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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JOHNSONO POLITIKOS KRITIKA
PREZIDENTO ŽYGIAI VIETNAME IR SANTO 
DOMINGO SUKĖLĖ NAUJA JO UŽSIENIO PO
LITIKOS BANGA. — KAI KAIRIEJI KRITIKAI 
REIKALAUJA KONGRESO ĮSIKIŠIMO, DEŠI
NIEJI LAIKO JO ŽYGIUS PER "MINKŠTAIS”, 
KAD PAKEISTU KENNEDY ADMINISTRACI

JOS LAIKAIS PRASIDĖJUSIĄ SLINKTĮ.

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

Kaip ir buvo galima tikėtis, pre
zidento Johnson užsienio politika, 
.ypač veiksmai Vietname ir Santo 
Domingo, susilaukė vis didėjan
čios kritikos. Štai Walter Lipp- 
mann, ką tik grįžęs iš poros sa
vaičių viešnagės Europoje, žino
vų tonu antradienį paskelbė: netik 
Prancūzijoje, bet neviešai ir D. 
Britanijoje bei kitose Europos 
šalyse nepasitikima (a profound 
crisis of confidenee) Johnson 
administracijos vadovavimu Va
karų santarvei ir nekomunisti
niam pasauliui! TuoLippmanntik 
įsijungė | kitų kolumnistų chorą, 
kuris vis drąsiau ir drąsiau pra
dėjo traukti prezidento Johnson 
kritikos litaniją.

Dieną prieš tai New York Ti
mes skatino kongresą atsisakyti 
"leave-it-to-Lyndon" laikysenos 
ir pačiam daugiau domėtis užsie
nio politika. Girdi, namuose ir 
svetur abejojama prezidento už
sienio politikos teisingumu. Ne
rimą keliąs prezidento pasitikė
jimas karinėm ir žvalgybos įstai
gom, o ypač pažiūrų išsiskyri
mas (divorce) urp administraci
jos ir krašto intelektualų.

Tas New Yorko laikraštis ypa
tingai nėriniu dėl paJėtico Viet
name. Girdi, per 18 Johnson ad
ministracijos mėnesių JAV ka
riuomenės Vietname skaičius bu
vo patrigubintas iki 46.500 ir at
rodo, kad netrukus jis pasieks 
60.000. Amerikiečių lėktuvai įsi
vėlė J kovas Pietiniame ir šiauri-* 
niame Vietname — šiuo atveju 
viešai puldami svetimą valstybę 
be karo paskelbimo! Esą davinių 
manyti, kad amerikiečių daliniai 
— pirmiau kaip paurėjai, vėliau 
kaip amerikiečių bazių gynėjai, o 
dabar aktyviai įtraukti į patrulia
vimą -- greiui bus pilnai įmai
šyti | karo veiksmus kaip uktinis 
rezervas, skirus gelbėti pateku
sias | bėdą Pietų Vietnamo dalis.

N.Y. Times įspėja, kad jei pre- 
zidenus pats vienas nor|s viet
namiečių tragediją paversti Ame
rikos karu be kongreso ir visos 
tautos pritarimo, jis gal|s pri
vesti kraštą prie didesnio skili
mo negu Ko r ė jo karas.

Kolumnistas Josef Kraft kurs
to kongresą patyrinėti, kodėLame- 
rikiečių pasiuntinybių karo atta- 
che ir kiti pareigūnai paprastai 
būna geruose santykiuose su ata
tinkamų kraštų, kuriems jie yra 
priskirti, dešiniaisiais politikais 
bei kariais, neturinčiais populia
rumo? Girdi, dėl tų santykiųJAV 
visados pavirsta... savo satelitų 
belaisviu. Tuo tarpu JAV inte
resai reikalautų aktyvesnio bend
radarbiavimo su įvairių kraštų 
pažangiaisiais, kaip ui buvo Ken
nedy administracios metu.

Savaime aišku, kad prie tokios

• SOV. S-GOS MISIJA prie JTO 
buvo {teikusi protestą dėl plaka
to, iškabinto prie žydų sinago
gos kitoje pusėje gatvės prie Sov. 
S-gos misijos buveinės. Plakate 
sakoma "Išklausykit pavergtųjų 
pagalbos šauksmą -- žydų bend
ruomenė Sov. S-goję."

Sov. atstovai pareiškė, kad pla- 
kaus esąs įžeidžiančio turinio ir 
atvira demonstracija prieš Sov. 
S-gą.

JAV misija prie JTO į protes
tą atsakiusi, kad nieko tuoreika-_ 
lu negalinti pagelbėti, nes plaka-' 
tas prikabinus prie privačios 
nuosavybės. Be to jis jokiu būdu 
nekliudąs Sov. S-gos misijos na
rių darbo.

Tai jau antras Sov. S-gos misi
jos skundas, nesulaukęs atgarsio.

• APIE GALIMUS pasikeitimus 
Kremliaus vadovybėje praneša 
US World & News Report birželio 

rūšies kritikos prisideda ir se
natorius Robert F. Kennedy, ku
ris prikiša Johnson administra
cijai, kad, girdi, toji nepalaiko re
voliucijos, kuri eina pasaulio at
silikusiuose kraštuose.

Pagaliau, AP komentatorius 
James Marlow lygina prezidentų 
Kennedy ir Johnson kalbas, pa- 
sakyus per universitetų išleis
tuves, kurių dabar pergyvenom 
nemažą skaičių. Girdi, abu prezi- 
denui linksniavę taiką, tačiau 
Kennedy nuomone "pasaulio taika 
yra lyg kokios nors kitos bend
ruomenės (community) taika, ji 
nereikalauja, kad kiekviena s žmo
gus mylėtų kitą, bet tik to, kad 
jie gyventų kartu vienas kitą pa- 
kęsdami ir savo ginčus pavestų 
teisingam ir taikingam sprendi
mui". Kennedy susitaręs su so
vietais dėl atominių bombų ban
dymo sustabdymo.

Tuo tarpu prez. Johnson pa
reiškęs, kad taika yra "mūsų 
aistra", ... tačiau pasiuntęs ka
riuomenę ir | Dominikų Respub
liką ir pradėjęs bombarduoti šiau
rini Vietnamą.

Toks tariamai 'nešališkas* pa
lyginimas turi labai aiškiai per
matomą tiksią. Kenneay buvęs ge
ras, Johnson blogas. Tačiau 
taip lyginant užmirštama pasa
kyti, kad Johnson turi faktinai iš
srėbti tą košę, kurią išvirė Ken
nedy! Be Castro režimo Kuboje 
prez. Johnson nebūtų reikėję 
siųsti kariuomenės | Santo Do
mingo, be Diemo režimo nuver
timo Saigone nebūtų reikėję siųs • 
ti tiek daug kariuomenės į Viet
namą. O Robert F. Kennedy rei
kalavimas papildomos simpatijos 
(identifying itself) su naujais Af
rikos ir Azijos režimais tik iš
ugdė ragus Indonezijos diktato
riui Sukamo ar Alžiro Ben Belą, 
kuris, atsidėkodamas už tai, kad 
Alžiro gyventojai maitinasi JAV 
maistu, šaukia Afrikos - Azijos 
valstybių konferenciją, kurioje 
pirmuoju smuiku gros -Raudono
sios Kinijos premjeras ču En- 
lai.

Prez. Johnson tragedija šioje 
būklėje slypi tame, kad turėda
mas skaitytis su savo paties par
tijos kairiuoju sparnu ir tokiais 
komentatoriais, jis nedrįsta pa
daryti pakankamai griežtų ėjimų. 
Tokiu būdu komunistams vis palie • 
karna viltis, kad jie ištverme ir 
kantrybe dar galės laimėti Pieti
ni Vietnamą. Savaime aišku, kad 
svetima okupacija negalės {gyven
dinti demokratinio režimo ir Do
minikų Respublikoje, jei ten nėra 
jai tinkamų sąlygų. Ir kaip tik to
kia iki pat galo nesiekianti politi
ka paskatina jos kritiką ir iš kai
rės ir iš dešinės.

14 d. numeryje. "Kažkas verda 
Maskvoje", -- tai nuolat besikar
tojanti frazė satelitų sostinėse, 
kur {vykių eigą steb| gerai jaučia, 
kad gandai gali pasitvirtinti ne
užilgo šaukiamame kom. partijos
C.K. posėdyje.

♦ APIE PADĖTI VIETNAME 
Raud. Kinijos užs. reik. min. 
Chen Yi išsireiškęs vienam pran
cūzų kairiųjų atstovui, kad patys 
vietnamiečiai gal| susidoroti ’su 
amerikiečiais. Karo išvarginti 
jaučiasi ne tiek vietnamiečiai, 
kiek patys amerikiečiai. Jo ma
nymu, karas gal|s apsieiti be R. 
Kinijos JsikiŠimo.

Tuo pačiu klausimu vienas įta
kingų amerikiečių galvoja, kad 
vien tik S. Vietnamo bombarda
vimas padėties nepakeis. Pažan
gą tenka padaryti pačiame Viet
name. O tam reikia tvirtos vy
riausybės.

Lietuvių Komitetas Pasaulinei Parodai po posėdžio. Iš kairės: Antenas Maceika, Casimira Genevich, 
kun. L. Jankus, Helen V. Kulber, Aleksandras Vakselis, pirm., Peter C. Wytenus, Antanas Visminas, 
Tėv. K. Bučmys, OFM, Darbininko atstovas, A.S. Trečiokas. Antroje eilėje iš kairės: Jonas Valaitis, 
Edward Genevich, Domas Penikas, Vaclovas Butkys, Jadvyga Matulaitienė, S. Džigas, Draugo atstovas, 
Antenas šetikas, Vladas J. Dilis, Antanas Sniečkus. Nuotraukoje nėra: Vidos Lušytės ir Vytauto Vai
tiekūno. Vyt. Maželio nuotrauka

PRIVALOME PRISIMINTI JAUNIMO —
.........  IR SPAUDOS REIKŠME

ĮLTS gos banketas, užbaramieji posėdžiai
Gegužės 29 d. vakare {vykęs 

Seimo dalyviams, svečiams ir 
New Yorko visuomenei banketas 
sutraukė virš 250 dalyvių.

Banketo rengimo komisijos 
(vadov. J. Sirusui) pasidarbuota, 
kad vakaro nuotaikos, iškilmin
gumas ir prasiblaškymas, draugų 
ir pažįstamų tarpe pabuvojimas, 
liktų prisimintinu {vykiu.

Trumpos, tinkamoje rimtyje, 
banketo iškilmės: patriotinė kun. 
Valiušaičio invokacija, jaudiną 
ir prasmingi V. Olienės, J.J. 
Bachūno, V. Volerto, A. Mer
kelio, V. Abraičio, J. Jurkūno, 
K. Kalendros, J. Siruso žodžiai.

Neolituanų orkestras ir daini
ninkė Vanda Stankienė {vedė ban
keto dalyvius į nuotaikingą, jau
kią pobūvio atmosferą, kurioje 
pynėsi šokių daina ir muzika, 
tebepolitikuojančių ir {spūdžiais 
besidalinančių interesai, atgai
vinamos senos pažintys, užmegs- 
tos naujos, išsiaiškinta, bandyte 
sukomplikuoti ir vėl atraizgyti 
Seime svarstomų problemų ka
muoliai.

Kartu tai tradicija, suvedanti 
Seimo dalyvius su platesne vie
tos visuomene, naudinga ir pras
minga tolimesnių darbų ir bend
ravimo eigoje.

Banketas neturėjo {prastai iš
skirtinos koncertinės dalies, ta
čiau to vakaro nuotaikoms vieš
nia iš Chicagos Vanda Stankie
nė pakėlė svečių nuotaiką, gražiai 
atlikdama šokių ir populiarios 
muzikos dainų programą, neoli
tuanų orkestrui sklandžiai paly
dint. Algio Modestavičiaus kape
la sugebėjo puikiai prisitaikyti 
svečių nuotaikoms ir solistei. 
Rožių puokštė buvo tikkukliusim- 
boliu viešniai priklausančiai pa
dėkai.

Gerai suorganizuoto ir pavyku
sio vakaro liudininku yra ir ren
gėjų kasa, praturtinusi S-gos iž
dą. Seimo dalyvių ir svečių (spū
džiai rado teigiamų atgarsių ir 
spaudoje.

