sūnui Jurgiui L Tas per 
visą savo gyvenimą neišmoko nė 
žodžio angliškai ir aplamai imant 
buvo prastas karalius, besidomįs 
tik savo asmeniškais reikalais. 
Jo sūnus Jurgis n ėjo tėvo ke
liais. Iš viso pirmųjų vokiečių 
karalių įnašas buvo tik Kalėdų 
eglutės įvedimas ir panaikini
mas seno britų papročio, pagal ku
rį karališkų vestuvių iškilmių 
pabaigoje visi svečiai praeidavo 
pro karališką lovą, kurioje jau 
gulėdavo jaunavedžiai!

Hannoverio dinastija pagarbos 
įgavo tik karalienės Viktorijos 
laikais. Toji buvo ištekėjusi už 
Saksonijos - Coburgo kunigaikš
čio Alberto, kuris buvęs kuklios 
išvaizdos ir laikysenos žmogus, 
bet turėjęs politinių ambicijų. Jis 
norėjęs anglų - vokiečių santar
vės. Tačiau tuo laiku Vokietijos 
faktinai dar nebuvo. Tebuvo at
skiros vokiečių valstybės ir vals
tybėlės, kurias visų pirma rei

kėjo sujungti. Kaip žinia, tai pa
sisekė padaryti Prūsijai, į ku
rios pastangas suvienyti Vokie
tiją princas Albertas žiūrėjo la
bai palankiai, tuo tarpu britų vy
riausybė, ypač jos užsienių rei
kalų mlnisteris ir vėlesnis prem
jeras lordas Palmerstonas Vo
kietijos vienybės bijojo. Tarp 
karalienės vyro ir premjero pra 
sidėjo gana smarkoka kova, kuri 
net grėsė virsti konstitucine kri
ze. Tuo metu Berlyno 1848 m. re
voliucijos pasėkoje Londone at
sidūrė būsimas Vokietijos impe
ratorius Wilhelmas I. Princas 
Albertas nutraukė savo tylią ko
vą su lordu Palmerstonu ir sutel
kė visas pastangas "liberaliai 
apšviesti" būsimą Vokietijos im
peratorių. Bflsimoji Vokietijos 
imperija turinti, kaip ir D. Bri
tanija, pasukti liberalizmo keliu.

Viktorija ir Albertas net išleido 
už Wilhelmo sūnaus, vėlesnio 
Friedricho ni.savo dukrą Vikto
riją, vadinamą ‘Vicky*. Tosios 
uždavinys turėjęs būti liberaliai 
nuteikti Vokietins imperato-iu 
šeimą. Friedrichas III pavaldęš 
vos 99 dienas mirė gerklės vė
žiu.

Po jo mirties santykiai tarp gi
miningų D. Britanijos ir Prūsijos 
karalių šeimų gerokai pakriko. 
D. Britanijosx sosto įpėdinis Edu
ardas, vadinamas "Bertie’.buvo 
labai palaidaus būdo. Viktorija ir 
Albertas norėjo jį galimai grei
čiau apvesdinti ir kaip žmona jam 
buvo numatyta vokiečių kilmės da
nų princesė Aleksandra. Tačiau 
Prūsija tada ruošėsi karui su Da
nija dėl SchlezvifĮp • Holsteino, 
todėl tokios vedybos, kurių pasė
koje D. Britanija galėjo atsidurti 
Danijos pusėje, netiko Berlyno 
planams. Už tat Danijos karalius 
buvo painformuotas apie Eduar
do ryšį su Londono artiste Nelly 
Clifden. Apie ui sužinojo ir tėvas 
Albertas, kuris tuojau išsirengė 
pas Cambridge studijuojantį Edu
ardą. Tėvas įkalbinėjo sūnų: "Tu 
negali pasiduoti, tu negali kristi. 
To pasėkos mflsųkraštui ir visam 
pasauliui būtų baisios".

Per tą kelionę princas Albertas 
užsikrėtė šiltine ir mirė. Našlė 
karalienė Viktorija negalėjoatsi- 
kratyti įspūdžio, kad jų sūnus 
Eduardas yra kaltas už jos myli
mo vyro mirtį. Per 40 metų sos
to įpėdinis Eduardas buvo izo
liuotas nuo bet kokio sąlyčio su 

valstybės reikalais. Iš savo pusės 
dėl tokios padėties Eduardas kalti
no vokiečių intrigas.Tasbeabejo 
prisidėjo prie santykių tarp britų 
ir vokiečių valdovų pablogėjimo.

Naujos alyvos į rusenančią ug
nį papylė Eduardo sesers Vicky 
sūnus Wilhelmas II, kuris neken
tė savo dėdės. Legenda teigia, 
kad Eduardas tapęs karaliumi 
Eduardu VII ir buvo Vokietijos 
apsupimo - D. Britanijos san
tarvės su Prancūzija ir Rusija 
pradininkas. Iš tikro gi, čia nu
lėmė ne tiek Eduardas VII as
meniškai, bet tylus britų diplo
matijos paruošiamasis darbas. 
Wilhelmo II noras Vokietiją pa
versti jūrų galybe labai išgąsdi
no britus, kurie pradėjo ieškoti 
sąjungininkų kontinentalinių vals - 
tybiu tarpe.

Britų laivyną kovai su Vokie
tijos augančiu laivynu paruošė 
vokiečių kilmės admirolas Lud- 
wig von Battenberg, kurį 1914 m. 
iš pareigų atleido laivyno minis- 
teris pavarde ... Uinston Chur- 
chllL Tų metų spalio 28 d.Chur- 
chillis rašė von Battenbergui: 
"Mielas kunigaikšti Liudvikai,... 
tai nėra paprastas karas, bet 
žūtbūtinė kova tarp dviejų tau
tų. Ji sukels aistrų liepsnas, 
kurios peržengs mūsų civiliza
cijos ribas..."

Tų aistrų pasėkoje von Batten
berg giminė išvertė pavardės 
dalį "berg" — kalnas -- į ang
lišką "Mount". Iš Mountbatten 
giminės yra kilęs ir dabartinės 
karalienės Elžbietos II vyras Pi-t 
lypas. Ir karališka dinastija 
Hannoverio vardą pakeitė Wind- 
soru. Vienas iš Windsorų, Edu
ardas VIII, vėl svajojo apie bri
tų - vokiečių santykių pagerini
mą, tačiau jis buvo priverstas 
atsistatydinti, vedęs persiskyru
sią amerikietę Mrs. Simpson. 
Tuo tarpu Hitleris galvojo, kad jo 
sąjūdis turįs daug simpatijų bri
tų karališkoje šeimoje. Iš tikro 
gi, jei iš pradžiųBritanijoje daug 
kas į Adolfą žiūrėjo kaip į norma
lų nacionalistą, tai vėliau savo 
nuomonę pakeitė. 1939 m. karas 
sukurstė dar didesnės tautinės ne. 
apykantos aistras negu 1914.

Tačiau gyvenimas nestovi vie
toje. Karo pasėkoje, Britanija li
ko antraeile valstybe, kurios in
teresai reikalauja ieškoti glau
desnių ryšių su Europa. Tačiau 
kelią į tai užblokavo Cha ries de 
Gaulle, kuris britų salą laiko ame - 
rikiečių prietilčiu į Europą. To
kioje būklėje britams skubiai rei
kalingi geri santykiai su vokie
čiais. Už tat dabartinis premje
ras Wilsonas, nors jo Darbo Par
tijoje vokiečiai neturi jokiu sim
patijų, iškilmingam Elžbietos vi
zitui J savo protėvių žemę pilnai 
pritarė.

Tuo tarpu Elžbietos vyras Pi
lypas savo gyvenimo uždaviniu 
pasistatė tai, kas nepasisekė ka
ralienės Viktorijos vyrui Alber-

Grupė Amerikos Lietuvių Studentų demonstravusių prie Baltųjų 
Rūmų Washingtone gegužės 15 d. Demonstrantai pritarė ir pilnai 
parėmė prezidento L.B. Johnsono politiką Vietname. Beto prašė 
padėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos išlaisvinimo kovoj prieš ko
munizmą. Baltimorės Radijo Valandėlės nuotrauka

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENTRO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 25 d. visuotiniame 
Argentinos Lietuvių Centro na
rių susirinkime, nepaisant lie

tui. Žinia, karalienės ir jų vyrai 
šiais laikais ne kažin ką gali. 
Vokiečių - britų istorijos negali
ma suprasti, neprisiminus Pal- 
merstono, Bismarcko, Disraelio. 
(Kancleris Bismarckas jau buvo 
įkalbėjęs premjerą Disraelį 1878 
metais sudaryti D. Britanijos - 
Vokietijos santarvę prieš Rusiją 
tačiau Disraelis netrukus buvo 
priverstas atsistatydinti, o jo įpė
diniai tokia galimybe nesidomė
jo). Tačiau yra momentų, kada ir 
karaliams, kurie tik karaliauja, 
bet ne valdo, šis tas pasiseka. 
Galimas daiktas, kad dabartinis 
karališkas vizitas grąžins britų- 
vokiečių santykiams bent tą šir
dingumą, kurio jau nebuvo likę 
nuo pirmojo pasaulinio karo pabai
gos.

Viršuje stipriausios Pietų Amerikoje lietuvių organizacijos Argentinos LietuviųCentro naujoji valdyba. 
Iš kairėj J. Gradeckas, S. Džiugis, C. Urbonavičius, A. Jasuitis, pirm. V. Balčiūnas, buv. pirm. J. Zi
berka, A. Petrauskaitė, D. Mankutė, B. Paždagis ir V. Norkaitis. Apačioje susirinkimo dalyviai, renkant 
naują valdybą. p, ožlnsko nuotrauka

taus, dalyvavo 121 narys.
Susirinkimą atidarė nuotaikin

gu Žodžiu savo kadenciją bai
giantis ALC pirm. Jurgis Zl- 
berka. Sekr. A. Gronskis per
skaitė pereito susirinkimo pro
tokolą, kurį susirinkimas vien
balsiai priėmė.

Tylos minute pagerbti mirę 
ALC nariai. Dabar ALC turi 
50$ narius. 1964 metais priim
ta 14 naujų narių.

Iš J. Zlberkos pranešimo pa
aiškėjo, kad 1963/64 metais A. 
L. Centras turėjo $845,544.63 
gryno pelno.

Buvusi valdyba, veiklusis ALC 
Ansamblis ir ALC orkestras, 
puikiai pasirodę ne vien sosti
nėje, bet Rosario, Berisse ir 
už Argentinos ribų.

Garbės nariui K. Mankui pa
sidžiaugus, kad A. L. Centras 
gražiai progresuoja, garbės na
riui L. Ryšeliui paaiškinus kė
džių pirkimo reikalą ir Juozui 
Zaviekui patarus išreikšti padė

ką darbščiajai valdybai, banga 
aplodismentų aidėjo puošniame 
A. L. Centro salione ir jo bal
konuose.

Vincui Kuraičiui perskaičius 
Revizijos Komisijos raportą ir 
jį vienbalsiai susirinkimui pri
ėmus, vyko naujos ALC Valdy
bos rinkimai.

Nors buvo pristatytas tik vie
nas kandidatų sąrašas (jį patei
kė J. Laučius ir L. Viskatis), 
bet einant Savišalpinių Organi
zacijų kontrolės taisyklėmis, 
balsavimas vykdomas slaptai.

Naujoji Valdyba 1965/66 me
tams išrinkta šios sudėties:

Vytautas Balčiūnas — pirmi
ninkas; Antanas Jasuitis — vi
cepirmininkas; Aida Diana Pe
trauskaitė — sekretorė; Carlos 
Urbanavičius -- II sekr.; Sta
sys Džiugis — iždininkas; Jo
nas Gradeckas — II ižd.; Val
dybos nariai: Antanas Misiūnas, 
Petras Bllevičius ir Antanas Vy
turys. Valdybos kandidatei: Vin
cas Norkaitis, Benediktas Paž- 
dagis ir Romualdas Narbutas.

Revizijos Komisija: Vincas 
Kuraitis, pirm., Dana Mankutė, 
sekr., Jurgis Špokas, narys ir 
Robertas Girdauskas, narys kan
didatas. Bibliotekos vedėjasjuo- 
zas Rudaitis.

Paskelbus naujos Valdybos 
sąstatą, J. Ziberka ją paprašė 
užimti buvusios Valdybos stalą.

Išsamesnes kalbas pasakė nau
jasis pirmininkas Vytautas Bal
čiūnas, suminėdamas nuveiktus 
ir planuojamus ALC darbus, ku
rių pirmoje vietoje stovi sporto 
aikštės įrengimo užbaigimas, kad 
jaunimui būtų kur "išsitiesti", 
sportuoti ir plėsti savo eiles.

Vicepirmininkas Antanas Ja
suitis savo kalboje pasidžiaugė 
ALC veikla, pabrėždamas, kad 
dės pastangas, idant prie A.L. 
Centro susikurtų kredito koope
ratyvas, kuris ilgainiui galėtų 
tapti lietuvių banku, kaip tai yra 
Kanadoje bei JAV lietuvių tarpe.

♦ VIENAS VADOVAUJANČIŲ 
italų komunistų, neseniai grįžęs 
iš Maskvos, prasitarė, kad 
Kremliui labai reikalinga bet ko
kia taika Vietname. Sov. S-gos 
vadovybė yra užplanavusi pereiti 
į platesnę pirmo reikalingumo 
prekių gamybą. Tačiau tokia po
litika "gerbūvio link" sumažinti) 
Maskvos įteką kituose komunis
tiniuose kraštuose, paliekant 
vietnamiečius mirti kovos lauke.

Mao: — Mūsų bomba neša taiką, o vakariečių — mirtį!



Nr. 59 — 2 DIRVA 1965 m. gegužės 21 d.

Bombų sugriautoje Normandijos atkrantėje amerikiečiai varosi {laivus pirmuosius vokiečių belaisvius.

"Mes turime vilties, kad sąly
gos bus palankios".

Bet paskui oras pablogėjo. Me
teorologijos stotis pranašavo lie
tų, dideli debesuotumą ir blogą 
matomumą. Ir tai buvo tos trys 
dienos, kurias galima panaudoti 
invazijai.

Birželio 3 d. 9 vai. 30min. va
karo laivai apleido uostus irplau 
kė J susirinkimo punktą. Kelias
dešimt tūkstančių karių buvo Į 
juos sulaipinti. Kas daryti? Ar 
bandyti laimę, ar atidėti invazi
ją 24 valandoms? Reikėjo greitai 
apsispręsti.

Birželio 4 d. 4 vai. 30min. ry
to, Eisenhoweris dar negalėjo ap-

VAKARU FRONTE... (z)

Kas nulėmė sprendimų?
Leitenantas Jahnke, žiūrėda

mas į atkrantę, galvojo sapnuo
jąs. Iš specialių laivų riedėjo 
milžiniški buldozeriai, pro šalį 
šliaužė "tankai, kurių prieky su
kosi didelis raus su retėžiais, 
mušant smėlį lyg kultuvėmis, 
tuo būdu bandant surasti paslėp
us minas. Kiti tankai užpakaly 
savęs per smėlį tiesė storos 
vielos tinklinį taką, kuriuo da
bar neklimpdami galėjo važiuo
ti automobiliai. Pro plyšį, kuri 
turėjo ginti Schoen ir Matz ar
tilerija, dabar veržėsi amerikie • 
čiai.

Jahnke atsilošė į mūrą, išliku
sį nesugriautą krante. Jei dabar 
jis turėtų cigaretę, tai daugiau 
nieko kito nenorėtų.

-- Ei, karininke, ateikite čia.

ŽINIOS IŠ VISUR

* DEMONSTRACIJA , prita
rianti prez. Johnsono politikai, 
įvyko ir Toronte gegužės 12 d. 
prie JAV konsulato rūmų. De
monstravo pavergtų tautų atsto
vai, kurių daugumą sudarė pabal- 
tiečiai. JAV konsulas priėmė de
legaciją, kuri jam įteikė memo
randumą. JAV konsulas demons- 
traciją sutiko labai palankiai, pa
sakęs trumpą kalbą ir paskaitęs 
ištraukas iš memorandumo.

* PABALTIEČIŲ FEDERACI
JOS Kanadoje memorandumas, 
įteiktas premjerui Lester Pear- 
sonui, buvo priimtas labai palan
kiai ir to memorandumo nuora
šai įteikti užsienių reikalų ir paš
to ministeriams. Pagrindiniai me
morandumo punktai iškelia poli
tinius reikalus, prašant Kanados 
vyriausybę ir toliau tvirtai lai
kytis ligišiolinio palankaus nusi
statymo Pabaltijo valstybių oku- ~ 
pacijos nepripažinimo reikalu. 
Pašto ministerijai prikišamas 
nuolaidumas leidžiant platinti ir 
paštu siuntinėti vis gausėjančią 
komunistinės propagandos lite
ratūrą.