Banketo vadovui J. Sirusui ir 
jo uoliems talkininkams priklau
so didi padėka, lygiai kaip vi
siems svečiams, taip gausiai 
atsilankiusiems, dainininkei Van
dai Stankienei ir neolituanų or
kestrui, taip dailiai sugebėju
siems pakelti dalyvių nuotaiką.

Pažymėtina, kad ALT S-gos 
Seimo iškilmingasis atidarymo 
posėdis ir banketo programa Am. 
Balso lietuvių skyriaus redakto- 
rjaus inž. P. Labanausko buvo 
užrašytas { magnetofono juoste
lę.

Grįžtant prie ALT S-gos Seimo 
posėdžių, kurie buvo tęsiami sek- 
madieno rytą, Seimo dalyviams 
teko gr(žti prie LNT ir LNF pro
blemų. Tais klausimais diskusi
jos parodė, kad tų dviejų organų 
bendro darbo kelyje per ilgesnį 
laiką yra atsiradę kiek gilesnių 
provėžų, kurios, pagal Seimo at
stovų valią, teks išlyginti nau- 
jąjai ALT S-gos valdybai. Seimo 
atstovai neabejojo, kad tautinės 
srovės labui ir bendriems tiks
lams veikiančios organizacijos 
privalės rasti tokius bendradar
biavimo būdus, kurie atitiks vi
sos tautinės srovės pagrindi
niams interesams ir jos siekimų 
dvasiai. To, be abejo, sieks nau
joji ALT S-gos valdyba, tiems 
tikslams turės nusilenkti asme
ninės ambicijos. Darbo metodų 
klausimas, sutariant dėl pagrin
dinių principų, nėra ir negali bū
ti kliūtimi visiems svarbių ir 
bendrų tikslų siekiant. Neišriš
tus klausimus paliekant išspręs
ti ALT S-gos Centro valdybai,tuo 
pačiu buvo išreikštas naujajai 
valdybai atsakingas, tačiau dide
lio atstovų pasitikėjimo lydimas, 
įpareigojimas. Tą klausimą bai
gus svarstyti, vargu ar buvo 
Seimo atstovų, abejojančių visų 
gera valia.

Pasipylę skyrių atstovų prane
šimai apie tautinės srovės ir S- 
gos skyrių veiklą paskirose vie
tovėse parodė, kad skyriuose dir (Nukelta į 3 psl.)

Korp! Neo-Lithuania finis semestri pobūvyje susitiko keturi pirmininkai. Iš kairės: ALTS ir Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirm. inž. J. Jurkūnas,Korp!Neo-LithuaniaChicagos skyr. pirm. E. Kavaliūnaitė, LTA 
Sambūrio pirm. dr. J. Juodikis ir Korp! Neo-Lithuania vyr. vald. pirm. inž. V. Mažeika.

V. A. Račkausko nuotrauka

bama ne vien tik siaurame savų
jų ratelyje, bet talkinama visiems 
lietuviškiems darbams, kurie tik 
pasirodo esą naudingi Lietuvos ir 
išeivijos reikalams. Uoliai re
miami S-gos darbai ir užsimoji- 
rręi, negailima talkos ir bend
riems lietuvių užmojams, be 
abejo, kartais nuskriaudžiant sa
vųjų reikalų eilę, kaip tai ne kar
tą pabrėžė buv. S-gos p-kas V. 
Abraitis.

Be abejo, skyrių veikla priklau
so nuo daugelio vietos aplinkybių 
nuo sąlygų, kuriose tenka ugdy
ti ir puoselėti bendras lietuviš
kasis visuomeninis gyvenimas. 
Buvo skyrių atstovų, kurie savo 
pranešimuose kiek ‘nusikuklino’, 
net nepainformavę apie gražias 
pastangas ir iniciatyvą, pvz.,Cle- 
velande, kur kilo mintis ir buvo 
įgyvendinti tokie darbai, kaip 
prez. A. Smetonos bareljefo bei 
filmo apie prezidento atvykimą į 
JAV bei laidotuves pagaminimą 
ir t.t. Gražiu pavyzdžiu paveikė 
Bostono skyrius, sugebėjęs įsi
kurti savuose namuose, kur gali 
nuo kitų nepriklausomai ugdyti 
kultūrinę ir tautinę veiklą, bur
ti jaunimą ir pan. Pagirtini ir Los 
Angeles tautinės srovės veikėjai, 
aktyviai veikdami taip pat savoje 
pastogėje.

Didesni ar mažesni narių skai
čiumi skyriai, visi savo narių 
susiklausymu, bendro darbo sam- 
pročiu, atlieka gražius ir pras

• ŽURNALISTAS BRONIUS 
AUŠROTAS su ponia, išgyvenęs 
apie dvejus metus Rio de Janei- 
re, š.m. gegužės mėn. 14 d. gri
žo atgal | JAV.

P. Aušrotas, be kitų nuopelnų 
daug pasidarbavo Trečiojo P. 
Amerikos Lietuvių Kongreso pro
pagandoje, ypač paremdamas šio 
Kongreso darbus materialine tal
ka. Tikimės, kad p. Aušrotai dar 
ne visiškai mus apleido, ir mes 
dar turėsime progos pasidžiaug
ti jų talka Brazilijos lietuvių vi
suomeniniame darbe.

♦ TRETĮJĮ P. AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESU savo ini
ciatyva nufilmavo Alfonsas Ži
bąs, žinomas nepriklausomoje 
Lietuvoje foto ir filmų reporte
ris. Filmas dokumentalinis, 16 
mm., nespalvotas ir tęsiasi 45 
minutes. Jame užfiksuoti charak • 
teringiausi S. Paulo didmiesčio 
vaizdai, Brazilijos gamtos pano
rama ir svarbesnieji Kongreso 
momentai. Filmas garsinis.

Jei kas norėtų šį filmą įsigy
ti (kopiją), prašoma kreiptis šiuo 
adresu: Alfonsas Žibąs, Caixa 
Postai 1769, Sao Paulo, Brasil.

mingus uždavinius ALT S-gos ir 
visos lietuvių visuomenės labui.

Skyrių atstovų pranešimams 
pasibaigus, uolus tautinės srovės 
veikėjas, mūsų spaudos rėmėjas 
ir veteranas, PLB pirmininkas 
Juozas J. Bachunas, už nuopelnus 
tautinei srovei buvo išrinktas 
ALT S-gos garbės nariu. Jo iš
rinkimas buvo sutiktas sustojusių 
Seimo atstovų karštu plojimu ir 
nuoširdžiu pritarimu užtarnau
tam suteikimui išimtinos gar
bės vyrui, per ilgus metus taip 
aktyviai, nuosekliai ir nuošir
džiai veikusiam tautinės srovės 
ir Lietuvos labui. Juozas Bachu
nas padėkojo už suteiktą jam gar
bę trumpu, jam įprastu "Ūki- 
ninkišku" žodžiu.

Tolimesnėje vadovaujamų or
ganų rinkimų eigoje paaiški ir 
naujosios ALT S-gos valdybos 
sąstatas, būtent, pirmininku atski
rai išrinkus visuomeninių orga
nizacijų vadovybių narį, dabartinį 
Chicagos ALT pirmininką jinž. 
Joną Jurkūną, ir visi kiti valdybos 
nariai išrenkami iš Chicagos — 
būtent: Danguolė Bartkuvienė, 
Teodoras Blinstrubas, Cesaris 
Modestavičius ir Mečys Šimkus.

Į kontrolės komisiją: Dr. Ste
pas Biežis, inž. J. Gaižutis ir 
Kazimieras Pocius.

J ALT S-gos Tarybą: V. Olie- 
nė, B. Paplėnienė, J.J. Bachunas, 
Dr. J. Bartkus, B. Gediminas, K. 
S. Karpius, J. Kasmauskas, V. 
Rastenis, dr. P. Švarcas,J. Sme
tona, A.S. Trečiokas, V. Abraitis, 
J. česonis, dr. B. Nemickasir A. 
Senikas.

Kalbėtojų rostrume pasirodo 
naujasis pirmininkas inž. J. Jur
kūnas. Dėkodamas už Seimo atsto
vų deleguotą naujajai valdybai
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SEPTYNI ŠIMTMEČIAI DIEVIŠKAJAI KOMEDIJAI
Beatričė Kleizaite-Kerbelienė

Dante Alighieri, italų poetes, 
kurio vardas statomas greta Ho
mero, Virgilijaus bei Šekspyro, 
gimė 1265 gegužės mėn. pabai
goje. Tiksli data nėra žinoma, 
bet poetes sakosi jog gimęs Ge
mini (Dvynių) zodiako ženkle — 
"Io vidi ii segno, che segue ii 
Tauro" (Aš išvydau ženklą se
kantį Taurą). Dantės laikais as
trologija turėjo didelį vaidmenį 
žmogaus gyvenime ir buvo tiki
ma, jog Gemini ženkle gimę yra 
apdovanoti literatūros bei meno 
talentu. Kilnusis poetes atėjo pa
saulin Italijos barbariškumo sau
lėlydy*, šimtmety, kuris laikomas 
vienu iš didžiausių krikščioni
jos istorijoje, bet drauge pačiu 
kruviniausiu italų tautos laiku. 
Toskaniją, kurioje randasi poe
to gimtasis miestas Florencija, 
draskė pilietiniai karai. Dėl val
dymo galios tarpusavy kovojo dvi 
partijos -- guelfi ir ghibellini, 
pirmieji bažnyčios šalininkai, ant
rieji - imperatoriaus. O šis, bū
damas* šventosios Romos Imperi
jos valdovu, save laikė viršesniu 
už popiežių.

Dantė gimė ir buvo išaugintas 
guelfu ir ne kartą pasižymėjo ko
vose su priešinga partija. Susi- 
kivirčinus vadams, Florencijos 
guelfai suskilo į dvi dalis: bian- 
chi (baltieji) ir neri (juodieji). 
Dante pasiliko prie baltųjų gru
pės, su jais dalyvavo tarybų po
sėdžiuose ir buvo išrinktas vienu 
iš 6 prioru.

Mieste prasidėjo baltųjų per
sekiojimas. Dante su keletą kitų 
žymesniųjų bianchi buvo apkaltin
tas išnaudojimu ir išdavyste, nu
bausti pinigine bauda ir dviems 
metams ištremti iš krašto, vė
liau jų bausmė buvo pakeista į 
"sudeginti gyvus", jeigu bandytų 
sugrįžti. Manoma, kad tai įvyko, 
kada Dantė buvo nuvykęs pas Bo
nifacą deryboms.

Taip prasidėjo poeto varginga 
kelionė, kartu augo neapykanta ir 
kartelis. Jis "lyg piligrimas, lyg 
elgeta" ėjo iš krašto kraštan, ne
rasdamas sau vietos. Poetes skun
džiasi, lyg jis būtų "valty be bu
rių ir be vairo", pajunta "koks 
sūrus duonos skonis kitų namuo
se ir kaip sunku kopti svetimais 
laiptais". Jo klajonė po vidurinę 
ir šiaurės Italiją baigiasi jo 
mirtimi Ravennoje 1316 m., jam 
prieš tai paniekinančiai atmetus 
florentiečių suteiktą amnestiją. 
Poetas, aprengtas Sv. Pranciš
kaus abitu ir su didelėmis iškil
mėmis palaidotas Ravennoj pran
ciškonų bažnyčioje.

Bet ir kape jam nebuvo leista 
ramiai ilsėtis. Florencija darė 
visokias pastangas, kad pergabe
nus poeto palaikus gimtajan 
miestan. Raveniečiai nesutiko jų 
atiduoti ir kada iš Florencijos ki
lusiam popiežiui Leonui X-jam 
tarpininkaujant gauta teisė kars
tą pervežti gimtinėn, jis buvo 
rastas tuščias. Dantės palaikai 
jį saugojusių pranciškonų buvo pa
slėpti; kad juos išlaikius mieste, 
kuris suteikė prieglaudą ir glo
bą tremtiniui poetui, šis faktas 
ilgai buvo laikomas paslapty ir 
tik besiruošiant minėti poeto 600 
metų sukaktį, išgriovus mūro 
sieną, rasta medinė skrynia su 
kadaise pranciškonų paslėptais 
palaikais. Ir vėl jie iškilmingai 
buvo palaidoti Ravennoje. Prieš 
šimtmečius poetui padaryta 
skriauda nėra atleista ir Flo
rencijoj Dantei paruoštas sarko
fagas tebestovi tuščias.