* JEI POLITINIAI MANEVRAI 
ir užkulisinės intrigos nekliudys, 
atrodo, kad Santo Domingo suki
lėlių dienos suskaitytos. Įvairūs 
politiniai kompromisai su sukilė
lių vadovybe nustojo savo reikš
mės, valdančiai karinei juntai 
sudavus skaudų smūgį sukilėlių 
pozicijoms. Sukilėliams smar
kiai padeda JAV karių saugoma 
neutrali zona.

Sukilėliai yra Izoliuoti šiaurinė
je Santo Domingo miesto dalyje 
siaurame trikampyje. Jie jau su
sidūrė su sunkumais maisto ir 
šaudmenų pristatyme.

* PRANEŠIMAI iŠ HANOI, S. 
Vietnamo sostinės, byloja apie 
vis didėjančius ekonominius sun
kumus. Krašto laukia badas ir su
irutė, nebent visa tai paliktų še
šėlyje Dienbiephu masto karinis 
laimėjimas prieš amerikiečius 
P. Vietname.

Vertėjas jį nusivedė už tanko, 
kur buvo pradėtas įprastas ap
klausinėjimas: kiek sunkiųjų gink
lų turėjote? Kokia buvo jūsų įgu
la?

Karininkas buvo pasiruošęs 
į klausimų lapą įrašyti atsaky
mus, bet Jahnke pakratė galva. 
Tada šalimais stovėjęs kitas ame 
rikietis kapitonas išsitraukė šil
kinę nosinaitę ir parodė Jahnkei.

-- Pažiūrėkite, štai ką jūs tu
rėjote savo lizde W 5, -- pasakė 
jis laužytoj vokiečių kalboj. -- 
Viskas čia nurodyta.

Virš brėžinio didžiosiom rai
dėm buvo užrašyta: UTAH.

-- Utah, tai vietovė Ameriko
je, — pasakė Jahnke angliškai. 
-- Ar jūs iš ten esate, kapito
ne?

— Ne, ne! — nusijuokė ame
rikietis.

Ir Janke suprato, kad tai yra 
sutartinis žodis. Be abejo jis bu
vo pirmasis vokietis tai sužino
jęs.

Paskui, kreipdamasis į kari
ninką, paklausė:

-- Kodėl norite, kad aš jums 
daugiau pasakyčiau, jei viskas 
jums žinoma.

Negalėdamas daugiau nieko iš
traukti, karininkas nusiuntė 
Jahnke atgal prie mūro. Staiga 
smarkus sprogimas sukrėtė at
krantę. Vokiečių artilerija pra
dėjo šaudymą. Tai buvo 10-toji 
baterija. Tai buvo nedaug, bet 
amerikiečių tarpe įnešė paniką. 
Pulk. Triepel nuo Ginsterio kal
vos per lauko žiūronus matėame- 
rikiečių išsilaipinimą prie W 5 
lizdo ir davė įsakymą 10-tai bate
rijai apsžudyti iš 170 mm patran
kų. Baterija, buvusi už 18 km 
nuo taikinio, taikliai pasiekė at
krantę.

Amerikiečiai buvo nustebinti, 
kad dar kas nors gali J juos šau-

dyti, slėpėsi už tankų. Jahnke 
matė, kaip aplink krito amerikie
čiai. Vieno sviedinio skeveldra 
palietė ir jį. Nejaugi dabar jam 
teks žūti nuo savųjų? Savo turi
momis jėgomis sustabdė krau
ją. Prie jo prišliaužė amerikie
tis ir padavė sanitarinį krepšį. 
Paskui uždegė cigaretę. Patrau 
kęs porą dūmų Jahnke pradėjo 
svaigti. Staiga išgirdo:

-- Hey! Germani
Seržantas iššoko iš duobės ir 

ramiai išsitiesė. Jahnke pama
tė generolą. Tai turėjo būti gen. 
Thomas Roosveltas. Jo palydo
vas atkreipė dėmesį į vokietį be
laisvį. Jahnke automatiškai pa
kėlė ranką prie kepurės. Genero
las irgi kėlė ranką, bet pusiau- 
kely susilaikė ir neatsakė į pa
sveikinimą.

Generolas davė įsakymą vie
nam karininkui, kuris tuojau nu
skubėjo J ryšio centrinę, įreng
tą kopose. Už pusvalandžio Jahn
ke žinojo tą įsakymą. Du laivai 
atvyko surinkti vokiečius belais
vius.

Pėstininkas nemėgsta šlapin
ti savo batų. Ištikimas tai tradi
cijai Jahnke nusiavė batus, lipda
mas lai va n.

-- P.O.W, camp — War fini- 
shed, — pasakė jam juokdama
sis amerikietis.

Plaukiant valtyje Janke buvo 
vienas. Jo kareiviai plaukė kitoj 
valtyje. Toli jūroje jie prisiarti
no prie naikintuvo. Pasikėlęs ant 
dėnio jis bandė užsimauti kojines 
ir batus, kad nepasilikti basu 
prieš laivyno karininkus, bet žaiz
da šone neleido pasilenkti. Krau
juodamas ir laikydamas batus ran- je. Visą gegužės mėnesį buvopui 
koje Jahnke išdidžiai, kaip pride
ra karininkui,išsitiesė prieš nai
kintuvo karininkus, susirinkusius 
karininkų valgykloje. Vienas jų viršininkui generolui Marshallui:

prie jo prisiartino ir,parodęs su
sižavėjimą riterio kryžiumi ant 
Jahnke kaklo, pakvietė prie šulo. 
Po dvidešimt keturių valandų 
audringo savo karinės karjeros 
galo, leitenanus Jahnke pakėlė 
prie lūpų aromatiškai kvepianti 
kavos puoduką.

Tuo pačiu metu pilnu greičiu 
naikintuvas pasisuko į šiaurę, to
li už savęs palikdamas "Utah" 
atkrantę.

Ir tuo metu,kai Jahnke plaukė 
į naująjį likimą, vienas klausi
mas nenustojo jį intrigavęs. Kaip 
ui galėjo įvykti? Kodėl Romme- 
lis buvo įsitikinęs, kad panašio
mis sąlygomis invazija negalė
sianti įvykti? Tam jis negalėjo si.spręsti dėl invazijos. Buvo Su
rasti atsakymo ir niekas išvokie- šauku karo taryba. Oropranaša- 
čių nežinojo, kokios tragiškos dis
kusijos vyko sąjungininkų štabe 
invazijos išvakarėse.

Pradžioje sąjungininkai buvo 
numatę išsilaipinti 1944 m. ge
gužės pradžioje. Bet kai Eisen- 
,howeris ir Montgomery paėmė 
vadovybę, abu pamatė, kad pa
rinktas sektorius yra per siau
ras ir kareivių skaičius neužten 
karnai didelis. Eisenhoweris pa
reikalavo, daugiau laivų. Reikė
jo jų ieškoti kiume pasaulio ga
le. Bet ir to dar neužteko. Buvo 
suuru atidėti invaziją mėnesiui, 
kad laivų statybos įmonės galė
tų spėti pagaminti papildomą skai
čių išsilaipinimui skirtų barkų.

Atidėjimas buvo nutarus ne
žiūrint Churchillio protestų, ku
ris, pažadėjus Stalinui išsilai
pinimą daryti gegužės mėnesį, 
bijojo diplomatinių komplikacijų. 
Gi dėl tikslios dienos birželio 
rhėn. invazijos nusutymo, rei
kėjo atsižvelgti į potvynius ir ato 
slogius.

Sąjungininkų aviacijos padary
tos Normandijos pakrančių nuo
traukos rodė, kad vokiečiai nuo 
1944 m. smarkiai stiprino visą 
Prancūzijos pakraštį. Buvo aišku, 
ko Rommelis norėjo, jei laivy
nas priartės esant aukšui jūrai, 
būtent tuo momentu, kai kliūtys 
bus apsemtos ir nematomos, ui 
bus susidurta su dideliu pavoju
mi netekti daug laivų. Tad Eisen • 
howeris ir Montgomery nutarė 
išsilaipinimą daryti atoslūgio 
metu, kai kliūtys pasilieka ne
apsemtos. Pėstininkams bus pa
dėta įsitvirtinti krante priden
giant juos stipria karo laivų ug
nimi. Ir vos tik spėjus pėstinin
kams įsitvirtinti atkrantėje, tuoj 
bus pašalintos kliūtys, kad su po
tvyniu laivai galėtų priplaukti ir 
iškrauti sunkiuosius ginklus. Ope
racijos pasisekimui reikėjo, kad 
būtų tamsi naktis ir priešas ne
matytų prisiartinančių laivų. Pa
galiau buvo sutarta išsilaipinimą 
daryti birželio 5 d.

Anglų ir amerikiečių žvalgy
ba stengėsi priešą suklaidinti 
netikromis informacijomis. Kent 
grafijoje, Anglijoje, surinko fan- 
tominį laivyną, kad atrodytų, jog 
jis laikomas rezerve kitoms ope- 
racijoms. Faktas, kad apie to lai
vyno buvimą sužinojo vokiečiai 
ir jų vyriausiame štabe atsirado 
abejonė, ar Normandijos opera
cija nebus tik skirta dėmesio ati
traukimui, kai rimtai smogti bus 
ruošiamasi Calais srityje. Visa 
tai buvo smulkmeniškai sureži
suota. Amerikos pramonė smar
kiu tempu dirbo ir viskam buvo pa. 
siruošusi. Tik vienas dalykas ne
sisekė, tai šuoru. Atrodė, kad ge
rasis Dievas buvo vokiečiųpusė-

vimai negerėjo.
Montgomery buvo užtai (kad 

reikia pradėti invaziją. Admiro
las Ramsay, vadovavęs laivynui, 
abejojo, ar mažieji laivai dėl di
delio bangavimo galės saugiai pa
siekti Prancūzijos krantus. Avia
cijos maršalas Leigh-Mallory 
pareiškė, kad tokiame ore lėktu-

vai negalės atlikti taiklius skridi
mus. Buvo likę dvi valandos apsi
spręsti.

Pagaliau Eisenhoweris davė 
įsakymą invaziją atidėti 24 valan
doms. Laivai, buvę jflrojeatšauk- 
ti. Mininkai, kurie buvo jau per 
30 mylių nuo Normandijos, laiku 
buvo sulaikyti.

Bet atidėjimas neišsprendė 
problemos. Kas dabar daryti? Sek
madienį, birželio 4 d. 8 vai. vak. 
galutinai buvo priimtas sprendi
mas. Priešingai legendai, Ei- 
senhoweris nutarimą pradėti in
vaziją padarė ne iš heroiškumo, 
o grynai remdamasis meteorolo
giniais daviniais. Buvo pranašau
jama maža s oro pagerėjimą s pir
madienį ir antradienį, vadinasi 
birželio 5 ir 6 d. Tad Eisenho- 
weris tuojau nutarė išsilaipini
mą vykdyti antradienį 6 valandą 
ryto. Tuo tarpu vokiečiai ramiai 
pirmadienį ilsėjosi, nepagalvo
dami, kad tokiame ore sąjunginin
kai galės išsilaipinti.

(Bus daugiau)

Humoras

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

kus oras. Birželio pradžia irgi 
buvo puiki. Dar birželio 3 d. Ei- 
senhoweris telegrafavo šubo

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERpS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividen
das 4'/i0/o išmoka
mas du kart per 
metus.
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LAIKUI BĖGANT
Reikšmingesniam suvažiavi

mui ar seimui artėjant, pasiro
do straipsnių apie tos "suvažiuo
jančios" organizacijos nuveiktus 
darbus, veikėjų nuopelnus, narių 
pareigas. Pasigirsta kvietimai 
toliau dirbti organizacijos tiks
lų ir užsimojimų priartinimui ar 
{gyvendinimui.

Šioje Dirvos laidoje redakci
nės kolegijos narė E. čekienė 
rašo apie artėjant} Amerikos Lie- 
tuvių Tautinės -Sąjungos Seimą, 
tos S-gps ir jos vadovybės dar
bus. Kaip uoli bendradarbė, ji 
iškelia ir Dirvos bei spaudos ap
lamai reikšmę lietuvių visuome
niniame darbe.

Tiek organizacijų, tiek ir spau
dos reikšmė išeivijos gyvenime 
neužginčijama. Tik mes gal, daž
nai pabrėždami tą reikšmę, ne
konkretizuojame tos reikšmės 
gyvenimiškųjų pradų, posakiai 
apie spaudos reikšmę pasidaro 
dažniau obalsiais, o ne savaime 
suprantama organizacinio gyve
nimo knnodallmi. Tai {vyksta taip 
pat ne be priežasčių. Visa tai 
priklauso nuo to, kaip mes žiū
rim { savas organizacijas, J jų 
’pagelblninkus' (kaip, pvz., spau
dą), ką mes tų organizacijų gy
vavimu stengiamės pozityvaus 
atsiekti, sukurti ir laimėti.

Žvelgiant į mūsų išeivijos or
ganizacini gyvenimą,sunku pasa
kyti, kiek mes toli pradedame ir 
sugebame įžiūrėti reikšmingus ir 
neišvengiamus visuomenės sąs
tato pakitimus, kiek esame pasi
ruošę juos tinkamai pasitikti ir su 
jais susigyventi. Viena tik aišku, 
kad likę "pastovaus laikinumo" 
ir "sustojusių laikrodžių" gady
nėje ilgai neišsilaikysime, pase
nusiais metodais veikdami dar 
daugiau atsiliksime, patys gyven
dami praeities kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo patirties 
likučiais atrofuosimės.’ Tegultas 
Procesas ir bus lėtas, bet jis ne
veda, o tik, geriausiu atveju, pri
laiko vietoje. O tuo tarpu pasau
lis aplink mus vietoje nestovi. 
Gyvename gadynę, kada jau be
veik pirštais pasiekiamas mėnu
lis...

Svarbiausia, kalbant apieartė- 
jančius ir neišvengiamus mūsų 
visuomenės sąstato pakitimus 
turime sutikti su faktu, kad atei
na subrendusikarta.Lletuvosne- 
mačiusi arba miglotuose vaikys
tės atsiminimuose tą šalį bepri- 
lalkydama. Toji karta auga ir ple
čia si, kartu plečiantis jos įtakai 
ir reikšmei mūsų visuomeninia
me gyvenime.

Senoji mūsų veikėjų ir nuo Lie

LIETUVIAI SKAUTAI VYČIAI
Lietuvos Skautų Sąjungos Skau

tų Vyčių šaka šiemet švenčia sa
vo 40-j{ veiklos Jubiliejų. Ta pro
ga, Atlanto Rajono Skautai Vyčiai 
turėjo savo Jubiliejinį sąskrydį, 
suvažiavimą. Jis Įvyko gegužės 
mėn. 1 ir 2 dienomis, Worces- 
ter, Mass.

Jaučiama, kad lietuvių visuo
menėje ne visi lietuviai žino apie 
juos, kas jie yra ir kada atsira
do. Visur, kur randasi jaunes
niųjų skautų vienetai, atrasime ir 
mažesnį ar didesni skaičių skau
tų vyčių. Tai jaunuoliai,pasiekę 
subrendimo amžių beskautau- 
dami, davę įžodį būti skautu ir 
dirbti skautybei visą gyvenimą.

Skautai vyčiai įsisteigė 1925 
metais. Pirmasis užregistruotas 
būrelis buvo Panevėžyje. Be jo 
buvo ir nemažai paskirų skautų 
vyčių, studentų, mokytojų, tar
nautojų, karių ir kitokių visuo
menės veikėjų.

Lietuvos Nepriklausomybės lai

tuvos nenusigręžusiųjų karu dar 
gyva, veikli ir įtakinga. Bet Jos 
jėgos, jos potencija, jos mąsty
mo būdas karuis nebeina tuo 
žingsniu, kurio reikalauja šio 
meto sąlygos. Ne kaltinimuose 
vieni kitų, ne abejonėse ir nepa
sitikėjime išeitis. Išeitį rasime 
plačiau pažvelgę { visuomeninę, 
kultūrinę ir politinę aplinką,pla
čiau ir drąsiau pažvelgę į pa
saulyje per pastaruosius 2 dešimt
mečius atsiektus laimėjimus. 
Ranką ant širdies padėję ne vie
nas turėsime prisipažinti, kad tie 
dešimtmečiai (kam daugiau, kam 
mažiau) nieko naujo, nieko pozi
tyvesnio mūsų galvosenai nėra 
davę, išskyrus gal daugumai rei
kalingą pragyvenimo vidurkį.

Tokiose ut sąlygose gyvenda
mi, ko galime iš savęs reikalau
ti, kad galėtume sakyti esą pri
sidėję prie mūsų visuomenėsor- 
ganizacinio, kultūrinio, visuome
ninio, politinio, socialinio, ūkinio 
gyvenimo pažangos. Be abejo, ne 
vienas yra įdėjęs daug darbo, ge
rų norų ir pastangų. Daugatsiek- 
ta ir laimėjimų. Esama nemažai 
ir liudininkų kitų tautybių veikė
jų tarpe, su pavydu žiūrinčių Į 
mūsų organizuotumą, mūsų tau
tinio meno laimėjimus ir kai ka
da gana pažangią reprezentaci*- 
ją. Tai vis ženklai, kad turima 
dar pakankamai potencionalių jė
gų tęsti nelengvą, kartais nedė
kingą, darbą.