Nedaug realios šviesos tebuvo 
Dantės gyvenimo atvaizdavime. 
Jo vaikystė ir jaunystės metai 
buvo išgražinti romantiškai iš
puoštoje fantazijoje, kuri toli gra
žu neatitinka tikrovei, bet deri
nasi su viduramžių pažiūromis. 
Vienas pirmųjų Dantės biografų 
buvo Giovanni Boccaccio (Deka- 
merono autorius), kuris savo la
kia vaizduote ir Dantės gyvenimą 
padarė nuostabiai romantišką, 
nuotykingą ir įdomų. Boccaccio 
nuo pat vaikystės buvo didelis 
Dantės gerbėjas ir iš jo aprašy
mų aišku, kad jis buvo pasiryžęs 
kuo gražiausiomis spalvomis nu
piešti poeto paveikslą savo "Vi
ta di Dante" (Dantės gyvenimas), 
toli nuklysdamas nuo istorinių 
faktų ir metodiškos įvykių raidos, 
kas priimta rašant biografijas. 
Nežiūrint, kad "Dantės gyveni
me" poetas yra idealizuojamas, 
čia galima rasti kai kuriuos dau
giau išryškintus poeto charakte
rio bruožus negu bet kieno kito 

raštuose. Jis parodo Dantės vi
dujinį gyvenimą, proto ir valios 
kovas, ieškojimą tiesos moks
le ir atradimą ramybės bei po
ilsio begalinėj meilėj. Boccaccio 
yra tikras, jog Dantė pasiekęs tik
rąjį dvasinės kontempliacijos 
stovį, kurį vien aukštai religingi 
tėra pasiekę. Jis nedrįsta jam 
priskirti nei jokios tamsesnės dė
melės, ir jeigu nenoromis tai pa
darytų Jis prašąs Dantėsatlei- 
dimo, kuris jam berašant gal 
"žiūrys paniekinančiu žvailgsniu 
iš kurio nors dangaus kampelio".

Pradžioje Dantė rašė dolce 
štili nuovo stiliumi, niekuo, ne
siskirdamas iš kitų dainuojančių 
apie meilę ir gražias moteris 
dainių. Meilė ir moteris --du 
didžiausi ir nedalomi poetų įkvė
pimo šaltiniai. Platoniška,ideali, 
nepasiekiama meilė ir tuo pačiu 
nepasiekiama moteris, kuria 
Dante pasirinko Beatričę. Kaip 
tuo metu buvo priimta, poetes da
vė komentarus savo eilių rinkiny, 
ne kartą paminėdamas ir Beatri
čės vardą. Tie komentarai dau
giau patikimi, negu vėlesniųjų 
laikų biografų bei Dantės kūrinius 
studijuojančiųjų, kur jie interpre
tuoja Beatričę labai įvairiai, lai
kydami ją simboliu teologijos, ap
reikštojo tikėjimo. Dievo malo
nės, šventosios meilės ir pan. 
Kai kurie jų mano, jog jinai tebu
vo vien poeto vaizduotės padari
nys, bet toks galvojimas mažiau
sia sveikas ir priimtinas. Savo 
mylimosios vardą poetas pirmą 
kartą pamini sonetoje Guido Ca- 
valcanti, vėliau jis apverkia jo
sios mirtį, šios ir kitos Beatri
čę liečiančios sonetų dalys ir pa
dėjo poeto sūnui Iacopo ir biogra
fui Boccaccio nustatyti jos isto
riškąjį asmenį.

Dante mylėjo ją kilniai ir šven
tei, bet tai nereiškia, kad visas 
gyvenimas tąja meile buvo užpil
dytas. Sakoma, jog tikrajai mei
lei nuslėpti jis dainas kūręs ir ki
toms moterims. Ir iš tikrųjų, ne 
vienas vardas minimas poeto kū
riniuose. Juos studijarvę padarė 
ištisą sąrašą moterų ^kurios mi
nimos ar priskiriamos poeto gyve
nimui. Jų vardai paimti iš sone
tų, dainų, o kartais iš lakios bio
grafų vaizduotės. Jie aiškina, ste« 
bi ir randa poeto gyvenime sūku
rių pilnas idilijas, avantiūras ir 
aistras. Čia atrandama Fioret- 
ta, Violeta, Lisetta, donna gen
tile, žiaurioji Pietra ir visa eilė 
kitų, bet už visas daugiausia ap
dainuota Beatričė. Kad poetas pa
žino na maža i moterų, galima 
spręsti iš jo vizijos, kurioje Be
atričė jam priekaištauja, kad ki
toms skiriama perdaug dėmesio.

Bene daugiausia svarbos Dan
tės gyvenime suteikė įvykis, su
sitikus mergaitę vardu Beatričę 
(italų kalboje sutrumpintai vadi
nama BiČe), kuriai sekant jo au- 
tobiografišku kūriniu "Vita Nuo
va " (Naujas gyvenimas), tebuvo 9 
metai, kai pirmą kartą pamatė, 
maždaug meteis jaunesnę už jį ir 
pamilo ją meile, kuri tapusi vado
vaujančia žvaigžde ir inspiracija 
jo gyvenime. Kaikurie griežti kri
tikai ilgai ginčijosi, ar devynių 
metų vaikas yra pakankamai iš
sivystęs pajusti tokį stiprų dva
sinį sukrėtimą, apie kurį Dante 

•rašo savo "Vita Nuova". Garsu
sis poetes T.S. Eliot, pasitaręs 
su vaikų psichologijos specialis
tais, rado, jog 9 metų vaikas yra 
gal net ir perdaug subrendęs to
kiems įspūdžiams. Pagaliau, kiek
vienas vyras, kuris daugiau a r ma
žiau prisimena savo vaikystę, 
gali tai patvirtinti.

Nė vienas poetes taip neišaūkš- 
tino mirtingosios moters, kaip 
Dante Beatričę Ir josios įtaka ne
turi sau lygaus pavyzdžio. Tik 
po 9-rių metų jis vėl išvysta 
"šią nuostabią valdovę" dviejų vy
resnio amžiaus Florencijos da
mų draugėje. Ji eidama pažvelgu
si ton pusėn, kur Dante stovėjęs 
ir pasveikinusi taip reikšmingai, 
kad poetas pasijuto pakilęs aukš
čiau laimės ribų. Nuo to žvilgs
nio jam atsiveria na uja š gyveni
mas.

"Vita Nuova" — tai pirmasis 
Dantės veikalų, kuriame jis ap
dainuoja savo mylimąją. Įvade 
sakoma, kad visa, ką jis pergy
venęs iki susitikimo su Beatriče 
tėra vien menkniekis, palyginus 
su tuo, ką jis žada vėliau išsaky
ti...

1287 m. Beatričė išteka už Si
mone dei Bardi. Nežinia, jos ve
dybos buvo tėvų numatytos ar ji

savo noru ištekėjusi už Simone. 
Kai kurie biografai tvirtina, jog 
Beatričė atsakiusi Dantei savą
ja meile ir ištekėjusi vien pil
dydama tėvų valią, ir net josios 
ankstyva mirtis (1290. VL 9) pri
skiriama tai nelaimingai meilei. 
Beatričės vedybos su Bardi gal 
ir paveikė Dantę, bet nepakeitė 
jo pasigėrėjimo jąja. Tikrumo
je ui visai derinasi su provan- 
saly tradicija -- mylėti iš tolo. 
Nėra jokios abejonės, kad jos mir
tis poeto gyvenime buvo kritiš
kas momentas. Dantė pasidavęs 
liūdesiui ir gedului, savo jaut
rioje sieloje labai išgyveno my
limosios mirtį. Kai kas iš anks
tyvesniųjų komenutorių sako, jog 
po Beatričės mirties poetui pa
saulis tapęs tuščias ir Dante nu
sprendęs atsižadėti jo, įstodamas 
į šv. Pranciškaus mažųjų brolių 
ordiną, atlikęs novicijatą, bet 
prieš padarant įžadus,iš ordino 
išstojęs. Tuo galima patikėti, tu
rint minty jo neramų ir sudrums
tą dvasinį stovį. Kiti biografai tei
gia, jog tai įvykę pirmaisiais 
jaunystės meuis, kai jis tėvų va
lia buvo išsiūsus vienuolynan, 
gi remiantis paties Dantės užsi
minimu apie paklydimą gyvenimo 
vidurkelėj, atrodo, jog jaunasis 
Dantė gyvenęs linksmą ir nerū
pestingą gyvenimą, ir tik po Be
atričės mirties paguodos beieš- 

DANTE (Rafaelio "Disputą" detalė. Vatikano muz.)

kodamas, nukrypęs J filosofijos 
bei teologijos studijas.

Dantė atvirai prisipažįsta ne
paguodžiamai verkęs mylimo
sios, jis nesigėdina rašyti, kad 
verkęs jos nesiliaujančiomis aša
romis, kol akys pradėdavę deg
ti iš skausmo. Pasislėpęs sa
vo kambario vienatvėj apgaili 
Beatričės mirtį, liūdi ir kuria. 
Jis jaučiasi čia vienas, niekeno 
nematomas savo buveinės vienat
vėje, nepagalvodamas, kad kiek
vienas kambarys turi bent vieną 
langą ir iš poeto lango žvilgsnis 
veda į kaimynystėj gyvenančio žy
maus florentiečio Donati namus. 
Trys metei praėjo nuo Beatričės 
mirties, bet Dante dar vis tebe- 
liūdi, užsidaro savo kambary, kad 
paslėpus savo skausmą nuo sve
timų akių, bet per kaimyninius 
langus "užjaučiantis ir pilnas 
paguodos žvilgsnis" seka jį, ir 
vieną dieną Dante pakėlęs akis 
pamato "una gentile donna, gio- 
vane e bella molto" (kilnią da
mą, jauną ir labai gražią) su pa
sigailėjimu žiūrinčią į jį, ir po
etui atrodė, jog "visas skausmas 
joje išsakytas". Josios vardas ne 
tiek įspūdingas, kaip Beatričė 
(Palaima), nepasiekiamas ir dan« sios mylimosios sielą, kuri pa- 
giškas, šioji nešioja vardą to/tas 
žemėje randama brangiausia ir la
biausia žėrinčio, ji vadinasi 
Gemma (Brangenybė). Tai jau 
nebe vardas, siejąs su dangaus pa
laima, bet grynai žemiškas. Boc- 
caccio sako, jog Dantė savo drau
gų bei giminių buvo prikalbėtas

vesti Gemmą, kad jį išblaškius 
nuo skaudaus pergyvenimo nete
kus Beatričės, bet Dantės kū
riniai visai ką kita sako, nes jis 
jau dažniau pradeda matyti šią 
"Pietosadonna" ir pajunta jog ji
nai mylinti jį.

Vedybos Dantei gal atnešė kiek 
ramybės, bet sprendžiant biogra
fais, jos nebuvo laimingos. Boc- 
caccio prisipažįsta nedaug žinąs 
apie Gemmos ypatybes, vien tik 
ui, kad Dantė ištrėmus iš kraš
to, daugiau savo žmonos nematė 
ir nenorėjo jos matyti. Kai kurie 
biografai ją lygina su Socrato 
žmona Ksantipe, kiti teigia jog 
ji buvusi gera ir motiniška, tik 
Beatričės prisiminimas nelei
dęs poetui pamilti kitos moters. 
Tačiau niekam nekilo abejonių dėl 
Dantės santykių su vaikais. Sū
nus Iacopo ir Pietro pasekė tė
vą ištrėmiman, gi paskutines sa
vo gyvenimo dienas Dantė pralei
dęs dukters Beatričės globoje, 
kuri upusi vienuole St. Stefano 
degli Olivi vienuolyne, Ravenoje, 
bet Gemma daugiau nebeminima. 
"Viu Nuova" užbaigiama poeto 
pasakojimu, kad vienoje vizijoje 
vėl jam pasirodė Beatričė, kaip 
kadaise vaikystės meuis ją ma
tęs, sukeldama jame atgailos 
jausmą ir jis grįžu prie Palai
mą teikiančios. Paskutinėj vizi
joj jis regi "nepaprastus dalykus 
ir nusprendžia nieko daugiau ne

sakyti apie šią palaimintąją, kol 
jis nebus vertesnis kalbėti apie 
ją" ir baigia pažadu: "Jeigu dėl 
Jo malonės, kuriame visa gyve
na, patiks, kad mano gyvenimas 
dar ištvers kelis metus ilgiau, aš 
tikiuosi pasakyti apie ją tai, ko 
niekados nebuvo pasakyta apie 
jokią kitą moterį". Ir savo pasi
žadėjimą išpildė parašydamas 
Dieviškąją Komediją, kur Beatri
čė išaugštinama, iškeliama iki 
šventųjų, gi Gemma visai nutyli
ma, ji liko ten, kur žemės turtui 
skirta vieu — pačioje žemėje.