Tačiau niekad nekenkia pažvelg
ti ateitln ir sustoti ties klausi
mu, kaip ilgai tokiu pat tempu 
eisime, kaip ilgai tomis pačiomis 
jėgomis ištesėsime. Tai klausi
mas, liečiąs ne tik tolimą ateitį, 
bet jau ir dabartį.

Toje dabartyje mes turime la
bai gausų būrį čia mokslus išė
jusio jaunimo, augusio ir bren- 
dusio kitokioje negu mes kultū
rinėje ir visuomeninėje aplinko
je. Madingame "integracijos" 
laikotarpyje išdrįskime savęs 
paklausti, ar esame pasiruošę ir 
ar esame tą jaunimą paruošę "in* 
tegruotis" į lietuviškąjį gyveni
mą. Tai liečia organizacijas, 
spaudą, tai liečia mūsų kultūrinę 
ir politinę ateitį.

Organizacijų seimuose ir su
važiavimuose galime apsvarstyti 
ir nuspręsti daug ką. Be abejo, 
kad ir bus kas svarstyti. Tačiau 
iškeltuoju klausimu pasisakyti iš 
tikrųjų pats laikas. Tai liečia ir 
ALT S-gos ir Dirvos ateitį.

(U)

kais, skautai vyčiai viešai nebuvo 
pasireiškę nei dideliais viene
tais, nei veikla. Jie nuolat dirbo 
jaunesniesiems skautams, kūrė 
naujus vienetus, jiems vadovavo 
ir ruošė skautišką medžiagą. Jie 
nesistengė išeiti į viešumą kaipo 
skautai vyčiai. Tam nebuvo nė 
reikalo. Būdami patyrę skautai 
vadai ir susipratę visuomenės 
veikėjai, nors kartais ir skirtin
gų pažiūrų, jie visi puoselėjo ir 
dirbo skautų vienetuose, tuntuo
se, vietininkijose ir draugovėse. 
Tai buvo tylūs, kantrūs mūsų jau
nimo auklėtojai, iš kurių Lietu
vos Skautų Sąjunga pasirinko 
daug garbingų skautininkų, kurie 
ir šiandie išeivijojetebetęsia sa
vo duotąjį priesaikos žodį.

Prasidėjus pavojui Lietuvoje, 
daugumas jų sudarė pirmuosius 
kovotojus laisvės apgynimo kovo
se. Vėliau, okupantui užplūdus Tė
vynę, daugumas jų pateko { pir
mųjų tautos kankinių eiles tyliai 

ir išdidžiai mirdami savoje že
mėje ar išvežti { tolimą Sibirą. 
Kita jų dalis ūpo audros išblokš
ta už Tėvynės sienų, kur, jai ap
rimus, jie visi stojo į darbą. Per 
kelis metus Vokietijoje vėl buvo 
pristeigta skautiškų lietuvių vie
netų, kurių vadovai buvo ne kas 
kitas, kaip skautai vyčiai.

Prasidėjus emigracijai ir įsikū
rus svetimuose kraštuose, tuoj 
steigė naujus lietuviškus skautų 
vienetus. Tačiau ir jų energi
ja išsisėmė. Vienus pasivijo am
žius, kiti pateko į nepalankias są
lygas, dar kitus prislėgė sunkios 
gyvenimo aplinkybės. Taip ir žu
vo buvusi gausi ir galinga skautų 
vyčių organizacija. Nors jų ir te
bebuvo didesnėse lietuvių koloni
jose, tačiau jie nebebuvo nei skait
lingi, nei veiklūs. Senstančių 
skautų vyčių eilės jau nebesutei- 
kė lietuvių visuomenei pasidi
džiavimą savimi ir viltį tautos 
laisvei atgauti. Bet čia ir vėl 
skautam vyčiam atsidarė akys, 
vėl pradėjo rūpėti mūsų mažojo 
prieauglio auklėjimas lietuviško
je skautiškoje dvasioje. Baimė 
apėmė visus, kai mūsų jaunieji 
jau sunkiai ėmė susikalbėti lie
tuviškai su savo vadovais. Kai 
jie mielai ėmė graibstytis sve
timus, ne lietuviškus užsiėmi
mus. Keletas išlikusių vyčių vėl 
šoko į darbą, aukodami savo liue
są laiką, lėšas ir silpnėjančią 
energiją. Tačiau ne visiems buvo 
ir darbo. Tie, kurie rado vietos 
skautiškuose vienetuose dirbo juo
se, bet kiti, nerasdami už ko 
griebtis, pametė prasmę toliau 
jais būti ir išėjo iš aktyvaus dar
bo. Be nė ilgai. Girdėdami šau
kiančius pagalbos savo brolius, 
dirbančius skautiškuose viene
tuose, jie ėmė verbuoti naujus 
kandidatus skautus vyčius. Dar
bas buvo sunkus. Reikėjo atgau
ti atgal pamestą vyčiavimo reikš
mę.

Daugiau kaip dešimt metų pra
ėjo beruošiant naujas skautiškų 
vadovų eiles. Iš tuometinio mū
sų prieauglio — dėka keletos už
sispyrusių skautų vyčių — Šian
dien turime vėl naujų skautų vy
čių, iš kurių išaugo visa eilė pa
sižymėjusių skautininkų. Vėl pra
dėjome atgauti pamestą kovos dva
sią, vėl augama skaičiumi, vėl 
spiečiamės į būrius. Granito spal- 
v .-os kaklaraištis vėl puošia šim
tus mūsų naujųjų vadovų. Skau
tai vyčiai vėl pradeda jausti sa
ve Lietuvos laisvės kovotojais, 
kariais.

Daug idėjų, planų, kovos prie
monių pasikeitė Lietuvos lais
vės kovoje, lietuvio skauto vyčio 
kelias į tautos laisvę tas pats; 
TARNAUTU Dievui - Tėvynei 
ir Artimui. Tai nepakeičiama 
metodika, tai niekad neklystan
tis kelias į žmoniškąją tobuly
bę, tai mūsų tautinė garantija, 
kad Lietuva nėra ir niekad nebu
vo mirusi. Kol mes turėsime bū
rius jaunuolių nešiojančių vio
letinį kaklaraištį ir šaukiančius 
šūkį TARNAUKI, kol jų priešaky
je stovės išdidūs skautei vyčiai 
skautininkai, kol aplink juos spie
sis jaunesniųjų skautų būriai, nei 
mes, nei mūsų Tėvynė Lietuva 
nemirs.

Šie metai yra ne tik svarbūs 
mūsų skautams vyčiams, bet ir 
viso pasaulio skautams vyčiams - 
roveriams. šie metai yra pasau
liniai "Rover Moot" metei, kurie 
atžymėti keturiomis kontinentą- 
linėmis stovyklomis, "Pacific 
Moot" įvyko Naujoje Zelandi
joje sausio mėn., "So. Asla Moot" 
įvyko Ceilone balandžio - gegužės 
mėn., "Africa Moot" įvyko Nige
rijoje -- kovo mėn. ir"European 
Moot" įvyks Švedijoje — rugpiū- 
čio mėnesį.

Lietuviai skautai vyčiai yra pa
kviesti pasiųsti savo reprezenta-

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1.
2.
3.
4.

3 Str. French Cognac ............................. 5th
Grain Alcohol 190 proof U.S.P.......... 5th
Armagnac Imp. French Brandy ........ 5th
Riccadonna Vermouth 30 oz............. Bott.

Pulk. Vladas Grudzlnskas, 70 metų amžiaus, Neprikl. Lietuvos laikais buvęs Klaipėdos Maisto fabriko 
direktoriumi, karo metu vokiečių ir sovietų kalintas, neseniai su žmona gavo leidimą iš Lietuvos atvykti 
apsigyvenimui į JAV. New Yorke jie aplankė senus pažįstamus p. Rastenius. Nuotraukoje iš kairės: V. ir 
E. Rasteniai ir p. Grudzinskai.

ALT S-gos SEIMO IŠVAKARĖSE
Amerikos Lietuvių Tautinė 

Sąjunga, turinti savo skyrius vi
same šiaurės Amerikos konti
nente, intensyviai ruošiasi Sei
mui, kuris {vyks š.m. gegužės 
29 ir 30 dienomis, Statler Hil- 
ton Hotel, 7th Avė. ir 33 St., 
New Yorke.

ALTS-ga, kas dveji metai vyks, 
tančiuose suvažiavimuose svars
to ne vien savo organizacinius 
reikalus, bet kartu apima ir pla
čius išeivijos barus. ALT S-ga, 
kaip jos pirmininkas Vytautas 
Abraitis per Lietuvos Atsimini
mų radiją New Yorke pareiškė, 
aktyviai dalyvauja Lietuvos lais
vinimo darbuose, JAV Lietuvių 
Bendruomenėj, šalpos ir lietu
viškos spaudos veikloje(tris kart 
į savaitę leidžiant tautinės min
ties laikraštį Dirvą, kurios pati 
didžioji leidimo rūpesčių našta 
tenka Vilties draugijai, šiuo me
tu vadovaujamai tos d-jos pirmi
ninko Vlado Ramanausko.

Prisiminkime, kiek daug ener
gijos, laiko ir pastangų, o nema
žiau ir lėšų kelionėms skyrė bu
vęs ALTS-gos pirmininkas inž. 
Eugenijus Bartkus su savo val
dyba sukėlęs virš dvidešimties 
tūkstančių kapitalą Dirvos lei
dimui.

Dabartinės Sąjungos valdybos 
su Vytautu Abraičiu priešaky pas
tangomis taip gi buvo padidinti 
Vilties draugijai įnašai ne vienu 

cin{ vienetą iš 17 iki 23 metų jau. 
nuolių. Daromos pastangos toki 
būrelį paruošti ir nusiųstipeibū
tų galima gauti lėšų kelionei. Jo 
pasiuntimas yra ypatingai svar» 
bus, nes bus leidžiama lietuviams 
skautams vyčiams pasireikšti 
kaip pilnateisiams lietuviams 
skautams. Deja, atrodo dėl lėšų 
stokos turėsime arba nuo to at
sisakyti, arba gavus iš visuome
nės paramos, paskubomis suda
ryti jį iš Europoje esančių skau
tų vyčių.

Lietuvių SkautųBrolijos Skautų 
Vyčių vieneto iš Amerikos suda
rymu rūpintis paskirtas Juozas 
A. Starėnas. Suinteresuoti skau
tei vyčiai ir visuomenė kreipia
si teisiog { skautininką Starėną, 
245 County St., Attleboro, Mass. 
USA, tel. 617-222-7580.

L.S.B. Skautų Vyčių Skyrius

4.59,
4.89
4.39
1.29 

tūkstančiu, šioji Sąjungos vado
vybė ant savo pečių išnešė ir ki
tą, nelengvą, bet malonią naštą. 
Išleido Antano Smetonos monogra
fiją. Šiandie tas istorinis veika
las jau išleistas, išplatintas ir 
gal kitai S-gos valdyba i teks pa- 
galvoti apie 2-ją laidą.

Pagarbos vertos ne tiek vado
vybės atlikę didelius darbus, bet 
ir kiekvienas Sąjungos narys už
simokėjęs nario mokestį, laik
raščio prenumeratą ir pagal iš
gales vienu ar kitu būdu prisidė
jęs ir įgalinęs Sąjungos vadovy
bę tuos didžius darbus atlikti.

ALTS-ga daugiausia ir veikia 
per savo spaudą visos lietuvių 
tautos ir išeivijos naudai. Palai
ko lietuvybės tęstinumą išeivijo
je, populiarina lietuviSkos kultū
ros vertybes ir pačius kūrėjus, 
jų laimėjimus, palaiko gyvą Lie
tuvos laisvinimo bylą.

Spauda tarnauja išeivijos aka
deminiam jaunimui ir mažajai 
mūsų jaunimo atžalai — lituanis
tinėms mokykloms, mažiesiems 
skautukams. Tik spaudos dėka pri
sipildo visi lietuvių visuomenės 
fondai, kurių išeivijoje priskaito- 
ma apie 20.

Tai yra jungtis visų lietuvių, 
kurie iš spaudos žino, kad jie ne 
vieni, nors ir toli nuo kitų likimo 
nublokšti. Žino, jog yra ir dides
nių lietuvių kolonijų, kurių tauti
nio pasišvenimo dėka lietuvybė 
lietuviška kultūra svetimame 
krašte nežus ir Lietuvos lais
vinimo klausimas nebus už
mirštas.

Taigi, vienas iš didžiausių ALT 
S-gos veiklos uždavinių yra spau
dos išlaikymas ir šis klausimas, 
be abejo, Seime bus plačiai na
grinėtas.

šioji savo kadenciją baigianti 
Sąjungos Valdyba daug dėme
sio skyrė ir amerikiečių poli
tikai prezidentinių rinkimų me
tu. Aktyviai joje reiškėsi ir dau
gelis S-gos narių.

ALT S-gos Valdybos nariai bu
vo pasiskirstę ir paskirai atlie
kamais darbais. Vicepirminin
kas Antanas Senikas buvo įpa
reigotas keturių metų šios valdy
bos laikotarpy rūpintis A. Sme
tonos monografijos reikalais, pa
laikydamas nuolatinį kontaktą 
tarp autoriaus A. Merkelio ir 
Sąjungos valdybos bei spaustu
vės. Vicepirmininkas dr. Bro
nius Nemickas, būdamas kartu 
ir Lietuvos Nepriklausomybės

5. Zubrovka 100 proof ....................
6. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bordeaux French Wine ..............

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

Talkos pirmininku, rūpinosi Lie 
tuvos laisvinimo reikalais.

Emilija Čekienė, S-gos sekre
torė, buvo įpareigota rūpintis 
Sąjungos informaciniais reika
lais. Povilui Ališauskui — iž
dininkui teko tvarkyti Sąjungos

(Nukelta { 4 psl.)

VERTA 
KIEKVIENAM 
ĮSIGYTI
Biografinė ir istorinė 

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

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

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

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

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

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98
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AKIMIRKOS

Jo Ekscelencija Burokėlis
Prieš kok| pusantrų metų se

nas panevėžietis draugas, o dabar 
pasišventęs Europos Lietuvio re
daktorius . Kazimieras Barėnas 
parašė man laišką. Girdi, tu da
bar priklausai- Rašytojų Draugi
jos valdybai, visa valdyba gyve
na Angelų miestelyje, ui ir 
perduok, jai apsvarstyti mano 
prašymą. Nidos leidykla Londone 
sutiko išleisti užsienio lietuvių 
literatūros metrašti, gi aš atlik
siu visą paruošimo darbą. Man 
dabar reikia, kad visi rašantie
ji Draugijos nariai ir nenariai 
ko greičiau atsiųstų savo kūrinių. 
Kiek išgalėdamas kreipsiuos ir 
tiesiai asmeniškai, bet, žinom, 
negaliu gi valdybos ignoruoti...

Prašymą perdaviau, ir posė
dyje jis buvo apsvarstytas. Be 
abejonės, tok| sumanymą reikia 
paremti. Pirmininkas Brazdžio
nis ir sekretorė Alė Rūta išsiun
tinės draugijos nariams paragi
nimą. Bet atrodė nedaug vilčių, 
kad taip greit uždainuos mūzos 
ir ims šokinėti pegasai. Gi da
bar visi "neturi laiko", net ir ra
šytojai.

Niekam nenuosubu, kai apsi
rinka optimistai: juk jų pareiga 
ir užsiėmimas gyventi melagin
gom svajonėm ir | viską žiūrėti 
šviesiausiai. Nuostabiau ir malo
niau, kai apsirinka pesimistai,ku
rie viską mato juodai, kaip per 
deguto sutinę.

Ir ŠUi neseniai laisvųjų lietu
vių literatūros metraštis vis dėl
to išėjo, vardu Pirmoji Pradalgė. 
Pripiauu storai, kone per 400 
puslapių, ir svarbiausia, kad ui 
buvusi tik pirmoji rugiapiūtė. Lei
dėjai ir redaktoriai įžangoje pa
sisako, kad jie ir toliau užsimo
ję iškirsti po pradalgę "su vilti
mi, kad šiaip vyks metai po metų, 
kol Nidos Knygų Klubo pareigas 
perims pajėgesni leidėjai arba 
kol Vilnius vėl pasidarys mums 
visiems lietuviškos šviesos šal
tinis."

Rinkinyje dalyvauja net 33 ra
šytojai, iš kurių vienais (Kleopas 
Jurgelionis) senatve mirė metraš
ti pradedant ruošti, o kitas (Al
gimantas Mackus) pačioje jau
nystėje tragiškai žuvo metrašti 
bebaigiant spausti.

Ir taip pirmuoju ypu su tris
dešimt trim brūkšniais piešiasi 
lietuvių išeivijos literatūrinė pa
norama. Vytautas Alantas su iš
trauka iš istorinio romano "Šven
taragis", Pulgis Andriušis su 
vaizdžiais prisiminimais apie 
režisierių Romualdą Juknevičių, 
o Marija Aukštaitė su jautriais 
tėvynės ilgesio išgyvenimais. 
Kazimieras Barėnas, Aloyzas Ba
ronas, A.N, Dičpetrls, Jonas Gai
lius, Antanas Giedrius, Balys Gra
žulis, Algirdas Gustaitis,Marius 
Katiliškis, Alė Rūta, Juozas Ti
ni ni s ir Antanas Tulys su nove
lėmis ar trumpais apsakymais. 
Petronėlė Orintaitė su vaikys
tės atsiminimų apybraiža, Juo
zas švaistas su gyvu piešiniu 
apie Vaižgantą, kai šis kartą bu
vo apkaltintas ... pornografijos 
skleidimu.

Ir be abejo ištisa plejada vi
sokio stiliaus, amžiaus, nuotai
kos, skirtingų formų ir pajėgu
mo poetų: Ona B. Audronė, Ba
lys Auginąs, Vitalija Bogutaitė, 
Kazys Bradūnas, Kotryna Gri- 
galtytė, Juozas Almis Jūra gis, 
Kleopas Jurgelionis (savotiška, 
|domi, skirtingų tonų lyrika apie 
meilę), Algimantas Mackus (ke
liomis ištraukomis iš šiuo metu 
jau atskirai išėjusios knygos Cha- 

ALTS SEIMO

IŠVAKARĖSE
(Atkelta iš 3 psL)

iždą, kuris š| kartą nebuvo ei
liniu organizacijos iždu, bet pa
reikalavo iš jo didelio kruopš
tumo. Per jo rankas perėjo ne 
mažos pinigų sumos leidžiant mo
nografiją. Visi aukščiau minėti 
S-gos valdybos užsimojimai bu
vo įgyvendinti S-gos narių susi
klausymo ir bendradarbiavimo 
dvasioje. Tikime, kad ir | Seimą 
suvažiavę atstovai, atvirai žvelg
dami | iškylančius veiklos klausi
mus, ieškos atsakymų nuoširdu
mu siekiant bendrų idealų įgy
vendinimo.

E. čekienė

pel B), Juozas Mikuckis, Bene
diktas Rutkūnas, Danguolė SadŪ- 
naitė-Sealey, Litinė Sutema, Vla
das šlaitas, Mykolas Vaitkus ir 
Leonardas Žitkevičius (kuris de
ja, šiam rinkiniui nepanorėjo at
sivesti savo žymiai stipresnio 
dvinuko brolio Balio Pavabalio)...

Gaila, šiame pirmajame met
raštyje labai šykščiai teužderė- 
jo mūsų literatūrinė kritika, etiu. 
•dai, essay, mūsų žodinės kūrybos 
apžvalgos užsienyje ir nė vienu 
atžvilgiu nepaliečiamos lietuvių 
rašytojų literatūrinės tragedijos 
ir tragikomedijos anapus gele
žinės uždangos. Aišku, šios vi
sos temos nepasens sekančiose 
pradalgėse.

ŠJ kartą tik vienas Jonas Gri
nius paskelbė įdomesnę J. Gliau- 
dos "šikšnosparnių sosto" roma
no analizę. Tuo tarpu J. Kuzmic- 
klo ilgokas rašinys apie "ego- 
centrinę A. Vienažindžio lyriką" 
labai išsimėtą iš metraščio pa
skirties rėmų ir beveik neprašo
ka gabesnio gimnazijos aštunto
ko laimėjimų lygio. Jeigu šitokio
je temoje šiandien kas dar norė
tų surasti aktualumo, tai būtų bu
vę galima perspausdinti žymiai 
gilesnę ir rafinuotesnę beveik 
fantastišką J. Dobilo studijėlę 
apie Vienažindžio lietuviškos 
dvasios gelmes.

Pabraidžius mūsų literatūri
nio derliaus apdorojimo laukuo
se, man susidarė įspūdis, kad 
mūsų grožinės prozos ir poezi
jos atžvilgiu Pirmoji Pradalgė 
pateikia gana tikslų ir būdingą 
vaizdą. Ar kas tuo džiaugtųsi, 
ar liūdėtų ir priekaištautų, bet 
tokia dabar darosi mūsų "trem
ties literatūra". Beveik jokio 
maišto, nei patetikos, nei revo
liucijų, nei liepsnojančių ugnių 
aukštai iškeltuose kuoruose. Dau. 
giau klasiška ramuma, atoslūgis, 
gal ir nuovargis, aiški stoka lie
taus kiek išgeltusiuose smėly
nuose. Nėra joje pačių audrų ir 
staugiančių vėjų, nei demoniS-'i kur galima gauti gerą kavą. E ren
ku gelmių, nei dieviškų žaibavi- į 
mų, - o tik saikingas ar rezig- 
navusis jų ilgesys. Dažnai net ir 
jokio ilgesio.

Prozoje kiek išsiskiria jauniau - 
sias amžiumi A.N. Dičpetris, bet 
dar tik manieravimusi ir poza, 
nes nelengva save surasti, o dar 
sunkiau ką nors tikrai naujo, gi
laus ir išmintingo savyje rasti. 
Poezijoje išsiskiria taip pat 
vienas iš jauniausių, Algimantas 
Mackus - daugiau savaimingu sti • 
llumi ir brandesne mintimi, kuri 
bent pajėgė šokiruoti visokių sri
čių filisterius. Bet šiaipjau nei 
prozoje, nei poezijoje formos po
žiūriu dar nenueita nė Žingsnio 
toliau, ką jau prieš 40 metų bu
vo praplėšę "Keturi Vėjai". O 
tatai protarpiais mane ir sarg
dina senų gerų laikų nostalgija...

Lyrika -mūsųpasididžiavimas 
ir, kaip dažnas pasako, lietuvių 
literatūros galybė - šin rinkinin 
dar nesutraukė visų galingiausių
jų, ir todėl josios visumos vaiz
das būtų kiek per blankokas. Na,

«

■

■

DIRVOS PRENUMERATORIAMS
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR PADOVANOTI LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. ■

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties leidykla suteikia pro- 
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi- ■ 
nius: 
Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00 | 
Alės Rūtos — KELIAS I KAIRE — premijuotas romanas ........... ..............33.00 J
R. Spalio — ALMA MATER — romanas .............. .................?..........................$5.00 £
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00 £

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT Iš KARTO, MOKATE J 
TIK 10 DOLERIŲ!

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar S 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to, toji nepaprastai didelė nuolaida ■ 
veiks tik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti S 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaida DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cleveland, J 
Ohio 44103.

Ta proga per Dirvą patariame paskubėti įsigyti —
A. Merkelio — ANTANAS SMETONA — monografija — kaina
LAISVĖS KOVŲ DAINOS ................................................ .'......  >........ $
B. Armonienės — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOVV (angį, laida) $ 
K. Almeno — UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURŲ (2 d. romanas) tomas po $
A. Mackaus — CHAPEL B — poezija .................................. .........................$
J. Mikuckis — DERLIAUS VAINIKAS — poezija ..................................  .$
B. Railos — Iš PASKENDUSIO PASAULIO . .. $
B. Railos — TAMSIAUSIA PRIEŠ AUšRĄ .............................................. $

Visa eilė kitu lietuviškų knygų. Teiraukitės!

BRONYS RAILA

ne lyriškuose pasauliuose dabar 
gyvena laisvieji lietuviai, ii* pa
galiau, eilėraštis retėja būti mė
giamiausia žmogaus santykiavi
mo forma su aplinka, būtimi ir die
vais.

Dalis poetų, ypač moterys, ro
do palinkimų laisviesiems eilia
vimo būdams, vadinamoms "bal
tosioms eilėms". O tat kaip tik 
labai pavojinga. Amatininkiškai 
kalbant, laisvasis eiliavimas be 
abejo lengviausias ir taip sekasi 
gausiai prirašyti ilgų "poemų". 
Bet jos ir lieka tik juodraščiais. 
Vandens yra apsčiai ir net kiek 
vaisių sulčių, - deja, šiais lai
kais poezijos mėgėjas nieko ki
to nebepripažįsta, kaip tik sulčių 
ekstraktą. Todėl rašyti "balto
siomis eilėmis", ir kad jos virs
tų tikra poezija, iš tikrųjų yra 
daug sunkiau.

Leiskite duoti pavyzdėlj, Vlado 
Šlaito "Metamorfozę" išaštuonių 
eilučių.

Pasižiūrėjau kartą - burokė
lis,

ir kitą kartą - burokėlis, 
ir taip daug kartų burokėlis, 

burokėlis.
Gi kai po daugelio dienų
buvau išbėgęs vėl į daržą 

pažiūrėt,
jau burokėlio nebebuvo:
jo vietoj buvo didelis raudonas
Jo Ekscelencija Burokas.

Vladas šlaitas, sprendžiant iš 
ankstyvesnių rinkinių, yra gabus,

MIHAILOVO "MASKVOS VASARA
(9)

Netoli nuo Jugoslavijos amba
sados, Voroskio gatvėje, yra 
"Rašytojų Sąjungos Namai". Di
džiojoje salėje vyksta iškilmin
gi vakarai, o rūsyje, klube, ga
lime išgerti puodeli ekspresso 
ir tai vienintelė vieta Maskvoje, 

burgąs man aiškino: "Pas mus 
kava verdama kaip barščiai."

Didžiojoje salėje praėjau pro 
Samuilo Maršako lavoną, klube 
gėriau kavą. Visos klubo sienos 
išpuoštos piešiniais ir karika
tūromis ir atitinkamais naujųjų 
poetų eilėraščiais.

"Rašytojų Namuose" susitikau 
su Jevgenijų Vinokurovu, poetu, 
kiek vyresniu, už būr| "jaunųjų", 
kuris ne tiek triukšmingas kaip 
anie, tačiau yra gabus ir origi
nalus rusų lyrikas. Vinokurovas 
šiandien yra iš tikrųjų vieninte
lis filosofiškai nusiteikęs rusiš
kojo parnaso poetas ir jo laisva, 
nerimuota poezija daugiausia 
primena Vak. Europos kūrybą.

Kelias dienas prieš man at
vykstant | Maskvą pasirodė pas
kutinė Vinokurovo eilėraščių 
rinktinė "Muzika". Tai tipiškai 
nesovietinė poezija. Jokios so
cialinės temos, jokios patrioti
nės, jokios revoliucinės temos. 
Ir šalia to — didžiojo meistro 
pasitikėjimas savimi. Dėl to ir 

įdomus, originalus, vienu žodžiu 
- pasiturintis poetas. Jo sugebė
jimams tokia "lyrinė poema" yra 
nebeleistina. Pirmiausia, u mū
šy žmogaus pasipūtimo ir jo fan
tastiškų metamorfozių tema, ku
rią išvarto jo, aprašė, ligi nudili
nto prisibarė ar išjuokė dažnas 
mūsų žurnalistas. Ir antra, tatai 
jie yra atlikę net geriau, vaizdin
giau ir išradingiau už poetą.

Nidos leidykla mums vis paliu
dija, kad ne tik Lietuva, bet ir 
lietuvių literatūra yra iš žemės 
ūkio šalies. Tai matyti iš knygų 
vardų. Anuomet storą, gerą ir 
naudingą mokykloms ir namams 
bendrąją lietuvių grožinės lite
ratūros antologiją leidyklos vado
vai užvardijo "Sauja derliaus", 
nors iš tikrųjų būtų galėję pava
dinti ir puru ar net aruodu.

Dabar metraštis gavo taip pat 
ūkišką vardą — pradalgė. Skam
bus, poetiškas ir labai pasisekęs 
pavadinimas. Ir kada dar pridėta, 
kad tai pirmoji pradalgė, vis
kas kitaip nusišviečia ir visokie 
mūsų kritiškumai ar nusivylimai 
suminkštėja.

Žolė lankos pakraštyje, vasa
rojus prie lauko keliuko, rugiai ar 
kviečiai prie pat didelio vieškelio 
vis būna labiau apšiurę. Mat, tuos 
pakraščius tai nerūpestingi žmo
nės daugiau išmindžioja, tai žvirb
liai nulesa, tai koks galvijas nu
skabo, o ir Ūkininkui lauko pakraš
tėliuose sunkiau lygiai gerai že
mę įdirbti. Tad kai piovėjas dal
giu iš krašto paguldo pirmąją pra
dalgę, ji būna ne tokia tiršta, 
vešli ir grūdinga. Bet dalykai pra
deda eiti geryn su antrąja. Ko ir 
tikėsimės.

suprantama, kad iš visų rusų 
poetų Vinokurovas daugiausia 
verčiamas | kitas kalbas, šiais 
meuis (1964) pasirodė jo poezi
jos rinktinės Iulijoje, Bulgari
joje, Čekoslovakijoje, Vengrijo
je. Rusų lyrikoje j| galima sieti 
su Tjučevo tradicijomis, o Tju- 
čevą, šalia Pasternako, Zveuja
vo, Mandelštamo ir Zabolockio, 
jis laiko savo mokytoju. Iš va
karietiškųjų — Rimbaud.

Dėl to jis ir atsisako drauge 
su Jevtušenka, Roždenstvenskiu, 
Achmadula ir kitais pasirodyti 
poezijos vakaruose. Poetas, ma
žę ūgio, storokas, 40 su viršum 
metų, visai nepanašus išviršiniai 
| poetą, man aiškino: "Žmogus 
privalo poeziją skaityto vienas". 
"Kas visiems patinka — visuo
met yra bloga", jis pridūrė.

Pacitavęs Vinokurovo poeziją, 
Mihailovas pažymėjo: jo poezija 
daugiau primena prancūzų sim
boliką, bet ne šių dienų rusų 
poeziją. Nemanau, kad Jevgeni
jus Vinokurovas kada nors savo 
krašte būtų ypatingai populiarus. 
(Kaip tik dėl to jis nėra aštriai 
puolamas). Rusai pripratę prie 
vienos poezijos rūšies, kurią ga
lima pavadinti "angažuota" (nes
varbu, kuria kryptimi). Vinoku
rovas yra vienišas mąstytojas, 
kuriam pasaulis ir gyvenimas yra 
— stebuklas, apie kur| žmonės
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nieko nežino, apie tok| stebuklą 
net ir sapnuoti negali.

ILJA ERENBURG

Pirmą kartą Maskvoje matau 
sienose moderniųjų menininkų 
paveikslus: Picasso, Chagall, 
Braque. Tai ne galerija, tai — 
Iljos Erenburgo butas.

Erenburgas iš tikrųjų — jau
nas senis. Kūnas jau nebeklauso 
dvasios ir rašytojas lėtai juda; 
gyvai juda akys ir liežuvis, po
kalbio partneris apipilamas gi
liais sarkazmais ir ironiškomis 
pastabomis.

Dieną prieš man atvykstant, 
rašytojas atskrido iš Zuericho, 
kur jis buvo sustojęs pakeliui 
iš Italijos. Man apsilankius, jis 
tuoj išvyko | Naująją Jeruzalę, 
kur kadaise gyveno Čechovas, 
60 km. atstu nuo Maskvos, | 
savo "dačą". Tad turėjau retą 
progą sutikti Erenburgą Mask
voje, nes nebebuvo kalbos apie 
kelionę | "dačą", juo labiau, kad 
buvau išleidęs visus rublius ir 
mano ambasada man nepaskoli
no nei vienos kapeikos.

Berūkant puikias Kubos ciga
retes ir begeriant tikrąją tur
kišką kavą, moderniųjų tapytojų 
kūrinių paūnksmėje, Erenburgas, 
greičiausiai jo sėkmės visuome
nėje |takos pagautas, vedė gyvą 
pokalbi.

Toliau mano šeimininkas įdo
miai ir gyvai atpasakojo pasi
matymus, 1922 m. Berlyne su 
Leo šestovu ar Andriejum Bje-
li. Su Stalinu jis kartą kalbėjęs 
telefonu ir kartą matė iš arti. 
Erenburgas tiki, kad Stalinas yra 
buvęs žymesne asmenybe kaip 
Hitleris. Jis dar pasakojo, kad 
labiausiai mėgstąs Čechovą, kad 
šių dienų jaunieji rašytojai per 
vėlai subręstą ir t. t. (Toliau 
Mihailovas palietė temas, kurios 
sukėlė polemiką su Erenburgu 
ir vietoje vienos numatytos va-_ 
landos, pokalbis užtruko tris va
landas. Kai Mihailovas pastebė
jo visur matęs sunkiai dirbančias 
sovietų moteris, Erenburgas iš
sisukęs nuo tiesioginio atsakymo 
ir pasakojęs, kad ateityje maši
nos išlaisvins žmogų nuo darbo. 
Esą, išlaisvintoje žmonijoje du 
veiksniai vaidinsią svarbų vaid
menį! menas ir moterys).