Liūdniausią ir tragiškiausią 
poemą jos kūrėjas pavadina "Com- 
media". Epiteus "dieviškoji" bu
vo tik vėliau svetimų rankų pri
rašytas.

Ištrėmus iš gimtojo krašto, 
atskirtas nuo šeimos ir draugų, 
Dantė pasijuto, jog paskutiniai jo 
tikėjimo likučiai pradėjo sver- 
dėti, pasijuto paklydęs gyvenimo 
kely. Poetas ieško suraminimo, 
viršgamtinės palaimos, aukš
čiausiojo tikslo. Tam kelias to
limas ir sunkus, o ypač išklydu
siam iš jo. Iš barbariškojo gyve
nimo tamsos ateina Virgilijus, 
nukreipdamas žvilgsnį į miru- 

kelia jį dieviškąja! malonei gau
ti.

Dantė, pasiėmęs keliaujančio 
poeto rolę, pasileidžia Anapus, 
parodydamas mirusiųjų sielas po
mirtiniame gyvenime, ar tai būtų 
pragare, skaistykloje ar rojuj. 
Čia jis pina fantaziją su tiesa,

semdamasis sau medžiagą iš 
gausių legendų apie keliones į pra
garą ir dangų, suteikdamas joms 
naują formą ir draugėn įjungda
mas savo tautos istoriją su parti
jų kivirčais, popiežių politika, 
žiauriais papročiais, bei panau
dodamas įgautas mokslo ir teolo
gijos žinias.

Dieviškoji Komedija interpre
tuojama labai įvairiai. Priklauso 
nuo to, kaip suprantami ir aiški
nami jos veikėjai bei alegorijos. 
Peoma parašyta terza rimą (ter
cijomis), padalinta į 3 dalis (Pra
garą, Skaistyklą ir Rojų) ir kiek
viena turinti po 33 giesmes, ne
skaitant pirmosios įvadinės. (Dan
tei ypatingai reikšmingas skai
čius 3 bei jo variacijos, pav. Be
atričę jis būtinai sieja su 9-ju). 
Labai prasmingai prasideda jau 
pirmoji Dievoškosios Komedijos 
strofa: Nei mezzo dėl camin di

Pro mane einama į sielvarto miestą
Pro mane einama į amžiną skausmą
Pro mane einama į prarastų žmonių tarpą. 

Teisingumas paskatino mano iškilų kūrėją:
Sukūrė mane dieviškoji Jėga
Aukščiausioji Išmintis ir Pirmoji Meilė 

Prieš mane nebuvo nieko sutverta
Kas neamžina, ir aš amžiams išliksiu 

Palikite bet kokią viltį čia įeinantieji.

Tuojau už vartų jie randa sa- 
vymyles sielas, kurios ir čia vie
nos kitų neapkęsdamos glūdi už
sisklendę savo egoizme. Jas pa
likus ir persikėlus per Styx upę, 
keliauninkai įeina J beskausmę 
beviltiškojo pragaro dalį. Tai 
Virgilijaus buveinė, kur gy
vena drauge su kitais dorais 
pagonimis, mirusiais dar prieš 
Kristui užgimstant, todėl ir ši 
vieta beskausmė, nes jų gyveni
mai buvo beviltiški — nes 
tikėjimo nepažino. Perėjus šią 
ribą mūsų piligrimų kelionėj jau 
ramybės nėra. Pirmiausia juos 
užklumpa baisi audra, po jos jie 
leidžiasi gilyn į pragarą, nuo ago
nijos prie agonijos, vis gilyn ir 
gilyn, pakelėj atrasdami daugelį 
žymių ir ••pragarsėjusių žmonių: 
popiežiai, karaliai, poetei ir ka
riai, Florencijos įvairaus rango 
piliečiai, visi jie kenčia už savo 
nuodėmes. Čia ir visi Dantės že
miškieji priešai patalpinti. Juo 
gilyn pragaran juo nusidėjėliai 
didesni ir jų bausmės sunkesnės. 
Pačiame pragaro dugne, išalusį 
ligi pusės lede, jie pamato skaus
mo karalijos valdovą, sukeliantį 
neapsakomą baimę ir pasibiaurė- 
jimą. Liuciferio "tobulas grožis" 
už maištą prieš Tvėrėją yra pa
virtęs šiurpulingai biauriu.

Velykų rytą Dantė palieka pra
garą ir Virgilijaus vedamas ke
liauja skaistyklos kalnan. Čia jau 
riboto skausmo ir vilties kara
lystė. Ir vėl visa eilė epizodų 
žavi mus, sekančius piligrimų 
kelią, per staigius pakilimus, per 
7 terasas, simbolizuojančias 7 
did žiąsias nuodėmes, iki kalno 
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nostra viu... (Pusiaukelėj mūsų 
gyvenimo...) Žmogaus gyvenimo 
vidurkely ateina metas, kai jis 
subteli ir pradeda mastyti kuo 
esąs ir kur beeinąs. Ir Dantė 
pasijuto vienišas, pabūgo klai
kioj tuštumoj ir ieškojo išsigelbė 
jimo kelionėje į Anapus.

Naktį į Didįjį Penkudienį gy
venimo pusiaukelėj paklydęs po
etas atsiduria gūdžiame miške 
kur jam pastoja kelią trys plėš
rūs žvėrys: liflus, leopardas ir 
vilkė, simbolizuoją išdidumą, kū
no aistras ir godumą. Jo gyveni
mo pastangos išsilaisvinti iš že
miškų rūpesčių buvo pastotos tri
jų didžiųjų pasaulyje pagundų. 
Beatričės siūsus pagalbon atei
na Virgilijus, kad vestų Dantę per 
prarastų sielų karaliją, iš kurių 
pražūties jis pasimokytų ir galėtų, 
atskirti gėrį nuo blogio, pauisyti 
savasias klaidas ir pakeisti gyve
nimo būdą. Virgilijaus asmeny 
bandoma įžiūrėti Ui, ką Dantė 
laikė filosofija, gal teisingiau bū
tų išmintimi pavadinus. Ir dupo- 
eui piligrimai pasileidžia į ke
lionę per požemio karaliją.

viršūnės, kol jie pasiekia žemiš
kąjį r°jV- čia Peržengus ugninę 
sieną, Dantė sutinkamas savo 
mylimosios Beatričės ir jos glo
boje vedamas į rojaus kalną, su
skirstytą į 7 sferas (sekant Pto
lomėjų) valdomas 7 planetų, už 
kurių Empireu — Dievo Sostas. 
Kiekvienoje rojaus dalyje jie su
tinka džiūgaujančias sielas, ku
rios su džiaugsmu dalinasi su 
Dante savo pergyvenimais, pa
deda išspręsti jį slėgusias abe
jones, nušviesdamos nežinios 
tamsą. Beatričė, atvedusi jį pa- 
laimon, pranyksta Dievo meilė
je. Čia ir poeto meilė pasiekia 
aukščiausiąjį laipsnį, jos žemiš
koji dalis sudega "palaimintų akių 
šviesoje". Dantė dar iš tolo pa
mato Beatričę, kuri iš aukštumos 
"pažvelgė į mane šypsodamasi, 
paskui nusigrįžo į Amžinąją Vers
mę". ("... sorrise e riguardom- 
mi; poi si torno all’Eterna Fon
taną")

Dante savo pažadą ištesėjo iš
sakydamas "tai, ko niekas nebuvo 
pasakęs nei apie vieną moterį." 
Poetui Beatričė buvo vien svajo
nė ir ilgesys,"kuri šypsodamasi 
ir nepalikdama pėdsakų nukelia
vo per žemę". Ji jam buvo tikrai 
Palaimą Teikianti, per meilę jai, 
poetes pats išaugo, jos prisimini
mas vėl jį gražino tikrajan ke- 
lin. Ji jam buvo vadovė iš nuodė
mingo žemės miško tamsos į Am
žinąją Dievo meilės laimę į ne
sibaigiantį sielos gyvenimą. Ir 
šiandien, nežiūrint naikinančių 
laiko rankų, Dieviškoji Vizija te
bėra gyva.
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Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimo eiga

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
IV-JI TARYBA

SUSIRINKUSI II-SIOS SESIJOS POSĖDŽIAMS 
1965 m. gegužės mėn. 22-23 d.d.

VALLEY FORGE SALĖJE, BENJAMIN FRANKL1N 
VIEŠBUTYJE, PHILADELPHIJOJE, PA., 

PAREIŠKIA:

Mes tvirtai tikime,
jog Lietuva ir lietuvių tauta, dėl Sovietų Sąjungos 

okupacijos, kolonizacijos ir komunistinio genocido šiuo 
metu pergyvenanti, kai kam kartais beviltiškai atrodan
čias lietuviškojo Valley Forge dienas, atgaus savo dau
giau kaip septynių šimtmečių valstybiniu gyvenimu įtei
sintą nepriklausomybę ir laisvę.
Mes protestuojame

prieš Lietuvoje tebesitęsiančią Sovietų Sąjungos oku
paciją, kuri prasidėjo 1940 m. birželio mėn. 15 d. Sovietų 
ginkluota agresija, sulaužiusia tarptautinę teisę ir iškil
mingas tarpusavio sutartis.
Mes šaukiame,

susirinkę Laisvės Varpo ir Konstitucijos Salės pa- 
unksmėje, j laisvąjį pasaulį, prašydami Sovietų okupaci
ją Lietuvoje sustabdyti ir
Reikalajjame, kad SSR

a) išvestų savo kariuomenę, policiją, kolonistus ir 
visus valdininkus iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos,

b) grąžintų į namus visus Baltijos kraštų išvežtuo
sius Sibiran, į Sovietų Sąjungos kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas, tuo būdu sudarant są
lygas lietuvių tautai savo likimą spręsti laisvais 
rinkimais.------ C.OS..I ęuuOf,i\ Ų'C i uinyj 

Mes tvirtiname
laisvojo pasaulio žmonėms vertinantiems taiką, jog 

taikos negali būti, kai pusė pasaulio gyvena vergijoje;
jog istorija yra įrodžiusi, kad pastovi taika yra ne

galima, kai tautų likimas sprendžiamas tironų, o ne lais
vų žmonių.
Mes perduodame

už geležinės uždangos pavergtųjų, įkalintųjų, ištrem
tųjų ir nukankintųjų lietuvių įspėjimą laisviesiems: 
"Kas jūs esate, mes buvome; kas mes esame, jūs galite 

būti!”
Mes šaukiamės

į kiekvieną laisvę mylintį amerikietį, kurį su Sovietų 
pavergtąja lietuvių tauta riša kraujo ar tik sąžinės ryšys, 
būti nenuilstančiu Lietuvos laisvės šaukliu.

Mes visi esame pavergtųjų brolių laisvės šauksmo 
aidas. Nuo kiekvieno mūsų priklausys, kaip garsiai ir 
plačiai laisvės šauksmas aidės pasaulyje.