Tai man buvo sunku suvirškin
ti.

Mano nuomone, nieko nėra bai
sesnio, kaip toji materialiai ir 
socialiai pertvarkytos žmonijos 
vizija, kai nebėra kitų tikslų, 
kaip išlaikyti tą "high life". 
(Karšta polemika tebevyko — 
Mihailovas, besiginčydamas pri
minė 19 amž. filosofo K. Leont
jevo, rašytojo Tolstojaus mintis. 
Pagaliau, Erenburgas tarė, kad 
Mihailovas — fanatiko tipas, "ly
giai toks, kaip mūsų dogmatikai, 
kai jiems rūpi kitų idėjiniai pa
grindai").

Tad nebuvo sutarimo. Atsis
veikinant Erenburgas atrodė sau
sas ir piktai J mane žvilgčiojo. 
Savotiška, kad kaip tik jis, kuris 
dar 1921 m. savo genialiame kū
rinyje "Julio Jurenito" buvo at
skleidęs visas istorinio proceso 
kaukes, staiga senyvame amžiu
je visai rimtai tiki | tvarkingo 
skruzdėlyno mitą.

LAKŠINAS IR ŠOLŽENICINAS

Reprezentacinio sovietų lite
ratūros žurnalo "Novyj Mir" vie
ną redaktorių, V. I. Lakšiną ap
lankiau redakcijoje. Kaip ir su 
Dudincevu, ir su Lakšinu turė

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
Lietuvos Partizanų ir visų žuvusiųjų per 25 

okupacijos metus pagerbimas.
Verdi — REQUIEM ir Markaičio — VILNIAUS 

VARPAI
Chicago Simfoninis Orkestras

Birželio 13 dienų, 3 vai. popiet McCormick Teatre
Bilietai — Marginiuose, 2511 W. G9 St. PR 8-4585.

Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Paštu bilietai, 
siunčiant čeki ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, 
užsakomi: Lithuanian Opera of Chicago, 6910 So. 
Fairfield Avė., Chicago, III. 60629.

PRAŠOME PANAUDOTI ŠIĄ ATKARPĄ

Siunčiu $_____ čekj už________ bil. po $______ už bilietą.

Vardas ir pavardė _____________________________________

Gatvė--------------- -------------------- -------------------------------------

Miestas_________________ Valstybė_________ Zip______

jau nemalonumų. Dėl užsitęsusio 
pasikalbėjimo su Erenburgu, pa
vėlavau pas Lakšiną. Pasirodo, 
kad tokiame didmiestyje kaip 
Maskva niekas taip nesmerkia
ma, kaip pasivėlavimas. Kaip ir 
kiti maskviečiai, vasarą jis gy
vena savo "dačoje" ir kasdieną 
elektriniu traukiniu išvyksta iš 
miesto. Pavėlavimo dėka turė
jau progos pažinti du Lakšinus: 
vieną sausą ir niūrų ir (kiek 
vėliau): atvirą, gyvą, simpatiš
ką.

Lakšinas -- jaunas, apie 35 
m. vyriškis, su nerusiška aro 
nosimi ir su neįprastai aštriu 
žvilgsniu po akinių stiklais. Tai 
tipingas pirmojo Internacionalo 
laikų intelektualas.

Jis plačiai išpopuliarėjo tik 
šiais meuis (1964), pasirodžius 
jo dideliam ir svarbiam Essay 
"Ivanas Denisovičius , jo d raugai 
ir priešai", kuris buvo paskelb
us "Novyj Mir", nr. 1, 1964 — 
čia jis nuo puolimų šauniai ap
gynė Solženiciną.

šiam Essay pasirodžius Lakši
ną puolė visa sovietų spauda. 
Laimei, be smarkių žodžių Lak
šinas neturėjo kitų nemalonumų. 
Jo nuomone, "šiandien niekas 
mums, dirbantiems "Novyj Mir"> 
negali grūmoti administratyvinė- 
mis priemonėmis, nes jei puola
mas vienas mūsų, ui drauge 
reiškia ir visų žurnalo redakto
rių puolimą". Tai reikštų ir vyr. 
redaktoriaus Tvardovskio puo
limą. Kaip žinoma, Tvardovskis 
yra ne tik vienas žymiausių žmo
nių Rašytojų Sąjungoje, bet jis 
gali suvaidinti ir nepaprastai po
zityvų vaidmenį Sovietų Sąjungos 
dvasinio gyvenimo liberalizaci- 
jos vyksme.

Pasirodžius Lakšino Essay 
apie Solženicino apsakymus ir 
po viso triukšmo, jaunasis kriti
kas kasdien gauna iki 150 laiškų 
ir juose skaitytojai j| gyrė dėl 
jo drąsos ir jam pareiškė savo 
solidarumą. Man paklausus, ko
dėl tie laiškai nebuvo paskelbti, 
kritikas atsakė, kad redakcija 
sąmoningai nenori kelti polemi
kos dėl Solženicino. "Jei kas 
nors mus puls, vietoje gintis, 
mes paskelbsime dar ką nors 
griežtesnio ir mes be paliovos 
nukreipsime polemiką nuo vieno 
| kitą objektą."

Vienas, nepaprastai būdingas 
faktas, apie kur| jis man pra
nešė, yra šis: Sovietų Sąjungo
je plačiai kalbama: "Pasakyk 
man, kokia tavo nuomonė apie 
Ivaną Denisovičių, ir aš uu pa
sakysiu, kas tu esi."

Pagal Lakšiną, Solženicinas 
šiuo metu Riazanėje kuria dideli 
romaną. "Novyj Mir" redakto
riaus nuomone, Solženicinas yra 
vienas reikšmingiausių rusų po
kario literatūros reiškinių. Aš 
papasakojau apie mano darbą 
"Dostojevskio ir Solženicino 
mirties namai", kuris rengiamas 
paskelbti "Forum" žurnale; jis 
labai susidomėjo ir vėliau jam 
pasiunčiau vieną žurnalo eg
zempliorių. Ne tik jam, bet ir 
žurnalo "Znamja" redaktoriui, 
Leo Anenskiui. Nei vienas jų 
žurnalo negavo. Savaime aišku 
-- cenzūra vis dar reiškia di
deli nepasitikėjimą.

Mihailo Mihailov 
(spaudai parengė V. A.)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JUROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.

Atidaroma vasarojimui nuo 
birželio mėn. 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis Ed. Jansonas, 15 Rosedale Street. 
Boston, Mass. 02124. Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. 
tiesiai j vilą Audronė, Mrs. Marija Jansonas, Oster

ville Cape Cod, Mass. 02655.

TAUTOS HIMNŲ ISTORIJOS 
UŽKULISIUOSE lll<ias smi>

(5)

RUSUOS HIMNAS

Senoji carų Rusija savo him
ną ilgą laiką giedojo pagal ang- 
lų "God save the king" melodi
ją. 1833 metais pagal caro Mi
kalojaus I-jo įsakymą, Taline 
gimęs muzikas, o tuo laiku rusų 
karininkas Aleksiejus Lvov’as 
sukompanavo himną poeto Žu
kovskio žodžiais:

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais preky

biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti gimi
nėms Tėvynėje tai,kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome, šiuos vertingus siuntinius? labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis.įskaitant Sov. mui
tų ir pasiuntimų.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3’/z 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 3% jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: 10’/į jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagų 3 eilutėms, tik už $55.00.

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sun
kaus pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik 
už $45.00.

V—3 ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiųjį.
SM siuntinį: 6 Vilnonės kašmirn skarelės su gėlėmis įvai

rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvų užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nu
rodytas kainas..

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., 
London, E. 2England

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 436-0494. 

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. §roadway, So. Boston, Mass.

Bože, caria chranll 
Sil’nyj deržavnyj, 
Carstvuj na slavu nam, 
Carstvuj na strach vragam, 
Car* pravoslavnyj’ 
Bože, caria chrani'

Dieve, saugoki carą! 
Tvirtas ir galingas, 
Tu karaliauki mūsų garbei, 
Tu karaliauki priešų baimei, 
Care stačiatiki!
Dieve, saugoki carą!

Kaip matome, valstybės idė
jos išpažinimas Čia pradedamas 
Dievo vardu, bet toliau jis yra 
sutrauktas J vieno caro asmenį, 
neminint nei Rusijos šalies, nei 
tos šalies žmogaus su jo reika
lais. Trimis žodžiais atlikus pa
reigą Dievui, čia pat į padan
ges keliama caro galybė ir pa
brėžiama, kad caras yra sta
čiatikis, kad jis savo priešams 
turi būti pabaisa. Tai buvo iš 
viso gal vienintėlis himnas, ku
riame Dievui buvo kišama vizi
tinė valdovo kortelė su jo tiky
bos pažymėjimu. Ar galėjo kita
tikis Rusijos pilietis, giedoda
mas šį himną, tikėtis iš Rusi
jos carų valdymo sau ko nors 
gera? Vargiai ar kas galėtų Į 
tai atsakyti teigiamai.

Rusų himno melodija buvo 
iškilminga, muzikali ir origina
li. Už muzikos parašymą Lvov’_ 
as buvo pakeltas caro adjutantu 
ir rūmų orkestro direktorium. 
Be to, jis buvo gavęs Lietuvoje 
Romainių dvarą netoli Kauno, 
Pradėjęs apkursti Ir nebegalė
damas vesti carų dvaro choro, 
kuriam jis vadovavo nuo 1836 
ligi 1855 metų, jis apsigyveno 
savo dvare. Mirė 1870 metais 
Lietuvoje. Palaidotas Pažaisly.

Po Pirmojo Pasaulinio Karo 
kilus Rusijoje revoliucijai, čia 
kalbamas carų himnas nutilo, 
bet jo muzika nenutilo už Rusi
jos ribų. Šio himno muziką da
bar galima išgirsti JAV-bėse 
per kai kurių tikybų bažnytines 
pamaldas. Be to, Pennsylvanljos 
universitetas jo melodiją yra pri
ėmęs oficialiajai savo kolegijos 
giesmei.

Carų Rusija daug kieno būdavo 
vadinama tautų kalėjimu. Tame 
tautų kalėjime ir Žydų tauta taip 
pat buvo kentėjusi priespaudą 
ir išgyvenusi nuolat besikartojan

čius pogromus. Nuostabu tačiau, 
kad po rusų valdžia gyvenę žy
dai visa tai labai greit pamiršo. 
Jie ilgiausiai vis tebesilaikė ru
sų kalbos. Pav., kada laikinoje 
Lietuvos sostinėje šeštadieniais 
žydai užpildydavo Laisvės Alėją, 
tai tenai tą dieną nesigirdėdavo 
nei lietuvių, nei žydų kalbos, bet 
tik rusų. Rusų kalba vyravo ir 
Lietuvos valstybės operos repe
ticijose, nes orkestre buvo daug 
žydų, kurie nesistengė išmokti 
valstybinės lietuvių kalbos. Keis
čiausia bet gi, kad žydai, ant savo 
nugaros iškentėję Rusijos carų 
bizūną, niekaip negalėjo skirtis 
su ca rištinės Rusijos himno mu
zika ir ją, te rytum, brangiausią 
relikviją, su savim atsivežė į 
JAV-bes, o jų rabinų konferen
cija tą ryškiausią carizmo pa
likimą įsivedė į savo slnagpgi- 
nes religines apeigas kaip mal
dą-himną prie Henry F. Chor- 
ley ir John Ellerton'o teksto:

God the Allmerciful! 
Earth hath forsaken 
Thy says of blessedness 
Slighted Thy word. ir t. t.

SOVIETŲ SĄJUNGOS HIMNAS

Po bolševikų revoliucijos Ru
sija dainuodavo iš prancūzų pa
siskolintą tarptautinio socialistų 
darbininkų judėjimo himną- 
internacionalą. Jo tekstas buvo 
parašytas 1871 metais Paryžiaus 
komunos nario Pottier'o, o mu
zika — Degeyter’o.

Kol Rusijos bolševikai laikė 
save sutapatinę su pasauline re
voliucija, tol internacionalas bu
vo jiems tinkama kovos daina 
prieš tarptautinį kapitalizmą, o 
kai Sovietų Sąjunga, kovoje prieš 
Hitlerio Vokietiją, turėjo susi
jungti su demokratinėm Vakarų 
valstybėm, kurios buvo taip pat 
kapitalistinės, tuomet interna
cionalas jiems "paseno" ir ta
po nebedainuotinas.

Karo meto reikalavimai pri
vertė rusus grįžti ir prie taip 
dar neseniai jų viešai niekintojo 
patriotizmo ir karą vadinti nebe 
proletariato karu prieš kapita
lizmą, bet Rusijos karu prieš 
Vokietiją. Pasikeitę buvo net ka
ro idealai ir pats pavadinimas. 
Kariuomenė nustota vadinti rau
donąja armija ir pradėta vadin
ti "russkaja armija". Dabar ru
sas kariavo nebe už pasaulio pro
letariatą, bet už Rusiją. O kad 
tam savo "šventam žygiui" pri
duoti svorio, tai iš po caristi- 
nės Rusijos praeities pelenų — 
1812 metų karo prieš Napoleoną 
-- buvo ir vėl atkastas skam
bus patriotiškas vardas ir karas 
prieš Hitlerį tapo pavadintas 
"Otečestvennaja vojna" f Tėvynės 
karas).

Dabar į internacionalo vietą 
reikėjo kitokio ir himno, todėl 
1943 metų pabaigoje Maskva bu

vo paskelbusi konkursą sukurti 
naujam himnui. Konkurse daly
vavo 45 poetei fr 165 kompozito
riai. Liaudies komisarų taryba 
1944 m. kovo 15 d. priėmė dvie
jų poetų — Sergej’aus Michal
kovo ir E. L. Gistan’o jungtinį 
eilėraštį ir kompozitoriaus Ana- 
tolij’aus Aleksandrov*o muziką. 
Abu poetei ir muzikas, laimėję 
komisarų tarybos pripažinimą, 
gavo po 100.000 rublių premijas, 
o visi kiti premijų nelaimėję 
poetai ir muzikai, dalyvavę kon

Sojuz nerušimyj respublik svobodnych 
Splotila na veki Velikaja Rus*
Da zdravstvujet sozdannyj volėj narodov 
Jedinyj mogučij sovietsldj sojuz!

Laisvųjų respublikų neišardoma sąjunga 
Sutelkė amžiams Didžioji Rusija. 
Tegyvuoja pagal tautų valią sukurtoji 
Vieninga, galinga sovietų sąjungai

Rusijos titulavimas "Velikaja 
Rus'" titulu carų laikais buvo 
kiekvieno nacionalisto bei juoda
šimčio ruso mėgiamiausias pa
sididžiavimas. Bolševikų himne 
tas pasididžiavimas ir tas antro
sios teksto eilutės prieštaravi
mas trečiajai tik patvirtina, kad 
toji Sovietų Sąjunga, iš tikrųjų, 
nėra laisvų respublikų laisvano
riškas susijungimas, bet komu
nistais ir 'demokratais' besiva
dinančių rusų nacionalistų jėga 
užgrobti, jėga valdomi ir jėga 
rusinami kraštai.

Tęsiant pokalbį apie Sovietų 
Sąjungos himną, prisimena kaip 
ruselis Dimitrijus IvanoviČ'ius 
Ilovajski’s kadaise mūsų senąją 
kartą mokė Rusijos istorijos ir 
pasakodavo kaip pirmieji rusų 

Na s vyrastil Stalin na vernost* narodu, 
Na trud i na podvigi na s vdochnovil.

Išūgdė mus Stalinas liaudies ištikimybei, 
Ir darbui ir žygiams jis įkvėpė mus.

atžygiavo tą pačią dieną ir ligi 
to pat patvorio, į kurį iš garbin

LENKUOS HIMNAI

Jeszcze Polska nie zginela, 
Poki my žyjemy.
Co nam obca przemoc wziela- 
Szabla odblerzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi Wlosklej do Polski!
Za twoim przewodem 
Zlaczym się z narodem!

Dar Lenkija nepražuvo, 
kol mes tebgyvenam, 
Ką mums svetimieji užgrobė - 
kardu atsiimsim.

Marš, marš Dambrowskl, 
Iš italų žemės į Lenkiją, 
Tavo vadovybėj -
Mes susijungsim su tauta.

Teksto autorius VVybltski, o 
melodija priskiriama Ogins
kiui (1765-1835). Si daina buvo 
labai populiari Lenkijos sukili
mo metu 1830-1831 metais kovo

kurse, kiekvienas gavo po 4000 
rublių. Aranžuotojai gavo po 5000 
rublių.

Himno muzika graži ir iškil
minga. Bet savo naujame himne 
rusai bolševikai pasirodė jau be 
tarptautlškumo kaukės, bet tikri 
nuogais veidais rusai-naciona
listai. Jų himnas dabar dvelkia, 
galima sakyti, rusiškai nudažyta 
vokiečių "Deutschland ueber 
alles" dvasia. Pirmasis himno 
posmas atrodo taip: 

genčių vadai, nuvykę pas varia
gus, kvietė juos pas save, tar
dami: "Naša zemlia Siroką I 
obil'na, da poriadka v nej niet. 
Pridite ir prav*te narni!" (Mū
sų žemė plati ir derlinga, bet 
nėra joje tvarkos. Ateikite ir val
dykite mus). Ilovaiskio istorija, 
pasirodo, ir po daugelio šimt
mečių tebesanti teisinga. Pasau
lio derlingiausioje žemėje — Ru
sijoje dėl tos, su istorija pavel
dėtos, netvarkos ne tik kad ne
beauga duona, bet ir už šimtus 
tūkstančių rublių nupirktasis jų 
himnas dėl tos pat netvarkos rodo 
neilgą savo amžių. Kitos tautos 
savo himnus gieda tuos pačius 
per keletą šimtmečių. Sovietai 
su savo naujojo himno antruoju 
posmu: 

gojo mauzoliejaus jie išmetė Sta
lino palaikus.

jant lenkams prieš rusus už Len
kijos laisvę, o po Pirmojo Pa
saulinio Karo atgavus Lenkijai 
laisvę, ji buvo patvirtinta kaip 
oficialus valsytbės himnas.

Iš muzikinės pusės tai yra 
gal vienintėlis himnas, kurį ga
lima būtų pavadinti nacionaliniu, 
nes jo melodija yra paimta iš 
tautinės lenkų muzikos, turi len
kų mazurkos ritmą ir būdingas 
lenkiškas kadencijas, išvedamo
jo tono dar per terciją nušokan
čias aukštyn prieš užbaigiamąjį 
toną.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ANDRIUS MIRONAS

PO LAIVU
DIRVOS KONKURSE PREMIIUOTA NOVELĖ

(5)
Karštligiškai ėmiausi savo sumanytojo kūrinio ta

pymo. Paveikslo centre — Rūta. Visame savo grožyje — 
ilga senovės tunika, su sandalais ant basų kojų. Tačiau 
lengvas vėjelis iš priekio pučiąs priglaudė tunikos lengvą 
medžiagą prie jos kūno, todėl kuone kiekviena liemens, 
krūtinės ir šlaunų linija ryškiai išsigaubė nelygumais 
baltoj medžiagoj. Ji žvelgia žemyn pro debesis, ant kurių 
stovi. Besišypsančiame veide švyti jos žavios duobutės. 
Ji stebi žemę, kur verda kovos, karai, ginčai, nesantai
kos, žudynės, plėšimai, vagystės ir kitokios nedorybės. 
Svarbiausia — visi bevykdą nusikaltimus žmonės mato 
ją ir nustebę gėrisi jos grožiu. Todėl ir jų piktieji darbai 
nėra baigti, u tik pusiau įvykdomi. Paveikslą norėjau pa
vadinti "Gėrio pergalė". Deja, jis dar nėra pabaigtas.

Mudviejų meilė vis liepsnojo. Kasdien matėmės ir 
kasdien tapiau paveikslą. Po kelių valandų darbo ją pa- 
lydėdavau ligi namų. Keista — jos bute niekad nesu bu
vęs. Norėjau susipažinti su jos sergančia motina ir pa
sakyti jai, kad myliu jos dukterį ir noriu ją vesti. Bet 
Rūta tam pasipriešino. Išreiškiau norą pamatyti ir jos 
sesutę, bet toji būdavo vis užimta. Pasirodo, seserys dir
bo pakaitomis, kad viena iš jų galėtų nuolat prižiūrėti 
ligonę namuose. Rūta Skundėsi, jog motina vis labiau 
kenčianti, kas kartą jos gyvybė gęstanti, tarytum bebai

gianti degti žvakelė.
Vieną vakarą, kai Rūta nusiskundė labai nuvargs- 

tanti prižiūrėti motiną, pasisiūliau jai tuojau padėti. Rū
ta net išsigandusi smarkiai užprotestavo. Esą, jos ma
mytė labai silpna ir jos negalima jaudinti. Ji iki šiol net 
nežinanti apie mudviejų meilę, nes Rūta bijojo jai pasa
kyti, kad nepakenktų motinos sveikatai, žinoma, tokiu 
atveju negalėjau brautis jėga į jos namus. Bet kitą kartą 
ji nebeatsiminė šitaip pasakiusi!

Rimtai susirūpinau Rūtos atmintimi. Susitikęs seną 
gimnazijos draugą, gydytoją Bauginį, papasakojau jam 
apie Rūtą ir jos užmaršumo simptomus. Daktaras Daugi
nis negalvoja, jog tai būtų amnezinis atminties sutriki
mas. Kaip psichologas, jis negalėtų drąsiai tvirtinti, bet 
manąs, jog tai tik kažkas kito. Ar nebus, sako, jos koks 
nervinis sutrikimas. O greičiausiai ji man, esą, ką nors 
meluoja! Jei tai būtų pasakęs kas kitas, o ne garsėjantis 
gydytojas, tai būčiau jo dantis suskaitęs! Niekad nega
lėjau pagalvoti, kad Rūta man gali meluoti.

Kai vieną dieną mudu vėl susitikome mano studijoje, 
aš tiesiai ją paklausiau:

— Rūta, sakyk, ar tu man visada teisybę sakai? Ar 
nieko nuo manęs neslepi? Juk mudu nutarėm viską at
virai vienas antram pasisakyti...

— Algi... tu žinai, kad aš tave myliu. Ar tau to ne 
gana? Meluoti tau niekad negalėjau ir negalėsiu, žinoma, 
tu daug ko nežinai, negali suprasti, kad turiu su sesute 
prižiūrėti sergančią mamą ... Mėta ir mane labai myli, 
o aš ją . . . Mes turim taip gyventi, kol mama sena. Aš 
labai noriu, kad mes vestume ir gyventume kartu... 
bet ... mes dabar to negalim padaryti . .. Ateis laikas, 
tu suprasi mano padėtį. Aš žinau, kad ilgai taip tęstis 
negali...

Ji daug kalbėjo ir samprotavo, bet kažkas jos žo
džiuose buvo neaišku, nebaigta. Kitą vakarą ji visiškai 
kitaip aiškino. Esą, ją kankina tokia padėtis, ji turinti 
išsivaduoti iš to vargo, iš tos netikrumo padėties. Sesuo 

jai iš viso nepataria tekėti, nes ir ji norinti likti jos gy
venime. Ir keista — juo daugiau Rūta kalbėjo, juo ma
žiau aš ėmiau tikėti jos žodžiams. Ar tai daktaro Baugi- 
nio žodžių įtaka? Kažkoks netikrumas persidavė ir man. 
Jutau, kad mūsų santykiuose yra kažkas ne taip, kaip 
turėtų būti. Ar amžiaus skirtumas skyrė mus? Gal aš 
jau nebemoku suprast jaunesnių žmonių? O gal aš jau 
įpratau prie Rūtos ir per daug įsigilinau į jos menkiau
sias smulkmenas. į kiekvieną jos pasakymą? Gal aš pats 
nesu tvarkoj ? Gal aš pats nebegaliu atsiminti viską, ką 
man pasakoja ir sako Rūta? Juk paprastai psichiniai 
sutrikę asmenys pirmieji įžiūri kituose įvaikius protinio 
nesveikumo ar pamišimo simptomus. Gal... o, ne! Aš 
dar sveikas ir kūnu ir dvasia!

Ir štai, lygiai prieš savaitę, nes dabar skaičiuoju vie
nišas dienas, aš čia, šioje studijoje, tapiau Rūtą, perkel
damas jos kūno ir veido detales teptuku į drobę. Staiga 
girdžiu jos balsą:

— Mėta! Eik greičiau namo! Mama miršta!
Buvau pasilenkęs ir ryškinau jos tunikos raukšlelę, 

todėl nemačiau Rūtos. Kai pakėliau akis — prieš mane 
stovėjo ... dvi Rūtos!

Valandėlę nieko negalėjau ištarti ir suvokti. Persi
rengusi pozavimui Rūta sumišusi žvilgčiojo tai į mane, 
tai j kitą Rūtą. Nes abi būtybės buvo Rūtos, abi mano 
mylimos mergaitės pasidalijo Į du kūnus! Antroji Rūta 
buvo apsirengusi kasdienine suknele ir užsimetusi ap
siaustą. Supratau staiga tai, kas iki šiol man nė j galvą 
negalėjo ateiti: abi seserys buvo dvynukės!

— Taip, aš esu Rūta, o ji yra Mėta. Tais gėlių vardais 
mus pakrikštijo kai gimėm tą pačią dieną. .. Pagaliau 
sužinojai tai, ko tau nesakėm. žinok, kad ne vieną tu 
myli, o abi! Tu abi mus bučiavai ir glamonėjai, o nežinai 
kiek skausmo toji meilė mums teikia ...

— Rūta, kam tu tai pasakai!
(Bus daugiau)
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LAISVES ILGESIU NUĖJO į AMZINASTI
Mirtis neatsižvelgdama į jo

kius maldavimus, prašymus ir 
norus, pasiima iš mūsų tarpo 
pačius geriausius, reikalingiau
sius ir mylimiausius asmenis. Ji 
na i atskiria tėvus nuo vaikų, vy
rus nuo žmonų, nukeldama juos 
J amžiną tylos karaliją. Jinai 
galingesnė už garsiausius karo 
vadus, didžiausius valstybės ir 
mokslo vyrus, ir doros bei iš
minties mokytojus. Mirtis ne
skiria nei luomo, nei pašaukimo 
nei amžiaus nei išsilavinimo.

Amžinoji tyla yra mirties ka
ralija ir tenai ji visus pasišau
kia.

Pačiame gražiausiame metų 
laike, gegužės 8-ją, mirtis pasi
beldė J tėvynės laisvės besiilgin
čio tauraus lietuvio pulk. Įeit. 
Petro Traškevičiaus duris. Mir
tis buvo visai nelaukta ir neti
kėta. Kaip kokia pasalūnė savo 
staigiu mostu palietė vargų ir 
rūpesčių išvargintą Petro širdį 
ir ji sustojo plakusi.

Pulk. Įeit. Petras Traškevi
čius atsiskyrė su savo mylima 
žmona Marija, dukterimis Aldo
na, Irena ir jų šeimomis, su 
daugelftj bičiulių ir kovos drau
gų. Toks jau likimas, kad jis mi
rė ne savo tėvų žemėj, kuriai 
visuomet tik gero linkėjo, jos 
pasisekimais džiaugėsi, o ne
laimės iki ašarų skaudino jo šir
dį. Jis nepaprastai skaudžiai iš
gyveno mūsų pavergtos tėvynės 
sunkią nedalią, o kartu tikėjo ir 
laukė jos prisikėlimo laisvam 
gyvenimui. Tėvynės laisvės il
gesį, kaip ir daugelis, taip ir a.a. 
Petras nusinešė į kapus.

Pulk. įeit. P. Traškevičius gi
mė 1892 m. kovo 5 d. Medinių 
kaime, Pasvalio valsčiuje, Biržų 
apskr. Mokėsi Mintaujos realinėj 
gimnazijoj. Jo gyvenimas buvo 
paženklintas kario vardu. 1914m. 
pradžioj pradėjo savo karinę tar
nybą rusų kariuomenėj. Prasi
dėjus pasauliniam karui dalyvavo 
mūšiuose ties Eitkūnais, Gumbi
ne, Goldape ir rumunų fronte prie 
Dunojaus ir Dobrudžės. 1915 m. 
su naujai suformuota artilerijos 
divizija nusiųstas į Suomiją, o iš 
ten kiek vėliau prie Rygos Ran
kos jūros pakraščių apsaugai. 
Tarnaudamas carištinės Rusijos 
kariuomenėj pakeltas į poručiko 
laipsnį ir apdovanotas Stanislovo 
ir Jurgio VI laipsnio žymeniais.

1919 m. gegužės 13 d. laikomas

jstojusiu | Lietuvos kariuomenę 
ir paskirtas 1 artilerijos pulką. 
Tas metas Lietuvai siekiančiai at. 
gauti laisvę buvo be galo sunkus. 
Kovose už Lietuvos laisvę, stam
biomis raidėmis yra įrašytas ir 
Petro Traškevičiaus vardas. Jam

karinę tarnybą leitenanto laips
niu, Petras Traškevičius per de
šimt} metų Įkopė į pulkininkus. 
Tai matyt, buvo rimtas ir darbš
tus, laiko neleido vėjais,bet nau
dingai j| mokėjo sunaudoti. Jau 
1924 m. mes jį matome pulko

Velionis pulk. lt. Petras Traškevičius.

Birutė Saldukaitė ir Vėjflnė Svotelytė prie lietuvių parodėlės uni
versitete.

LIETUVIAI METIHEJE FIESTOJE
Maryland'o Universitetas (urp 

Washingtono ir Baltimorės) turi 
apie 23,000 studentų, kurių tar
pe yra apie 550 užsieniečių iš 
viso pasaulio. Nors lietuvių stu-

glaudusi karštai plakusią tėvynei 
Lietuvai širdį.

Pranas Bastys

TORONTO

teko kautis 1919 m. su lenkais ties 
Alytum ir Seinais, su bermon
tininkais ties Radviliškiu, Lyda- 
vėnais ir Taurage. 1920 m. vėl su 
lenkais buvo paimtas į nelaisvę, 
tačiau laimingai pasisekė pabėg
ti ir gr|žti atgal | savo pulką.

1923 m. baigė aukšt. kAr. DLK 
Vytauto kursų bendrą skyrių ir 
1929 m. tų pačių kursų artileri
jos skyrių antrą laidą ir pakeltas 
J pulkininko leitenanto laipsni. 
Lietuvos kariuomenėj, pradėjęs

H. Seigan

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y „500" kostiumai ii’ paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, 111. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. lei GR 6 2345 6*

CICERO llimois
1410 S. 50 lot.. W TO 3 2108 9

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS
Maironio vardo šeštadieninės 

mokyklos tėvų komitetas gegu
žės 15 d. suruošė mokslo metų 
baigimo proga šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje mokytojams vai
šes, kurios praėjo lituanistinio 
švietimo ženkle. Vaišių metu 
sveikinimo kalbas pasakė konsu
las ‘dr. J. Žmuidzinas, mokyk
los tarybos pirmininkas kun.P. 
Ažubalis, stambiausio mokyklos 
rėmėjo — lietuvių kredito koope
ratyvo Paramos vardu P. Bastys, 
Tėvas Placidas OFM ir mokyk
los vedėjas J. Andrulis. Moky
tojams įteikta prisiminimui do
vanos Maironio Pavasario Bal
sai. Pabaigai buvo padėkos žo
dis, kur} tarė tėvų komiteto pir
mininkas L. šeškus.

Lietuvių šeštadieninės mokyk
los mokslo metų užbaigimas pa
pą žymėj imu įteikimu buvo atžy
mėtas Prisikėlimo parapijos sa
lėje gegužės 16 d. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė salė. Mokyklą 
praėjusiais metais lankė 606 mo
kiniai. Metų bėgyje teatkrito vos 
5 ir pažymėtina dar tai, kad 
visi tėvai sumokėjo už mokslą 
jiems nustatytą mokestį Mokyk
los 10-tą skyrių baigė 13 moki
nių. Ta proga sveikinimo kal
bas pasakė konsulas dr. J. Žmui
dzinas, tarybos pirm. kun. P. 
Ažubalis, išleidžiamojo skyr. 
mokytojas J. Jankaitis, LB vie
tos apylinkės pirm. Aug. Kuo
las ir kt. Baigusiems pažymė
jimus įteikti buvo pakviestas kon
sulas dr. J. Žmuidzinas. Tėvų 
komitetas visus apdovanojo Mai
ronio Pavasario Balsais ir po 
medžio drožinėlĮ; berniukams 
vytis, o mergaitėms po koplytė
lę.

Meninėj daly gražiai pasiro
dė mokyklos tautinių šokių gru
pė, kurią paruošė mokyt. Augaf-

teismo pirmininko pareigose ir 
vyr. karininkų garbės teismo na
riu. Kiek vėliau išrenkamas į 
vyr. karininkų apygardos garbės 
teismą. Pakeltas į pulkininko lei
tenanto laipsnį Petras ėjo III-čios 
grupės vado ir pulko vado padė
jėjo pareigas. O dažnais atvejais 
jis pavaduodavo pulko vadą.

Apdovanotas Vyties Kryžiaus 
n ir m laipsnio ordinu, DLK 
Gedimino IV laipsnio ordinu, Lie 
tuvos Nepriklausomybės 10 m. ju
biliejiniu medaliu ir Latvijos Ne- 
prikl. 10 m. sukaktuviniu meda
liu.