Vytautas Volertas. 
Pirmininkas 

Dr. Elena Armanienė.
- __ Sekretorė

LAIŠKAI/

"MES VISI KVAILI"

— prašosi išvada Iš B. K. 
Naujoko ‘Diena iš dienos' užra
šų š.m. birželio 7 d. Dirvoje. 
Labai gali būti, tačiau norėtųsi 
geresnių {rodymų. Pastebėjęs, 
kad stovime pačioj tolimiausioj 
’galiorkoj', iš kur net per žiūro
nus vargiai teįnunoina nužiūrėti, 
kokios kurių lošėjų kortos, B.K. 
Naujokas jau konkrečiai teigia: 
"koki mes autoritetai mokyti Ame 
rikos prezidentą, kur ir kiek 
bombų mesti ar nemesti Vietna
me?" Iš to seka, kad jaunimo de
monstracija, kuria buvo pareikš
tas pritarimas prezidento kiek 
griežtesnei linijai Vietname buvo 
nei šis nei u s:

"Už kur| naudingumą us pagy
rimas? Už naudingumą Ameri
kos, ar už naudingumą Lietuvos 
interesams".

Pagaliau B.K. Naujokas, save 
įkaitydamas išimtimi iš bendros 
uisyklės, suiga žinovo tonu pra
byla: "Tuo tarpu dalykai rieda 
uip, kad juo daugiau dėmesio 
Vietname, juo mažiau Jo Pabal
tijo link".

The Lithuanian Nevspaper

Eatablished 1915

Visa nelaimė, kad ir tie, ku
rie ištikrųjų ‘lošia kortomis*, o 
ne tik tie, kurie juos per žiūro
nus stebi, yra tokių pat ribotų 
protinių galimybių, kaip ir mudu 
su Naujoku ar anos demonstraci
jos rengėjaL Už ut ir nuosuus 
amerikinėje santvarkoje, kad 
prezidentas gali būti renkamas 
tik dviem terminam. Kiekvienoje 
demokratinėje santvarkoje yra nu
matyta tvarka pakeisti valdžią, 
nors tai ir sudaro rimtą pavojų, 
kad naujai atėję valdytojai ne
turės to patyrimo kur{ gal buvę 
turėjo. Kirtis čia krinu and žo
delyčio ‘gal', nes istorija moko, 
kad ir išrinktieji, ir patys pasi
ėmę sau valdžią (ir teisę lošti 
kortomis), padarė tiek daug klai
dų, kad net plaukai šiaušiasi. 
Ir kas yra progresas? Ar ne pas- 
ungos pakeisti nusistovėjusią 
tvarką (ir netinkamus žaidikus)?

Mano kuklia nuomone, demons
tracija buvo visai geras sumany
mas, turint galvojedidolj spaudi
mą | administraciją nusileisti. Ži
nia, ui buvo nedidelis (našas, bet 
malonu, kad tautiečiai jaučia pa
reigą pareikšti savo jausmus, 
nors jie ir būtų šioks toks pūti
mas prieš vėją. Kieno Ui naudai, 
Amerikos ar Lietuvos — dėl to 
būtų galima dar pasiginčyti. Vie
na tik aišku, kad šiandien reikia 
galvoti ne tik apie Lietuvos, bet 
ir apie pačios Amerikos išgel
bėjimą.

Vytautas Meškauskas

V. Gruzdžio nuotrauka

pasitikėjimą, jis pabrėžė, kad 
Sąjungos ir jos spaudos stipri
nimo darbas yra pats svarbiau
sias , šalia kitų, jo pagrindinėje 
kalboje nurodytų, darbų.

Kad visus užsibrėžtus darbus 
{vykdžius, jaunimo klausimas da
rosi kardinalinis. "Ne visi ir ne 
visuomet mes jaunimą tinkamai 
suprantam ir {vertinam", kalbė
jo p-kas. "O jo tarpe yra daug 
sugebančių ir pribrendusių vi
suomeniniam darbui'.

Spaudos klausimams išspręsti, 
jo manymu, negana tik pageidavi
mų ir reikalavimų, o reikia visų 
talkos, kurią privalėsime visi 
žymiai pagyvinti. Ir Dirva tvir
čiau jausis bei stiprės, kada visi 
S-gos nariai prie to darbo akty
viau prisidės. Talkos ir nuolati
nio pasitikėjimo bus reikalinga 
S-gps valdyba ir jos talkoje dir
bant ieji.

Seimo vardu prezidiumo pir
mininkas išreiškė padėką buvu
siai valdybai už atliktus darbus, 
o uip pat jos pirm. Vyuutui Ab- 
raičiui už puik ų lietuvių repre- 
zentavimą ir tinkamą Lietuvos 
klausimo iškėlimą Respublikonų 
partijoje.

Rezoliucijų komisijos vardu 
Susys Santvaras perskaitė visą 
eilę trumpai ir sklandžiai už
fiksuotų S-gos veiklos momentų, 
kurie buvo verti Seimo atstovų 
dėmesio ir užu mautos padėkos. 
Rezoliucijų forma buvo už girti 

DON1US REMYS.

TĖVYNEI
Tėvyne, 
man neužtenka vien žinot, 
kad tu kažkur esi 
paskendus išretėjusiuos miškuos, 
išraižyta upelių srovėmis 
ir bundanti iš ryto 
nutilusių bažnyčių bokštais.

Man negana užmerkt akis, 
klajoti 
senai senai išmindžiotais 
takais 
ir jausti baisų laiko tarpą 
tarp buvusio — tada, 
ir verkiančio — dabar. 
Man negana klajoti gatvėm, 
žiūrėti Į žvaigždes, 
kurios ir man ir tau 
taip nuostabiai vienodai 
šviečia.

Aš negaliu kalbėt apie tave, 
kaip apie daiktą esantį 
kažkur tolybėj 
ir negaliu sakyt kalbų ugningų,
ir vėlei atsigult ramus.
nes tu man meilė 
mano brolių, 
tu — skausmas išgyventas 
miškuose,
ir kraujas, išsiliejęs tavo žemėje. — 
man šventas.
Ir gal dėl to. nešiodamas tave savo 
širdyje,
aš noriu būti susikaupęs 
ir tylus.

Tėvyne, 
jeigu likimo lemta man 
palikti amžiais tolimoje 
žemėje
ir niekada nejausi po kojomis
tavęs.
aš būsiu tavo mažas kraujo 
lašas.
išdžiūvęs ilgesio 
laukuos.

ne tik S-gos veikėjų, bet ir kitų 
organizacijų žmonės, savo veik
la iškėlę Lietuvos reikalus ir 
pasidarbavę bendriems lietuvių 
uutos ir kultūros reikalams.

ALT S-ga ryžosi remti ir jung
tis { bendrą darbą tiek kultūri
niuose tiek politiniuose baruose 
su draugiškom organizacijom.

Lietuvių tyitą sveikina, kvie
čiant nepalūžti kovoje už savąją 
laisvę ir kultūrą.

Seimas Uip pat priuria JAV 
prezidento L.B. Johnsono griež- 
ui politikai Vietname ir Domi- 
nikų Respublikoje.

Tai bendros mintys rezoliuci
jų komisijos siūlymų ir darbo, 
kurios savo galutiname apipa
vidalinime, tikimės, dar pasi
rodys kiek vėliau.

Vyuutas Abraitis, iškilmingai 
perduodamas naujam pirmininkui 
inž. J. Jurkūnui S-gos {statų ori
ginalą ir antspaudą, dar syki 
padėkojo Seimo dalyviams už 
darnų ir vaisingą darbą. Pirm, 
inž. J. Jurkūnas kvietė visus Į 
bendrą darbą Lietuvos ir ALT Są
jungos labui.

Seimas buvo baigus visų su
giedotu Lietuvos Himnu, »

Po trumpos pertraukos buvo 
pradėus Vilties draugijos narių 
susirinkimas.

Tok{ bendrą ALT S-gos Seimo 
vaizdą patiekdami savo skaity
tojams, tikimės būsime bent da-

/Atkelta iš 1 psl, /

linai atlikę pa r eigą, kuri nesibai
gia Seimo posėdžiais. Seime iš
ryškėjo bendros ALT S-gos dar
bo gairės. Jų detalizavimas ir 
vykdymas priklauso ateičiai. 
Apie S-gos darbus informuoti 
yra Dirvos nuolatinė ir pastovi, 
kartu ir maloni pareiga.

Tikimės, kad Seimo aprašy
mas primins jo dalyviams ir 
tiems, kurie domisi Sąjungos dar
bais, kartu tiems S-gos nariams, 
kurie negalėjo Seime dalyvauti, 
kad iškeltieji klausimai, nutari
mai ir Jsipareigojimai neliko tarp 
viešbučio sienų. Visatai,potrum» 
po poilsio, pasklis skyriuose, pa
sklis tose organizacijose, kurio
se Sąjungos nariai veikia ir au
koja savo jėgas ir sugebėjimus.

Vieningo darbo ir įsipareigo
jimų supratimo dvasia išvykę { 
savo veiklos vietoves, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos nariai 
nauja energija ir ryžtu stos vėl 
{ didžiąją talką Lietuvai, mūsų 
Tėvynei.

Dainininkė Vanda Stanklenė dainuoja ALTS Seimo bankete.
V. Gruzdžio nuotrauka

Lietuvių Komiteto Pasaulinei Parodai New Yorke spaudos kon
ferencija. Iš kairės Komiteto pirm. A. Vakselis informuoja spaudos 
atstovus — A.S. Trečiokas, Dirvos atst.,Tėv. K. Bučmys, OFM — 
Darbininko ir S. Dzikas — Draugo. Vyt. Maželio nuotrauka

LIETUVOS PASIUNTI- 
NYBĖ M’ASHINGTONE

ĮVAIRIOS ŽINIOS

S. m. geg. 25 d. įvyko Pa
baltijo Diplomatinių Atsto
vų JAV pasitarimas New 
Yorke.

Lietuvos atstovas ir po
nia O. Kajeckienė pastaruo
ju laiku dalyvavo Kinijos ir 
Sudano Ambasadorių pri
ėmimuose.

Jie taip pat dalyvavo p. 
p. Peter Knotvles iš Riggs 
Bank priėmime svečių iš 
užsienio garbei.

Ponia O. Kajeckienė da
lyvavo ponios Erskine (ge
nerolo Erskine žmonos) su
ruoštame priėmime žurna
listės McNair garbei.

Gegužės 20 d. Lietuvos 
atstovas ir ponia O. Kajec
kienė, Baltimorės Prekybos 
Rūmų kvietimu, dalyvavo 
Baltimorės Uosto iškiloje 
dalyvaujant Marylando val
stijos kongresmanams Fal- 
lon ir Garmatz.

Gegužės 29 d. p.p Ra
jeckai dalyvavo velionies 
prezidento John F. Kenne
dy gimtadienio proga pa
maldose, Kolumbo Vyčiu 
kvietimu. Nekalto Prasidė
jimo šventovėje.

Jie taip rat dalyvavo pri
ėmimuose Senato kapeliono 
ir ponios Frederick Bro\vn 
Harris bei Amerikanizaci- 
jos Mokyklos ilgametės mo
kytojos ir jos vyro — p.p. 
Griffin — garbei.

Birželio 7 d. Lietuvos at
stovas J. Rajeckas, dalyva
vo International Evening. 
kur kalbėjo Arthur M. 
Schlesinger. Jr., specialus 
buv. prezidento John F. 
Kennedy asistentas, bei jo 
garbei priėmime.
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ČIA ILSISI RAMYBĖJE PIRMASIS ŽEMAIČIU ŽEMĖS PARTIZANAS
Tai atsitiko 1941 m. birželio 

mėnesyje.
Staiga visa šventoji Žemaičių 

Žemė paskendo ugnyje. Vieną 
sekmadienio Viešpaties rytą nuo 
šūvių drebėjo visa toji žemė. Ir 
dėl ko drebėjo, nedaug jos žmone
lių tesuprato. Tokia jau buvo dan
gaus valia, kad žemė sudrebėjo... 
Pagal knygas pekliškas, Šitoji 
šventa ir rami žemė turėjo su
drebėti tik prieš Paskutinįjį 
Teismą, kada ateis teisti gyvuo
sius ir mirusius...