1935 m. pulk. Įeit. P. Traške- 
vičius išvyko į Gaižiūnus, kur bu
vo paskirtas poligono komendan
tu. Tos pareigos nebuvo lengvos 
prasidėjus II-jam Pas. karui, 
kada Sov. Sąjunga { savo grobuo
nišką politiką |maišė ir Lietuvą. 
Sužlugdžius Lietuvos nepriklau
somybę buvo pradėtas skubus ka
riuomenės pertvarkymas, kad ji
nai pasidarytų bejėgė ir neveiks
minga. Čia, kaip visi žinome, nei 
išsilavinimas, nei patirtis, nei 
geras ir sąžiningas pareigų ėji
mas nieko negalėjo padėti. Todėl 
ir Petras Traškevičius 1940 me
tų rugpiflčio 14 dieną iš kariuo
menės buvo paleistas.

Karui einant | pabaigą ir ant
rą kartą, besiartinant bolševi
kams, Petras pasitraukė į Vaka
rus. Iš pradžių gyveno Drezde
ne ir Gothoje, o po kapitulia
cijos apsigyveno Wuerzburge ir 
kur| laiką -- Schweinfurte.

1949 m. atvyko | Kanadą ir ap - tytė. Taip gi gera pradžia pada- 
sigyveno Toronte. Prasidėjo sa
vistovaus gyvenimo dienos. Ta
čiau pati pradžia, kaip daugeliui 
vyresnio amžiaus žmonių, taip ir 
Petrui nebuvo perdaug džiuginan
ti. Bet gerosios lietuvio savybės 
kliūtis pašalino ir padėjo pusėti
nai gražiai susitvarkyti.

Pulk. Įeit. Petras Traškevi
čius, kaip karys aiškiai supra
to, kad ne barniais ir susiskal
dymu yra sukuriama tautos ga
lia, bet vieningu ir bendru dar
bu, kuris įgalina eiti klestėji
mo keliu. Velionis, tai gerai su
vokdamas , lietuviškoj veikloj 
ypatingą dėmesį kreipė | bendri
nes mūsų organizacijas ir buvo 
aktyvus jų narys.

Jam pasitraukus liūdi visa lie
tuvių bendruomenė, liūdi jo va
dovauta atsargos karių sąjunga, 
liūdi lietuvių kredito kooperaty
vas Parama, o taip pat ir Lietu
vių Namai, kurių veikloje jis ak
tyviai dalyvavo ir buvo jų rū
pesčių dalininku.

Palaidotas gegužės 11 d. lie
tuvių šv. Jono kapinėse Port 
Credit, Tebūnie lengva Tau,bran
gus kary, svetima žemelė, prt-

dentų skaičius yra labai mažas, 
vos 5 ar 6, gal ir dešimtukas, 
skaitant su ‘'pasislėpusiais^ ta
čiau internacionalinio klubo me
tinėje Fiestoje, š. m. balandžio 
24 d. pasirodė aktyviai kartu 
su keliasdešimt kitų tautų.

Didžiulė Armory salė, talpi
nanti daug tūkstančių asmenų, 
buvo originaliai išdekoruota 
spalvotom vėliavom, plakatais ir 
kiuis pagražinimais. Salės pa
kraščiuose sustatytus uutybių 
stalus dengė būdingi ir |domfls 
danų, egiptiečių, etiopiečių, grai
kų, honduriečių, indų, jamaikie- 
čių, japonų, kanadiečių, kolum- 
biečių, korejėčių, kiniečių, kfl- 
biečių, lietuvių, meksikiečių, ni- 
geriečių, olandų, pakistaniečių, 
persų, švedų, šveicarų, tailan
diečių, vietnamiečių ir vokiečių 
eksponatai.

Lietuvišką stalą suorganizavo, 
kaip ir pernai, trečio kurso stu
dentė Birutė Saldukaitė. Buvo 
domimasi viskuo, bet labiausiai 
Lietuvos geografija, kalba, pana
šumu su kitom tautom, istorija, 
karaliaus Mindaugo karūnavimo

paveikslu, žurnalais ir jų 
straipsniais, kaip Lituanus, Lie
tuvių Dienos bei pašto Ženklais. 
Buvo klausinėjama, kaip ant to
kių mažų staklelių galima austi 
juostas ir kaklaraiščius, koks 
skirtumas tarp lietuviško ir da
niško gintaro, kaip marginami 
Velykų margučiai? Tur būt jie 
geriausiai patiko, kaip suvenyrai, 
nes šventei užsibaigus, visi pra
nyko niekam nepastebint. Vienas 
kflbietis studentas labai norėjo 
pirkti iŠ medžio išdrožtą lietu
višką kryžių, koplytėlę ar Gedi
mino pilį Gavęs, kaip suveny
rus, Pasaulinės Parodos kry
žiaus atvirutę ir marguti, atro
do, buvo labai patenkinus. Be 
to, pasivaduojant aiškino susi
domėjusiems Birutė, pirmo kur
so studentė Vėjūnė Svotelytė ir 
ketvirto kurso studentė Gloria 
Fary (kurios motina yra lietuvė).

Fiestos programos vedėja taip 
pat buvo Birutė. Indų, vakarų 
indų, Izraelio, kiniečių, prancū
zų, rusų ir ukrainiečių šokių 
grupės pašoko čardašą, dragū
nų šokį kazokų, žvejų ir kitus 
uutinius šokius. Ceremonijų 
meisteris buvo kinietis. Šokiams 
grojo karibų orkestras.

Internacionalinio klubo sąsta- 
tas kasmet keičiasi, učiau kas
met entuziastiškai ruošia savo 
metines šventes, kurios daro la- 
labi gražų ir kultūringą įspūdį 
Šių metų internacionalinio klubo 
prezidentas yra nigerljietis, vi
ceprezidentas kanadietis, sekre
torė — amerikietė, iždininkė - 
Birutė Saldukaitė ir socialinė 
vedėja — amerikietė.

Tikimasi, kad kitais metais 
tokia šventė sulauks dar dides
nio susidomėjimo ir padidėjus 
lietuvių studentų skaičiui iš Bal- 
tlmorės, susiorganizuos tautinių 
šokių grupė. Gal ir prie lietu
viško stalo bus daugiau aiškinto
ju.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

V A S A R O S A T O S T O G A S 
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVIETĖJE
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Rami poilsiui aplinka, šiltas Atlanto vanduo, 
baltas paplūdimio smėlis, geras maistas ir malonus 
patarnavimas užtikrina užsitarnautą poilsį.

Laisvalaikio paįvairinimui:
• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.

• valtis — žuvavimui
• sail-fish buriavimui
• stalo tenisas

Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re
zervuoti sau vietą iš anksto:

S. M. Lūšys.
88-01 lOlth Street. Richmond Hill 18. N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).
I. Veitas.
72 (’ongress Street. Braintree. Mass. 02185 
Tel. 813-2116 (Area Uode 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog Į MEŠKĄ.

ryta muzikoj ir dainavime.

AL Montessori draugijos Vaikų Nameliuose Chicagoje, prie gražiai papuošto šulo mažieji skaito lie
tuviškas knygeles. VL! Juknevičiaus nuotrauka
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dr. Antanas Butkus, 
Lipidų Laboratorijos direk
torius .dirbąs mokslinį dar
bą su Dr. I. Page,Cleveland 
Clinic Foundation šių metų 
gegužės 11 dieną skaitė pa
skaitą "Cholesterolis” ligo
ninių chemikams. Puikiai 
paruoštoj paskaitoj kalbė
tojas diskutavo riebalų is
toriją sąryšyje su širdies 
atakomis ir kraujo indų 
kalkėjimu. Iš paskaitinin
ko ir jo bendradarbių tyri
nėjimų atrodo, kad neužil
go galima bus pasitikrinti 
širdies ir kraujo indų stovį 
dar gerokai prieš išsivysty
mą šios nelaimingos ligos. 
PanaudcTjimas komplikuotų 
matematinių formulių ana- 
lyzūojant kraujo cheminius 
davinius rodo didelę mate
matikos įtaką ne tik tech
nologijoj, bet ir medicinoj.

Su Dr. Butkum dirba dvi 
lietuvės: p. Brizgienė ir p. 
Rociūnienė.

• Akademikų Skautų Są
jūdžio Clevelando skyrius 
š. m. gegužės mėn. 30 d., 
8 v. v. (sekmadienį), Hos- 
pitality Motor Inn salėje 
(90-91 kelių sankryžoje) 
rengia PAVASARIO BA
LIŲ.

Koncertinę dalį išpildys 
solistė Aldona Stempužienė. 
Vaišės- ir šokiai grojant 
"Angel Sanchez” orkestrui.

Maloniai kviečiame ne 
tik A.S.S. narius ir iš toli 
šuva žiavusius filisterius, 
bet ir Clevelando visuome
nę gausiai atsilankyti į ba
lių.

Bus malonu po skanių 
vaišių ir gražios programos, 
gražioje naujoje vėsinamo
je salėje pasilinksminti.

Pakvietimus į balių gali
ma įsigyti iš anksto pas 
skyriaus valdybos narius: 
Kęstutį Steponavičių, telef. 
FA 1-5906; Jurgį šenbergą, 
tel. GL 1-0188, Mindaugą. 
Leknicką, tel. 371-5940 ir 
Lietuvių Spaudos Kioske 
pas p. V. Rociūną.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCf 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME «nd 
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

Clevelando LSK Žaibo moterų tinklinio komanda, kurios ruošiamas vakaras įvyks šj šeštadieni, ge
gužės 22 d. šv. Jurgio parapijos salėje. Iš kairės: A. Barzdukaitė, R. Besperaitytė, K. Gelažytė, V. 
Mockutė, V. Žiedonienė, L Besperaitytė, D. Čiurlionytė ir D. Jurgaitytė.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, "tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

.■Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_____ CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966

DISTRIKTINES VYRŲ 
TINKLINIO PIRMENYBES

š| šeštadienį, gegužės 22 d. 
Clevelande {vyks Lake Erie 
A.A.U. distrikto 1965 m. vyrų tink
linio pirmenybės, kuriose daly
vaus ir LSK Žaibo komanda. Var
žybos vyks Myron T. Herrick 
Junior HighSchool, 5407McBride 
Avė. Si gatvė yra visai netoli 
nuo Broadway ir E. 55 St. susi
kirtimo ir pastarąsias jungia. Sa
lė yra visai netoli nuo St. Alexis 
ligoninės.

Šiose plačios apimties varžybo
se dalyvaus geriausios šiaurinio 
Ohio bei vakarų Pennsylvania ko
mandos. Tinklinio mėgėjai kvie
čiami atsilankyti ir pasižiūrėti 
gero lygio žaidimų bei paskatin
ti mūsiškius.

Varžybų pradžia 10:00 vai. 
ryto. Pati varžybų įta m pa prasi
dės 3:00 vai. po pietų. Finalas 
numatomas apie 6:00 vai.

KATALIKŲ DIOCEZIJOS vyk
doma kasmetinė rinkliava pla
čiai ir šakotai socialinei globai 
ir jos institucijoms ugdyti ir 
plėsti (Catholic Charities) vyks 
nuo gegužės 16 d. iki gegužės 
30 d.

Virš 20.000 savanorių vykdys 
vajų, kad atsiekus rinkliavos 
tikslą — 1,5 mil. dol. sumą.

Catholic Charities pastatė ir 
prižiūri visą eilę prieglaudų se
neliams, valkams, paliegėliams. 
Tūkstančiai Žmonių naudojasi ka
talikų labdaros institucijų pas

o

laugomis. Kas teiks paramą ir 
auką šio vajaus metu, teiks pa
ramą sau ir savai bendruome
nei. Lietuviai, neturėdami savų 
socialinės globos institucijų, ge
rai oadarvtu parode veikiančio
mis katalikų šalpos institucijo
mis didesnį susidomėjimą.

• Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos vi
suotinas tėvų susirinkimas 
įvyks gegužės mėn. 23 die
ną (antradienį), 6:30 vai. 
vakaro, šv. Jurgio mokyk
los patalpose. Bus tėvų ko
miteto ir mokyklos vedėjo 
pranešimas, ir naujo tėvų 
komiteto rinkimai.

Komitetas kviečia visus 
tėvus šiame metiniame su
sirinkime gausiai dalyvau
ti.

• L. Vasiliauskaitė, Vysk. 
Valančiaus lit. mokyklos 
mokinė ir Aukuro Ansamb
lio kanklininkė - solistė, š. 
m. gegužės mėn. dalyvaus 
pradžios mokyklų rinktinio 
orkestro koncerte, kuris 
įvyks John Hay High 
School Auditorium, 2075 E. 
107 St., gegužės 23 d., 3 
vai. p. p.

Orkestre dalyvauja 139 
mokiniai iš 97 mokyklų. 
Programoje numatyta or
kestro, solo ir ansamblių 
pasirodymai.

• Vytautas Kušleika, Cle
velando Orkestro smuiki
ninkas, Leningrade susiti
ko su savo giminėmis iš 
Lietuvos.

Nuotykių pilnas to or
kestro gastrolės Sov. S-gos 
miestuose plačiai aprašo 
JAV spauda. Vienas iš pa
skutiniųjų koncertų įvyko 
Leningrade, į kurį autobu
su atskubėjo visas Rygos 
simfoninio orkestro sąsta
tas. Būdinga, kad JAV lai
kraščiuose to latvių orkes
tro pavadinimas išvirto į 
"Russian orchestra”, o to
liau jau "The Soviet 
group”. Kaip ten bebūtų, 
tas latvių orkestras auto
busu sukorė 460 mylių pa
siklausyti ir pamatyti JAV 
muzikų, kad sekančią dieną 

LIETUVIŲ SALĖ-SVETAINĖ

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Tai sava, lietuviška pastogė įvai
riems parengimams, koncertams, susi
rinkimams, parodoms, vaidinimams, šo
kiams rengti.

REMDAMI SAVUS — REMIATE 
SAVE.

sugrįžus į Rygą suspėtu sa
vojo orkestro repeticijai. 
Būdinga tai ”Soviet group” 
trauka...

Vytauto Kušleikos gimi
nės Lietuvoje, sužinoję apie 
amerikiečių orkestro kon
certus, pasiėmė savaitę 
atostogų, kad pamatyti gro
jant savo pusbrolio. Atsi
vežė jie ir dovanų: šokola
do, vaisių, gėrimų, austą 
staltiesę ir gintaro papuo
šalų Kušleikos žmonai. Le- 
ningi^de-Jie neturėję kur 
sustoti — visi viešbučiai 
buvę užimti. Vežiojęs juos 
taksi šoferis, pagaliau, ap
nakvindinęs pas save kam
bary.

Clevelando Orkestras vi
suose Sov. S-gos miestuose 
gausios publikos buvo be 
galo šiltai ir nuoširdžiai 
priimtas.

LB II APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

LB Clevelando II apylin
kės valdyba šaukia metinį 
šios apylinkės lietuvių su
sirinkimą gegužės 23 d. 
(sekmadienį), 11:30 vai. 
Naujosios parapijos audi
torijoj. Darbotvarkė: val
dybos ir revizijos komisijos 
pranešimai, susirinkimo pa
sisakymai dėl pranešimų, 
apyskaitos tvirtinimas, šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto pra
nešimas, naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinki
mai, susirinkimo pasiūly
mai naujai valdybai dėl to
limesnės veiklos.

Susirinkimo metu bus pa
gerbti šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos vedėjas 
ir mokytojai už jų pasiau
kojimą mokant šios apylin
kės vaikučius.

Valdyba, manydama, kad 
jie yra užsitarnavę šios vi
sų pagarbos, maloniai pra
šo visus lietuvius atsilanky
ti į šį susirinkimą ir moky
tojų pagerbimą. Susirinki
mas ilgai neužtruks — jau 
yra gauti kandidatų sutiki
mai į naują valdybą.

Valdyba

• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Literary Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue_ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau — GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685
• YOJJNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street_____ PO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI &-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street.................GR 2-6387
• PHILADELPHIA 22, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street_____ PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė.___ GR 6-2781

SVARBUS SUSIRIN-_ ^__kimas..,_.^^_
Lietuvos Laisvės 1941 m. 

Sukilimo Minėjimo Komite
tas šaukia susirinkimą šį 
sekmadienį, gegužės mėn. 
23 d., 11 vai. 30 min. Lie
tuvių salėje, 6835 Superior 
Avė., Clevelande. Visos su
interesuotos organizacijos 
bei visuomenė maloniai 
kviečiamos dalyvauti. Bus 
renkamas naujas Komite
tas 25 metų Sukilimo Minė
jimo programos nustaty
mas. Asmeniniai pakvieti
mai niekam nebus siuntinė
jami. Sukilimo Minėjimo 

Komitetas

• Marija Balaševičienė, 
Antano Balaševičiaus žmo
na, Grocijaus ir Arvydo 
motina, Stasės Vaičiūnie
nės sesuo, mirė Clevelande 
po sunkios ligos ir gegužės 
20 d. buvo palaidota Kalva
rijos kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinosi 
Della Jakubs & Son laido
tuvių įstaiga.

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir 
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? PasitikrinRite pas. 
Z. Obelenį 531-2211 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

PARDUODAMI NAMAI

/2 šeimų plytinis aparta
mentas, virš $15,000 paja
mų per metus. Garažai. Ne
brangus.