Ir tą birželio skaistų vakarą, 
kaip ir visada, leidosi saulė tie
siai per Narvydžių kalnelį į bal
tai mėlynas Baltijos jūros ban
gas. O Narvydžių kalnelyje buvo 
senos, senos žemaičių kapinės, 
ištisai aptvertos neregėto sto
rumo akmeniniu mūru ir vadi
nosi Narvydžių kapais. Pačia
me kapinių viduryje rymojo ne
išpasakyto! sena koplyčia medi
nė, pati visa ir stogu apkerpė
jusi žaliomis kerpėmis. O aplink 
ją iš visų pusių sausame, puria
me, gelsvame smėlyje amžinai 
užmigę ilsėjosi nesuskaitomos 
daugybės garbingų Žemaičių. Ir 
niekas niekada negalėjo pasaky
ti, kuris pirmasis žemaitis ra
miai atsigulė Šitame kalnelyje, 
kas pastatė senąją koplyčią ir 
kas Narvydžius aptvėrė tokiu bai- kų, kaip šį saulėlydį... Tokį keis- 
siu akmeniniu mūru, pro kurį nė 
patys gudriausi velniai pralysti 
nesugebėjo...'

Pakapininkė Monika skubėjo į 
kapinių senosios koplyčios bokš
tą skambinti varpu Aniolas Die
vo. Taip jį kas vakarą skambino 
jau septyniasdešimts metų. Nuo 
pat jaunystės, kai šioje pakapė
je liko vieniša našlaitė šiaudinė
je J žemę susmegusioje trobelė
je. Dabar jos kruvinai susker- 
dėjusios basos kojos kliuvo ne- 
maloningai už švelnaus, puraus 
gelsvo smėlio. Ji nesuprato, ko
dėl dabar taip sunku darėsi eiti. 
Rodos, siūbavo visos kapinės...

— Monika, krisk priežemės... 
slink pas mus J duobę..., šaukė

r JT F
i r t• * * J

j

Federalinės Vokietijos provincijų Pabėgėlių ministerijos pareigūnai tarp Vasario 16 Gimnazijos 
mergaičių. Schwetasch nuotrauka

SVEČIAI VASARIO 16
GIMNAZIJOJE

Gegužės 21 d. Vasario 16 
Gimnaziją aplankė visos 
Federalinės Vokietijos pro
vincijų Pabėgėliu ministe
rijų pareigūnai, kurie buvo 
suvažiavę j Mannheimą 
konferencijom Garbingieji 
svečiai domėjosi lietuvių 
gimnazijos istorija, jos da
bartine būkle, apžiūrėjo 
naujuosius namus ir senąją 
pilį ir grožėjosi lietuvių 
tautiniais šokiais, kuriuos 
buvo iš anksto užsisakę. 
Svečius lydėjusieji žurna
listai, aprašydami šį vizitą, 
ypač iškėlė lietuvių tauti
nių šokių aukštą menini ly
gi. Lampertheimev Zei- 
tung: pav. skaitome sekan
čias eilutes: ”šiuo melu 
Vokietijoje yra lietuvių, 
latvių ir vengrų gimnazijos. 
Tose mokyklose, kurios fi
nansuojamos Kedenti i n ė s 
vyriausybės, kraštų vyriau
sybių ir pačių tautinių ben
druomenių, yra puoselėja
ma tėvynės kalba, paplo
čiai ir tradicijos. Tuo sve

kiti pakapininkai iš gelsvo smė
lio duobių, kuriuose jie per žie- 

"mą laikydavo supylę bulveles.
— Monika, krisk prie žemės... 
Juk matai, kad šaudo kaip iš pek
los... Krisk prie Žemės.

Bet Monika tik klaikiomis aki
mis Žvalgėsi aplink. Ji nesuprato 
kas Čia dabar darosi? Ji buvo 
kurčia. Ir kai keli artilerijos 
sviediniai, matyti, taikomi į kop
lyčios senąjį bokštą, sprogo ne
toli jos ir ugnis apakino ją, ir iš 
aukštybių byrantys smėlio debe
sys priglušino, tada ji krito prie 
žemės. Ji vėl kėlėsi, kai sviedi
niai ugnimi sproginėjo, o kai bu
vo tylu -- ji krito prie žemės... 
Jai buvo vistiek. Pagaliau ji vėl 
pakilo ir greit spruko pro gele
žinius kapinių vartus, ant kurių 
juodi čigūniniai ardolai ilgais 
trimitais rflščiai šaukė miru
siuosius J Paskutinį Teismą. Dar 
suklupo ant didelio apvalaus gir
nų akmens, kurs buvo slenksčiu 
prie koplyčios durų ir dingo vi
duje...

-- Cingu, cingu — cingu - lin
gu... -- suskambėjo skardus var
pas mediniame koplyčios bokšte. 
Ir atrodė, kad niekada Monika 
taip stipriai netraukė senosios 
varpo virvės, per daugelį metų 
pajuodusios nuo jos žeminų ran- 

ui kruviną, kad ir pati skaisčio
ji saulė virš Baltijos bangų, ro
dos buvo kiaurai krauju aptaš
kyta...

Kai buvo ramūs ir tykūs sau
lėlydžiai, vos Monikos varpui 
tik suskambinus Aniolas Dievo, 
visuose Narvydžių slėniuose ir 
paupiuose pasigirsdavo pieme
nėlių triūbų ir triūbelių liūlia
vimai ir bandos ilgesingas mau
rojimas. Tai buvo ženklas, kad 
jau laikas bandą ginti namolei. 
Bet šį saulėlydį jokie piemenė
liai neruliavo. Jų vietoje gaudė 
patrankos ir kažkur Latvijos pu
sėje kaleno kulkosvaidžiai, it ko
kie gandrai, saulėlydžiais par- 
skridę J savo nematomus lizdus.

čiai galėjo įsitikinti, lanky
damiesi Huettenfelde. Mo
kytojos E. Tamošaitienės 
vadovaujama tautinių šokiu 
grupė sužavėjo tautiniais 
šokiais, kurie suteikė gali
mybę giliai įžvelgti į krašto 
folklorą. Mokinės ir moki
niai sugeba ne tik įspūdin
gai šokti, bet jie gyvai at
vaizduoja šokio turinį. Jų 
laikysena yra grakšti, mu
zikali. plastiška ir kupina 
užsidegimo. Ar tai būtų 
Jonkelis, ar Blezdingėlė, ar 
Rugučiai, ar Džigūnas, vi
sur pastebima su kokiu at
sidavimu jaunieji lietuviai 
kultivuoja savo tėvynės šo
kius.

Šioji tautinių šokių gru
pė, pasipuošusi pačių mer
gaičių išsiuvinėtais kostiu
mais. yra ar ne pati ge
riausioji grupė iš viso”. 
(Nr. 12(1 25 geg. 1965).

Galiausiai svečiai Lietu
vių Vasario 16 Gimnazijos 
mokytojų kambaryje dar 
virš dviejų valandų tęsė 
savo darbo posėdį.

Pagaliau pavargo patrankos ir 
kulkosvaidžiai. Pasidarė tylu, 
kaip ir visada būna Narvydžių 
kalnelio kapinėse. Tik Monikos 
varpas nenustojo gaudęs Aniolo 
Dievo. Keistos buvo tas varpas. 
Begalo garsingas. Nedidelis, bet 
tyliais saulėlydžiais jo aidas 
girdėjosi nuo Narvydžių Kalne
lio dvyliką vorstų į visas puses. 
O šį vakarą jo graudingas bal
sas girdėjosi, rodos, visame svie
te... Seni žmonės nuo seno pa
sakojo, kad tas varpas esąs nu
lietos iš aukso ir sidabro. Sved- 
mečiu, kada žuvėdai begėdiškai 
voliojosi žemaičių žemėje, pa
kapėje gyvenę zokaninkai savo 
auksą ir sidabrą paslėpę sulie- 
dami J varpą. O vienok, nedo
rėliai žuvėdai visus zokaninkus 
išnoviję...

♦♦♦

Krauju nudažyta saulė tą vaka
rą, rodos, ilgiau pakibo virš mė
lynųjų Kuršo šilų, it norėdama 
graudingai atsiveizėti ant šio men
ko svieto nedorybių ir piktumą r- 
naščių. O Monikos varpas vis dar 
graudingai šaukė Aniolą Dievo. 
Staiga lyg iš žemės išniro du lėk
tuvai ir baisiai kaukdami pra
skrido virš Narvydžių koplyčios 
bokštu. Nė iš tolo tame kaukime 
nebesigirdėjo pakapininkės Mo
nikos varpo gaudesio. Tik už ko
kio kilometro nuo Narvydžių, 
Bartuvos paupyje, lėktuvai nusi
leido visai žemai ir kažką spin
dintį numetė. Ten, paskutiniame 
saulėleidyje, laidojimo komanda 
laidojo mūšyje žuvusiuosius...

Ir kada patrankos ir kulkosvai
džiai su visais savo alasais ir vi
sais savo nedorais daiktais ir da
lykais nubruzdėjo tolyn Į rytus, 
visas svietas bėgo veizėti, ką te
nai tome kruviname saulėlydyje 
pakavojo? Pačioje Bartuvos pa
krantėje, ant gražaus kalnelio 
rado tryliką medinių kryžių. Dar 
naujų. Jie buvo sukasti pusračiu. 
Ant dvylikos kryžių buvo užmau
ti vokiečių kareivių šalmai, o

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI 

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

duris 
tureklius 

metalo.

Įrengiame tvoras, 
langus, stogelius, 
ir kitus įvairaus 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdlow 5-6291. 

bet kuriuo laiku. 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.

ant tryliktojo kryžiaus, kuris bu
vo pačiame pusrutulio vidury — 
kabojo Lietuvos kariuomenės 
šalmas. Iš vienos šalmo pusės 
buvo prakirsto didoka skylė, o ki
to šalmo pusė buvo visai sudras
kyto. Ant dvylikos medinių kryžių 
buvo išdeginti vokiški įrašai, o ant 
tryliktojo kryžiaus buvo išdegin
tos toks lietuviškas įrašas: "Čia 
ilsisi ramybėje pirmasis Žemai
čių Žemės partizanas Palangos 
grafas Kazimieras Tiškevičius. 
Žuvo gindamas savo Tėvynę 1941. 
VI. 24".

Jo žuvimo istorija gana tragiš
ka. Pirmosiomis mūšio dienomis 
grafas Kazimieras Tiškevičius 
su dviem kitais partizanais atė
mė iš bolševikų sunkvežimį ir juo 
gabeno sužeistus draugus Skuodo 
link. Vokiečiai, pamatę pagal ge
ležinkelį krypuojant rusišką 

sunkvežimi į nieko nelaukę atida
rė J jį ugnį iš prieštankinio pa
būklo. Sunkvežimis subyrėjo, gy
vieji ir sužeistieji partizanai žu
vo...

šio partizano kapas skendo gė
lėse. Saulėlydžiais ten nešė gė
les ir pynė vainikus lietuvaitės ir 
latvaitės, nes kapas buvo ant Lie
tuvos-Latvijos sienos.

Alb.V-nas

Lietuvos Pasiuntiny b ė s 
srJoboiamos lietuvišku kai
mo vestuvių lėlės šia savai
te skolinamos išstat.vti Bet- 
ter Livinj? Center na vilio
ne, Pasaulinėje Mugėje 
New Yorke.

PARTIZANO PRIESAIKA
Žavinga birželio naktis tiesė 

savo tamsos skraistę per Vil
niaus miestą. Sidabrinis mėnulio 
kamuolys, išnėręs iš Panerių 
miško, ritosi kalvelių viršūnėmis 
ir pasiekęs Trijų Kryžių kalną, 
priglaudė savo veidą prie balto 
granito kryžiaus. Ir Čia, mesda
mas savo šaltą žvilgsnį į Gedi
mino kalną ir Katedros aikštę 
klausėsi Vilnelės čiurlenimo.

O ši, it sidabro juostelė, api- 
pynusi kalno papėdę, savo šne
rėjimu pasakojo senajai piliai 
nustabią pasaką apie praėjusius 
didybės laikus. Ir tik amžinai 
Nemuno pasiilgusi Neries sro
vė, neramiai verpetuodama, sku
binosi vakarų link.

Iš apipintų žydinčiais krūmais 
Vilnelės šlaitų sklido paukščių 
melodija, virpindama gūdžią vi
durnakčio tylą.

Šventaragio slėnio tylą netikė
tai sudrumstė nežinomo keleivio 
atsiradimas. Niekeno nepastebė
tas, jaunas augalotas vyras, pa
sidėjęs ant pakrantės akmens 
savo šautuvą ir kelionės maišelį, 
skaidriu Vilnelės vandeniu prau
sė savo prakaitu aptekusį veidą, 
šio nuostabaus keleivio atsiradi
mą slėnyje galėjo pastebėti tik 
pats mėnulis.

Apsiprausęs ir susitvarkęs su
dėvėtą karišką rūbą, atsisėdo ant 
pakrantės akmens ir, atsirėmęs 
i šautuvą, įsmeigė savo žvilgs
nį į Gedimino kalną.

Po trumpos susikaupimo va
landėlės jaunuolis energingai pa
kilo ir, tarsi pagautas paslaptin
gos jėgos, ištiesė savo rankas Į 
kalno griuvėsius, tyliai tarda
mas.

-- Aš atvykau vienas iš tūks
tančių tų, kurie dabar narsiai 
gina tavo kunigaikščių žemę nuo 
skaitlingų raudonųjų priešo gau
jų. Tačiau nesuskaitomais ir ne
pažymėtais kapais jau pergau- 
siai nusagstyti. mano tėvų ša
lies žalieji miškai ir J rytus ve
dantys keliai. Vylingas priešas 
pasikinkęs tavo sūnus - išdavi
kus, neša -mums mirtį iš pasalų 
ir retina mūsų eiles.

-- Tu, amžina mano protėvių 
sostinė, tik tavyje glūdi garbingos 
mano tėvų žemės paslėpta gyvy
bė ir tautinė galia! Šią lemtin
gą birželio naktį, kada šimtai 
ir tūkstančiai mano brolių ir 
sesių tapo atplėšti nuo gimtųjų 
namų ir išvežti nežinomam li
kimui ir kančioms į šaltąjį Si
birą, aš kreipiuosi į Tave, ieš
kodamas dvasinės atramos. Nes 
tik tavo senovės didybėje ruse
nantis Lietuvos genijus gali duo
ti atsakymą dėl tolimesnės mū
sų kovos prasmės ir atgaivinti 
silpstančias jėgas. -

Sujaudintas savo Žodžių, gū
džiai skambančių nakties tylu
moje, ir, matyt, kamuojamas di-

COSMOS PARCELS EXPRESS
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Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, -tu
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delio nuovargio, jaunuolis atsi
rėmė į medį ir susimąstė!

Lyg jausdamos kažką nepap
rasto, la kštingąlos nutraukė sa
vo dainą. O mėnulis staigiai kil
damas, nukeliavo už miegančio 
miesto, mesdamas tamsų šešė
lį Vilnelė atšlaitėmis ir Šven
taragio slėnyje.

Paslaptinga raudono rūko sro
vė, kildama iš miesto, tiesėsi 
per Katedros aikštę ir, aplenk
dama pilies kalną, sparčiai čiuo
žė rytų link.

Rūko srovės bangose partiza
nas mato veidus tūkstančių savo 
tautiečių, giminių bei pažįstamų, 
kurie prieš kelerius metus, ly
giai tokią birželio naktį, raudo
nųjų durtuvų varomi, turėjo ap
leisti savo gimtuosius namus ir 
buvo išvežti į Sibirą. Šių šešė
lių kupini skausmo veidai, rūko 
bangų stumiami, slinko pro šalį 
ir dingo.

Artimųjų reginio paveiktos, jau
nuolis norėtų šaukti ir bėgti jiems 
padėtijtačiau, nematomos jėgos 
rišamas, privalo stovėti, vietoje 
iki kraujo spausdamas rankoje 
laikomą šautuvą.

Vos pranykus paskutinėms 
tremtinių vizijoms raudonosios 
miglos verpetų siautėjime,parti
zanas mato būrius ir pulkus ne
pažįstamų būtybių, kurie savo gau
sumu užpildo visą Šventaragio slė
nį.

šiuose paslaptingos jėgos pri
keltuose karių ginkluose jaunuo
lis mato visų amžių Tėvynės 
priešų eiles, šių karių pulkai vėl 
kerštingos rankos pažadinti, visa

8591 LS lietuvių kuopa Schwetzingene birželio 4 d. minėjo savo 
veiklos 16 metų sukaktį, visiems kuopos nariams ta proga susirin
kus bendroms vaišėms, šalia savo atsakingo darbo JAV kariuome
nės žinioje, kuopos nartai aktyviai dalyvauja visuomeniniame lie
tuvių -gyvenime Vokietijoje. Jos vadas kap. J.K. Valiūnas yra daug 
metų PLB Vokietijos Krašto Tarybos ir Valdybos narys, o nuo 
š.m. birželio 1 d. Valdybos pirmininkas. Būrio vadas ltn. K. Ben- 
doraitis yra Kontrolės Komisijos narys.

Balandžio 9 d. kuopoje lankėsi J.E. Vyskupas Pranas Brazys. 
Pirmoje eilėje iš kairės sėdi kapelionas kun. Br. Liubinas, kuopos 
vadas kap. J.K. Valiūnas, J.E. vysk. Pr. Brazys ir Vokietijos L.K. 
Sielovados direktorius tėvas Alf. Bernatonis.

2-1767
8-0068
6- 2674
8-6966
5-2737
1-1068
1-5355
W.
8-2256
7- 1575

savo neapykanta grąsina piliai, 
savo šarvuotomis gretomis kop
dami į kalną vis aukštyn.

Nematomos jėgos surištas da
barties laisvės kovotojas-parti
zanas su pasibaisėjimu seka, kaip 
geležinės priešų gretos baigia 
kopti į kalną ir artinasi prie pi
lies kuoro, kurio mažulė įgula su 
nepaprastu narsumu priešinasi 
puolančiai karių masei.

Ir tau atrodo, kad netrukus žus 
paskutinis pilies kovotojas nuo 
priešo vilyčių ir kėlias į Kuni
gaikščių miestą priešui yra lais
vas!

Staiga sudreba Katedra iš pa
matų ir šviesos pašvaistė ap
šviečia kalno viršūnę! Jos spin
duliuose partizanas regi pakylant 
ant pilies kuoro Baltąjį Vytį, tau
tos stiprybės ir vienybės simbo
lį!...

Vyties spindulių šviesoje pas
laptingų priešų gaujos subyra į 
amžių dulkes. Reginys pranyks
ta...

Lyg nusikratęs pranašingo 
sapno, partizanas supranta savo 
kovos prasmę.

ši naktis jam davė atsakymą Į 
jo dvasios blaškymąsi. Staiga,pa
kėlęs šautuvą, jis nukreipia jį 
Gedimino kalno link tardamas:

Išvežtųjų brolių ir sesių kan
čių akivaizdoje prisiekiu nepadė
ti šio ginklo, kol mano krūtinėje 
plaks širdis ir kol mano tėvų že • 
mė bus laisva!

Pasikabinęs per petį šautuvą ir 
pasiėmęs maišelį, sparčiai nužy
giavo Panerių miško link.

J.V. Sūdavas
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IŠ VLIKO VEIKLOS

Birželio 4 d. posėdžiavo 
VLIKo TARYBA. Posėdy 
dalyvavo: St. Lūšys, J. Au
dėnas, V. Sidzikauskas, 
prel. J. Balkūnas, J. Mau
rukas, J. Stiklorius, K. Bie
linis, B.’Bieliukas, A. Ošla- 
pas, K. Siliūnas, K. Kudž- 
ma, J. Pažemėnas, A. Ve- 
deckas, A. Skėrys, J. Puzi- 
nas, K. J. Čeginskas, A. 
Budreckis, V. Banelis, V. 
Vaitiekūnas ir B. Nemic- 
kas.

Vliko Valdybos pirm. V. 
Sidzikauskas plačiai supa
žindino su bėgamojo meto 
tarptautinės politikos raida 
ir Vliko Valdybos atliktais 
darbais. Jis daugiau susto
jo ties laisvųjų lietuvių, 
latvių ir estų šiemet sustip
rintai pradėtą vesti kovą 
dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės-ir nepriklau
somybės atstatymo. Tę
siant tą kovą per 25 metus 
reikia atnaujinti ir savo jė
gas ir tai kovai vesti prie
monės.

Lietuvių veiksniai: Vli
kas, diplomatai, ALT ir 
PLB jau š. m. sausio mėn. 
įvykusioje Chicagos konfe
rencijoje nusistatė 'bendrą
sias veikimo gaires, o ba
landžio mėn. tų pačių veiks
nių konferencijoje Wa- 
shingtone jau buvo parink
tos ir pačios veikimo prie
monės.

Jau yra paskelbtas MA
NIFESTAS, kuriuo į Pabal
tijo valstybių okupacinę pa
dėtį kreipiamas viso laisvo
jo pasaulio dėmesys. Jis 
skelbiamas lietuvių, latvių, 
estų, anglų, arabų, prancū
zų, vokiečių, italų, ispanų ir 
portugalų kalbomis, šiuo 
dokumentu bus pasiekti vi
so laisvojo pasaulio kampe
liai, jį gaus pažinti ir ko
munistiniai kraštai, kaip 
laisvai ir viešai skelbiamą 
dokumentą. Apie jį girdės 
ir pavergtų Pabaltijo tau
tų žmonės.

Jau atspausta ir siunti
nėjama brošiūrėlė (folder) 
anglų kalba The Baltic 
Countries. Londone at
spausta ir siuntinėjama 
knygelė LITHUANIA, ku
rioje sutrauktos pagrindi
nės žinios apie Lietuvą. Ją 
paruošė ir išleido Lietuvos 
Laisvės Komitetas. Greit 
pasirodys specialūs The 
Baltic Review ir Revista 
Baltika žurnalai specialiai 
šių metų kovoms pritaikyti. 
Daromi žygiai, kad šiemet

JAV vyriausybė paskelbtų 
specialią proklamaciją Pa
baltijo valstybių klausimu.

Kaip jau anksčiau Eltos 
buvo pranešta, gegužės 17 
d. Washingtone speciali pa
komisė, kongresmanės Ed- 
na F. Kelly vadovaujama, 
a p k 1 a u sinėjo liudininkus 
apie Pabaltijo valstybėse 
okupanto vykdomus religi
jos persekiojimus, gyvento
jų pakeitinėjimus ir rusifi
kaciją. Apie Lietuvą liudi
jo neseniai iš Lietuvos at
vykęs A. Milukas, apie Es
tiją iš ten taip pat neseniai 
atvykęs A. Taalman, o Vli
ko pirm. V. Sidzikauskas 
pateikė bendrą apie visus 
kraštus motyvuotą pareiš
kimą ir taip pat atsakinėjo 
į kongresmanų duotus klau
simus.

Vliko Valdyba sudarinė
ja savo atstovybes įvairiuo
se kraštuose, kurios turės 
suvaidinti nemažą vaidme
nį Lietuvos laisvinimo ko
voje.

Pranešėją papildė pirmi
ninkaująs Lūšys apie Lie
tuvių Jaunimo Organizaci
jų žygį į Washingtoną ir 
apie jų naujus pasiruoši
mus demonstracijoms New 
Yorke. Vienu ir kitu atveju 
bendradarbiaujama su Vil
ku.

Dr. J. Puzinas, PLB at
stovas, pasidžiaugė Vliko 
atliktais darbais ir palinkė
jo toliau dirbti darniai ir 
efektingai.

Po gausių Vliko valdybai 
paklausimų, atsakymų ir 
diskusijų buvo pereita prie 
1965 metų Vliko sąmatos. 
Atstovui A. Vedeckui pa
siūlius, sąmatos svarsty
mas atidėtas kitam posė
džiui, kuris paskirtas bir
želio 18 d. Išrinkta komisi
ja ir jai pavesta Vliko Val
dybos paruoštą sąmatą per
žiūrėti. Komisijon įėjo Ve- 
deckas, Maurukas ir Paže
mėnas.

A. Budreckis pateikė Ta
rybos nariams Jaunimo Or
ganizacijų gaires numato
mos demonstracijos New 
Yorke.

Vliko Valdyba paskyrė 
Komisiją Rinkti Medžiagai 
Lietuvos Rytų žemėms Ap- 
gihti iš Šjų asmenų: St. 
Lazdinio, pirm. dr. M. Gim
butienės, V. Kulbokienės, 
M. šnabščio, J. Cicėno, A. 
Budreckio ir K. Veikučio. 
Komisija galės naudotis 
medžiaga, kurią buvo su
rinkusi buy.Jlytų Lietuvos 
Sienų Studijų Komisija.