šešių metų namas. 2 mie
gamieji žemai, padalintas 
rūsys, garažai. Labai dide
lis sklypas su sodu.

Mėsos krautuvė ir šešių 
kambarių namas. Savinin
kas nori išvykti į Europą. 
Parduoda pigiai.

Vienos šeimos namas ne
toli Neff Rd. ir bažnyčios. 
Prašo tik $15,900.

Mažas namas be rūsio. 
Vienas garažas. Netoli E. 
185 gt. Prašo $11,500.

Mūrinis didelis namas 
netoli ežero. Labai gerame 
stovyje.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti 
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

arba KE 1-2190

AUKOS DIRVAI
Dom. Kalėda, Pittsburgh - 4.00
Dr. J. Leseckas, Fox Lake 4.00 
J. TamaSauskas, Worcester4.00
V. Janulevičius, Cleveland-4.00
A. M. Cieminis, Ftochester -4.00 
J. Eidukevičius, Chicago - 2.00 
Irena Budreckas, Chicago - 2.00
T. Bukaveckas, Chicago - 2.50
A. Andriulionis, So. Boston 5.00 
V. Gricevičius, Chicago - L00
Dr. S. Vlrkutis,

East New Market 4.00 
A. Baranauskas, Livonla - 1.00 
J. Petrauskas, Chicago - 4.00 
R. Chesonis, E. Riverdale - 2.00

• Kurortai - sanatorijos 
SSSR. Artėjančiam kuror
tų sezonui Vyriausioji Ku
rortų ir Sanatorijų Valdy
ba Sovietų Sąjungoj žymiai 
sumažino kainas pasinau
dojimui kurortais-sanatori- 
jomis ir poilsio namais 
SSSR.

Už vieną parą, praleistą 
šanatorijose-kurortuose su 
gydymu reikia mokėti nuo 
3 iki 7 amerikoniškų dole
rių. Iki 180 kurortų, sana
torijų ir gydymo vietų su- 
r e g i struota k u r ortinin
kams, turintiems keliala
pius. Laukiama daugelio pa
cientų, kuriems užsakys 
vietas Amerikoje gyveną 
giminės. (sk.)

PARDUODAMAS NAMAS
Bayliss gt., 2 šeimų, 2 

garažai, didelis,gražus kie
mas.

M. Blynas 
tel. 361-8165 

arba
H. Olszens Realty 

HE 1-8726

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis 4 butų apt. — 

5-5-5-5. Atskiri gazo pečiai, 
prieky ir gale porčiai. $240 
i mėnesį pajamų. Geras pir
kinys už $15.500. Skambin
kit savininkui tel. 942-7405.

(58-64)

REIKALINGA MOTERIS
Buto išvalymui kartą j 2 

savaites. Teirautis telef. 
321-8837. (57-59)

REIKALINGA MOTERIS
Namų ruošai ir vaikų 

priežiūrai. Gyventi kartu. 
Puikus namas. Shaker Hts.

Teirautis tel. 464-9393.
(59-61)
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Ryšium su Karių Pa
gerbimo Diena (Memorial 
Day). gegužės 31 d., pirma
dienį, Dirva nebus spausdi
nama.

Sekanti po 
da pasirodys 
trečiadienį.

sai. Tuo pačiu adresu gali
ma užsakyti vasaros sezo
nui kambarį prieinama kai
na. (sk)

to Dirvos lai- 
birželio 2 d.,

• Aldona
New Yorko gegužės 15 
išskrido vasaros atostogų į 
Vokietiją, kur ji Muenche- 
no universitete studijuos 
vokiečių kalbą. Aldona yra 
mokytoja ir aktyvi akade
mikų skautų veikėja.

• P. Varkala, prekybinin
kas, atvyko su žmona iš 
Londono, Anglijos,} JAV 
mėnesiui atostogų. Gegu
žės 15 d. lankėsi New Yor
ke. Jo draugai K. ir G. Si- 
liūnai suruošė priėmimą, 
kuriame dalyvavo A. ir G. 
Diržiai, S. ir A. Mackevi- 
čiai, A. ir D. Senikai ir dr. 
E. Noakas.

KONCERTAVO 
LIETUVAITĖ

šileikytė. iš 
d.

Col-Santa Monica City 
lege suruošė sekmadienį, 
gegužės 16 d., Pietinės Ka
lifornijos Universitete pia
nino festivalį. Tarpe ame
rikiečių dalyvavo ir Giedra 
Vaičienė-Jrečįokaitė  ̂

-------Skambinusi kartu su Sofie 
Newman Haendelio ' Van
dens Muziką". Giedra dar 
Chicagoje mokėsi pianino 
pradžiamokslio pas muz. A. 
Naką, o po ilgesnės per
traukos vėl savo studijas 
atnaujino persikėlusi į Ka
liforniją. a. n.

• Andrius Mironas su 
žmona Ona praneša pasi
keitusį adresą: 2712 Third 

' St., Santa Monica, Califor- 
■ nia 90405.
396-7847 (area 
Prašo draugus 
mus atsiliepti, 
kraustant žuvo

Telefonas — 
code 213). 
ir pažįsta- 
nes besi- 
visi adre-

«

• Dail. Vytauto Kasiulio 
dailės darbų paroda atida
roma Čiurlionio Galerijoje, 
Jaunimo Centre, gegužės 22 
d. (šeštadienį), 7:30 vai. 
vak.

Parodą ruošia Lietuvos 
jūrų skautijos korp! Ginta
ras.

Paroda atidaryta savait
galiais nuo 11 vai. iki 9 vai. 
vak., šiokiadieniais 6-9 vai.

THE LITERARY REVIEW 
PABALTIEČIAMS

Fairleigh Dickinson Uni
versiteto (New Jersey) lei
džiamas, Charles Angoff 
(romanistas ir literatūros 
kritikas) ir Clarence Dec- 
ker (literatūros kritikas) 
redaguojamas trimėnesinis 
The Literary Revievv savo 

■'siinnete'^avasttrio -r.unhnf ■ 
paskyrė lietuvių, estų ir 
latvių literatūrai. įvadinį 
straipsnį apie moderniąją 
Pabaltijos tautų literatūrą 
parašė rašytojai lietuvis A. 
Landsbergis ir amerikietis 
Clark Mills. Lietuvių litera
tūrai atstovauja J. Aistis, 
P. Andriušis, K. Bradūnas, 
B. Brazdžionis, J. Kaupas, 
A. Markevičids, V. Myko
laitis-Putinas, H. Nagys, A. 
Niliūnas, H. Radauskas, A. 
Škėma ir J. Vaičiūnaitė. Es
tų literatūros pavyzdžiams 
skirta 30 puslapių, latvių — 
37 puslapiai, lietuvių — 48 
puslapiai. Apie kiekvieną

autorių įdėti glausti biogra
finiai duomenys. Savo ve
damąjį redakcija baigia 
taip:
• "Lietuva, Estija ir Latvi
ja yra Sovietų Rusijos pa
vergtos jau daugiau kaip 
vienos kartos amžius, ta
čiau šių kraštų rašytojai 
yra radę kelius apdainuoti 
savo tautų praeitį, j ^-hero
jus, savo kraštų dangaus 
šiltą skaidrumą, nepaisyda
mi jau taip ilgai kūjo ir 
piautuvo darkomų jų gat
vių ir jų kraštovaizdžio .. . 
šios trys mažos tautos yra 
davusios moderniajai Eu
ropos istorijai nuostabiau
sios poezijos ir dailiosios 
prozos gabalų ..Tai tik
rai gražus žurnalo gestas 
Lietuvos laisvės kovos 25 
metų sukakties proga.

ELTA

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA

savo suvažiavimo proga ruošia iškilmingą

kuris įvyks š. m. gegužės 29 dieną, Stat
ler Hilton Hotel, 7 Avenue ir 33 Street, 

New York, N. Y.
7 vai. vak. kokteilis, 8 vai. vakarienė ir 10 

vai. vak. šokiai iki 2 vai. ryto, grojant neoli- 
thuanų orkestrui iš Chicagos ir dalyvaujant 
Vandai Stankienei.

Įėjimas 12 dol. asmeniui. Jaunimui vien tik į šo
kius 3 dol.

vienu iš pagrindinių kalti
ninkų savo neatsakingu ir 
neatsargiu vairavimu.

Vairuotojų klaidos, ne
apsisprendimas ir siekimas 
didelių greičių yra pagrin
diniais mirtinų katastrofų 
faktoriais. Blogas oras 
imamas dėmesin ir nebesu
daro tų pavojų, kaip perdi
delis pasitikėjimas gero oro 
sąlygomis. Tai klaidinantis 
saugumo jausmas. Jis yra 
pagrindiniu žudiku plen
tuose.

Nė vienos žemės atlaužos nepaimsiu. 
Ir nieko
Ne man 
aplinkui

neturėsiu savo, 
nukritęs sniegas 
baltavo.

Algimantas Mackus

Visiems mūsų draugams lankiusiems Močiutę

URŠULĘ JAUNIŠKIENĘ 
ligoje, drąsinusiems ją stiprėti ir padėjusiems 
mums pakelti atsiskyrimą jai mirus — labai dė
kojam.

Kiekvienas užuojautos žodis, laiškas, aukos 
šalpai, gėlės, maldos ir paskutinė sauja žemių už
berta ant jos karsto su amžinos ramybės linkėji
mu, buvo mums didelė paguoda.

Elena Jauniškytė-Mažeikienė, 
Kęstutis Jauniškis 

ir jų šeimos

ATSARGA GĖDOS 
NEDARO!

1962 m. automobilių 
laimėse žuvo 40,000 žmo
nių. 1965 m. įpusėjant, 
50.0C0 ženklas jau nebetoli 
1964 m. plentai buvo apš
lakstyti 48,000 žmonių 
krauju.

ši tragedija nesibaigia 
mirtimi, bet jungiasi į 
3,840,000 sužeistųjų statis
tiką.

Blogos oro sąlygos nėra 
pagrindine priežastis tų ne
laimių. Patikrinti duome
nys rodo, kad 90 nuoš. ne
laimių atsitiko šviesios die
nos metu sausame kelyje. 
Tik likusieji 10 nuoš. dalis 
liečia miglotą, lietingą ir 
snieguotą orą.

Perdidelis greitis vis.dar 
t e b e v y rauja katastrofų 
priežasčių pirmoje eilėje. 
Kalti ir pėstieji daugelyje 
atvejų, neatsargiai 
skersai kelio.

Jaunimas taip pat yra

ne-

m.

ėję

KUR ATOSTOGAUTI?

Maloniai kviečiame at
vykti į garsųjį CAPE COD 
KURORTĄ ir praleisti sa
vo atostogas prie atviros 
jūros, pušų pavėsyje, gra
žioje lietuviškoje Jansonų 
vasarvietės viloje AUD
RONĖ, 87 East Bay Rd., 
OSTERVILLE Cape Cod, 
Mass. 02655. Tel. (Area 
617) 428-8425.

Vila Audronė savo jau
kia aplinkuma, parku ir 
gamtos grožių, artimu (vos 
7 min. pėsčiom) šilto van
dens atviros jūros paplūdi
miu ir geru lietuvišku 
maistu — tikrai primins 
Jums Lietuvos Palangos 
pajūrį ir suteiks ramų ir 
sveiką poilsį per Jūsų atos
togas.

Kad galėtume užtikrinti 
Jums vietą vasarojimui, 
prašome iš anksto užsisa
kyti kambarius, nurodant 
tiksliai atvykimo ir išvyki
mo datas ir žmonių skaičių 
(jei vaikai, ir jų metus). 
Gausioms 
kams iki 
nuolaida.

Savaitė

šeimom ir vai-
10 metų daroma

normaliai prasi-

t

Mieliems POVILUI BABICKUI ir ZITUTEI. 
ištiktiems neapsakomo skausmo, jų brangiai žmo
nai ir mamytei

LIUCIJAI BABICKIENEI

mirus, jos vyrui POVILUI BABICKUI dukrai
A. A.
BABICKIENEILIUCIJAI

mirus, reiškiame savo širdingiausią užuojautą

Irena. Jonas ir Jūratė Jakščiai

MAREI BALASEVIČIENEI

mirus, jos sūnui Lietuviui Budžiui GRACIUI.

šeimai ir giminėms skausmo valandoje reiškia

gilią užuojautą

Lietuviai Budžiai

ZITAI gilią užuojautą reiškia

Li.etuvių Labdaringa Draugija 
Worcester, Mass.

A t A
LIUCIJAI SAVICKAITEI-BABICKIENEI 
mirus, mielą bičiulį POVILĄ BABICKĄ, dukrelę 
ZITĄ, šeimą ir artimuosius giliai užjaučia ir kar
tu liūdi

Stasys Astrauskas 
ir

Vladas Biinstrūbas

Vanda Stankienė

Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilanky
ti. Bilietus iš anksto galima įsigyti pas ALT S-gos 
Seimo rengimo komiteto pirmininką Albiną Trečioką, 
185 N. Sterling Drive, Orange, N. J. 07050. Telef. 
675-3925, Code 201. Banketo rengimo komitetą: Jur
gį Sirusą — pirm. 85-59 88 St., Woodhaven 21, N. Y. 
HI 1-8724; Petrą Lanj — 1248 Waverly PI., Eliza- 
beth, N. J. 353-1169; Antaną Seniką — 24 North 
Road, Great Neck, N. Y. HU 7-5407.

Baliuje bus progos ne tik pasilinksminti, bet ir 
sutikti senai matytų draugų bei pažįstamų iš visos 
Amerikos atvykusių Seimo atstovų ir jų šeimų. Rū
bai vakariniai. „ . vRengimo Komitetas

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMAS

įvyks gegužės 29 ir 30 dienomis, Statler Hilton 
viešbutyje 7th Avė. ir 33rd St., New York, N. Y.

SEIMUI NUMATYTA SEKANTI DARBOTVARKĖ: 

šeštadienį, 29 dieną:

10:00 Registracija,

12:30

2:00

7:00

Iškilmingas posėdis.
Inž. Jono Jurkūno paskaita tema: ALT S-gos vei
kimo gairės ateičiai.

Darbo posėdis.
a)
b)

c)
d)
e)

Seimo prezidiumo ir komisijų sudarymas. 
S-gos pirm. 
Ališauskas.

Sąjungos valdybos pranešimai: 
Vytautas Abraitis ir ižd. Povilas 
Revizijos komisijos pranešimas. 
Diskusijos dėl pranešimų.
Lietuvos laisvinimo organizacijos 
Bronius Nemickas ir Emilija čekienė.

reikalai: dr.

BANKETAS.

7 vai. cocktail, 8 vai. vakarienė110 vai. šokiai.
Invokacija — dr. kun. S. Valiušaitis.

Skyrių pirmininkų pranešimai. 
Sąjungos valdybos rinkimai. 
Tarybos rinkimai.
Revizijos komisijos rinkimai. 
Rezoliucijų priėmimas.

Sekmadienį, gegužės 30 dieną:

9:00 - 12:00
1)
2)
3)
4)
5)

Po piety tose pačiose patalpose ivvks VILTIES drau
gijos narių susirinkimas.

ALT S-gos valdyba kviečia visus narius suvažiavime 
gausiai dalyvauti.

deda ir baigiasi šeštadie
niais, o kitu laiku pagal su
sitarimą.

Vasarojimui mūsų vasar
vietė atidaroma nuo birže
lio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Visi maloniai laukiami, ir 
iki pasimatymo viloje Aud
ronė.

Jūsų
Marija ir Edvardas 

Jansonai
Iš anksto dėl užsakymų 

kreiptis: Dr.
15 Rosedale 
Mass. 02124. 
o po'birželio
vilą Audronė. 
Mass. 02655.

Ed. Jansonas.
St.. Boston. 

Tel. 288-5999, 
15 d. tiesiai į 

Cape Cod,

NAUJA LTA SAMBŪRIO 
VALDYBA

— Juozas žvynys, ižd. — 
Antanas Kašubu ir sekr. — 
Alfas J. Simonaitis. Penk
tasis vald. narys, už akių 
išrinktas, atsisakė iš val
dybos ir į jo vietą artimiau
siame sambūrio susirinki
me bus renkamas naujas.

• Edvinas Balceris. grįžo 
j namus iš ligoninės, po 
sėkmingos akies operacijos 
ir toliau sveiksta dr. L. 
Glemžienės priežiūroje.

• Dariaus ir Girėno 32 
metų sukakties skridimo 
minėjimas New Yorke ruo
šiamas liepos 17 d., šešta
dienį, 3 vai. p. p. prie Da
riaus ir Girėno paminklo, 
Lituanica Sąuare, Union 
Avenue ir So. 2nd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio Chicago- 
je visuotinio narių susirin
kimo išrinktoji valdyba pa
siskirstė pareigomis: pir
mininku — Dr. Jonas Juo
dikis, G219 So. Francisco 
Avė., Chicago, III. 60629 
(tel. PR 8-2890), vicepirm.

DIRVOJE YRA 
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJAUSIŲ 
KNYGŲ!
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