ELTA

ROCHESTER

• šiais metais birželio iš
vežimų minėjimas, kuris 
anksčiau buvo rengiamas 
vietos ALT tarybos, su
jungtas su Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos 25 metų oku
pacijos sukaktimi, įvyks 
birželio 13 d. Rengia Rezo
liucijoms Remti Pabaltiečių 
Komitetas, vadovauja m a s 
Juozo Jurkaus.

Programoje: 11 vai. pa
maldos šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, 2 vai. p. p. pro
testo demonstracija mieste, 
3 vai. p. p. iškilmingas mi
nėjimas parapijos salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas, ži
nomas lietuvių draugas, 
kongresmanas Frank Hor- 
ton.

Meninę programą atliks 
estas solistas H. Riivald, 
akomponuojant T. Virk- 
haus ir vietos LB choras, 
vadovaujamas Jono Ado
maičio, akompo n u o j a n t 
Margaritai Ščiukaitei.

*" Minėjime dalyvauti yra 
sutikęs Rochesterio miesto 
burmistras ir eilė aukštų 
amerikiečių pareigūnų. Vi
sų lietuvių pareiga būtų at
silankyti į šį tokį prasmin
gą minėjimą.

žuvusių už Lietuvos lais
vę gedulingas minėjimas 
nutarta rengti rugsėjo 26 
d. Jis rengiamas vietos Lie
tuvių Bendruomenės Apy
linkės iniciatyva, kurios 
naują valdybą sudaro pirm. 
Aloyzas Jančys, vicepirm. 
parengimams Juozas Jur
kus, vicepirm. jaunimo rei
kalams Algimantas Mustei
kis, vicepirm. švietimo reik. 
Kazimiera Bulsienė, sekr. 
Kęstutis Miškinis ir ižd. 
Juozas Stankus. km

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis. 
Norintieji puikiai praleisti

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštys, 
BANGA,

Box 188, Centerville, 
Cape Cod, Mass.

Tel. (617) SP 5-4633.

Taip atrodo žmo
gus, kuris neskaito 
laikraščio!

DOVANA JŪSŲ GIMINĖMS USSSR.
AUTOMOBILIAI, MOTOCIKLAI, DVIRAČIAI, TE

LEVIZIJOS APARATAI, RADIJO PRIIMTUVAI, ME
DŽIAGOS, AVALYNĖ, KVEPALAI, PŪKINIAI ŠALI
KAI, IR DAUG KITŲ DAIKTŲ, KURIE PRISTATOMI 
TRUMPIAUSIU LAIKU IŠ VALDINIŲ KRAUTUVIŲ 
URMO SANDĖLIŲ.

Jūs taip pat galite apmokėti papigintomis kai
nomis Jūsų giminėms praleisti laiką kurortuose-sa- 
natorijose su pilnu išlaikymu ir gydymu.

Didelis pasirinkimas nepalyginamo skonio ir rū
šies maisto produktų gamintų tėvynėje.
REIKALAUKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ.

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park. Avenue South, 
New York, N. Y. 10003 

Telefonas 228-9547

VASAROS ATOSTOGAS
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;
• valtis — žuvavimui • teniso aikštė
• sail-fish buriavimui • vakare tėvams išvykus
• stalo tenisas prižiūrimi vaikai.

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

S. M. Lūšys,
88-01 104th Street, Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).
I. Veitas,
72 Congress Street, Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-2146 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog į MEŠKĄ.

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
tą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% 
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’zfe jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: 10’/i 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 vertingiausiąjį
SM siuntinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai

rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir^ škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvą 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. 2., England

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. groadway, So. Boston, Mass.

AURELIJA BALAŠAIT1ENĖ

KELIONE J MEKI K
*— Novelė ---------------------------------------------------

(7)
— Tėveli dvasiškasis, — trumputė pauza, turbūt 

bučiuoja klebonui ranką, — ir vėl tas mano žmogus nusi
gėrė. Kaip kiaulė, kleboneli, nusigėrė. Paskutinius du 
kviečių maišus pas žydą nunešė ir paskutinį skatiką pra
gėrė. Kaip kiaulė, kunigėli šventasis, kaip kiaulė tas ma
no žmogus. O Juozulevičius nei druskos žiupsnelio ant 
bargo nebeduoda, ir Pranaitis dar už sumalimą nieko ne
gavo. Vaikams cukraus nei kruopytės nebeturiu ... — 
verkšlena monotonišku balsu moteris, lyg mintinai kar
todama senai išmoktą tekstą. Sunku suprasti, ar ji tik 
išnaudoja klebono gerą širdį, ar iš tiesu gyvenimas pri
pratino ją prie nuolatinės skundo gaidos ... Kam pasi
skųsiu aš?...

— Neverk, motin, nusiramink. Ašarom nieko nepa
darysi, — girdžiu klebono raminantį balsą, taip pasikei
tusį, sakyčiau, žemaitišką su visu gražiosios žemaičių 
tarmės platumu. Ar tai tikrai tas pats žmogus, kurio 
rankos ką tik laikė prancūzišką žurnalą ir kuris beveik 
mintinai yra išmokęs "Valandų Knygą”?

Nebesiklausau tolimesnio pokalbio.
Po kelių minučių į kambarį grįžta klebonas. Išsitrau

kęs iš kišenės kelis raktus, suvertus ant aprūdijusias 
grandinėlės, atrinkęs vieną, rakina rašomojo stalo laisvai 
judantį stalčių, kurį galima buvo ir be rakto atidaryti. 
Pastebėjęs mano žvilgsnį ir lyg atspėjęs mano mintį, 

klebonas nusišypso į mane;
— Matote, Steponai šitas užraktas tik nuo gerų žmo

nių. Nuo blogų užraktai neapsaugo. — Rankoje subarš
kėjo monetos. Užtrenkęs stalčių, klebonas išskubėjo at
gal, šį kartą atsargiai paskui save uždarydamas duris.

Jei grįžtų mano jėga tapyti, jis būtų mano vysku
pas, padovanojęs Jean-Valžanui jo pavogtas žvakides. O 
giliame paveikslo fone rymotų nemirtingas Notre Dame 
siluetas... Kartais man mano šeimininkas už visus bokš
tus žemėje atrodo aukštesnis ..,

— Atsiprašau, kad palikau jus vieną, — teisinasi 
sugrįžęs klebonas. — Mano kaimenės avelės ne visada 
su saule eina miegoti. Kartais rūpesčiai yra didesni už 
nuovargį.

Aš stebiu jo išblukusiai mėlynas trumpareges akis, 
prisiėjusias už didelių akinių stiklų. Erika, Erika, kam 
tu man atėmei jėgas tapyti?... kaip Dalila Samsono 
plaukus ... žmonių akyse aš ieškojau sielos ir ją pajė
giau jų išraiškoje įkūnyti. Jean Lavalle, vienas iš garsiau
sių Paryžiaus meno kritikų, dar pereitą rudenį po mano 
parodos rašė: "jo portretai nustoja būti vien portretai; 
garsus savo akių studijomis, Steponas Gailius pasiekė 
ypatingo lygio asmenybės interpretavime. Ji įamžina gi
lią žmogaus gyvenimo dramą ir suranda asmenybės esen
ciją ne lūpų išraiškoje, ne spalvų ir šešėlių naudojime, 
bet žvilgsnio gilumoje. Jo portretų akimis kvėpuoja žmo
gau siela"...

Kur buvo tavo siela, Erika, kad aš tavo akių nega
lėjau tapyti? Visuose škicuose tavo lankstus, kaip nend
rės, siluetas, klasiškai tobulos kūno linijos ir kamėjos 
švelnumo veido bruožai nustebdavo tavo akis. Tavo vei
das likdavo tuščias, be akių, be sielos. Ko ieškojau aš ta
vo akyse, Erika? Gal tiesos? Gal tik todėl aš jų nesuge
bėjau tapyti, nes bijojau tavo tikrojo Aš, kurio nuo ma
nęs tu nebūtumei galėjusi paslėpti? Tikėjau tavimi ir 
gal tas tikėjimas akino mane? Ieškojau aš tavo akyse 
dar negimusių Įsakymų ir pageidavimų, kad būčiau lai
mingas tavo akyse dar negimusių įsakymų ir pageida
vimų, kad būčiau laimingas tavo norų vergas. Aš buvau 

menininkas — kūrėjas, tu — mano tiltas tarp žemės ir 
dausų. Kas o kas man tuos klausimus atsakys?

— Matau, kad esate susimąstęs. Malonios yra eks
kursijos į minčių pasaulį, tik deja, man jos tokios trum
pos ir retos. Ar galėtume grįžti dar prie žurnalų?

— Mielai, — atsakau apsidžiaugęs, kad nutraukta 
mano minčių gija.

— Matot, aš dažnai čia atsiduriu tėvo rolėje su ke
liomis dešimtimis žmonių, kurie visą savo gyvenimą pa
lieka vaikais. Turiu įsijausti į jų vargus, kad galėčiau 
jiems, reikalui esant, padėti. Iš šono pažiūrėjus, kartais 
atrodytų nedidelės ir primityvios jų gyvenimo proble
mos. Bet kiekvieno žmogaus pasaulis turi savo rubežius 
ir tuose rubežiuose vyrauja įvairūs mąstai skausmui ir 
rūpesčiui matuoti. Nevisada pinigai, ne visada vaistai 
gydo tų mielų paprastų žmonių gyvenimo žaizdas. Juose 
glūdi sveika gili mūsų liaudies išmintis, bet progresuo
jančio pasaulio reikalavimams jie dar nėra pasiruošę. 
Miestų įtaka, ekonominio gyvenimo besikeičiančios tai
syklės, mokesčiai, vyriausybės potvarkiai ir viršaičio rei
kalavimai dažnai juos suveda į naujus konfliktus. Jie 
neatsisako pažangos, bet. reikalauja laiko ir nemėgsta 
įsakymų. Jums kartais nesuprantama atrodo, kodėl ūki
ninkas mieliau sulaužys savo ratus neišvažiuojamam kai
mo kely, negu paklausys viršaičio, liepiančio vežti žvyrą.

— Savotiški ir užsispyrę mūsų žemaičiai, — įsiter
piu aš į klebono monologą.

— Ne, čia ne vien tik užsispyrimo reikalas, žemai
tis nėra socialus ir bendruomeniškas. Jis iš visų lietuvių 
kilčių bene bus vienintelis pilnai išlaikęs savo charak
terį. Įsakymų jis nemėgsta, ir‘pats neįsakinėja. Jis tiki 
Į savo neliečiamą teisę būti savarankišku ir, jei jam taip 
patinka, kentėti nepatogumą, negu gerinti savo gyvenimą 
liepiamas kitų.

— Bet kažin, ar toks nusistatymas yra naudingas, 
žiūrint valstybės akimis? Jei visi darytų, kas kam pa
tinka, kas atsitiktų su visa pažanga? — susidomėjęs jo 
teorijomis nuoširdžiai klausiu.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS ŽINIOS
FINIS SEMESTRI CHICAGOJE

Nepriklausomoje tėvynėje bu
vome Įpratę KorpINeo-Lithuania 
namuose Švęsti finis semestri- 
pavasario šventę.

Šiais metais Chicagoje arbiter 
elegantiarum Alekso Siliūno ir 
pirm. Elviros Kavaliūnaitės pa
stangomis norima tą tradicija at
gaivinti.

PenktadienJ, birželio 3 d. Pakš
to salėje finis semestri buvo su
jungtas su naujųjų filisterių pri
statymu.

Pirm. Elvira Kavaliūnaitė 
trumpu žodeliu kreipėsi į susi
rinkusius pažymėdama, kad finis 
semestri būdamas mokslo metų 
pabaigos reiškinys vieniems tam
pa mokslo darbų pertrauka, ki
tiems jau diplomu apvainikuotas 
pabaigtuvių džiaugsmas. Pasta
rųjų laukia profesinis gyvenimas 
ir atlikimas pareigos visuome
nei. Korp! Neo-Lithuania gali pa
sidžiaugti gražiu būriu diplomuo
tų akademikų. Štai jų sąrašas:

Danguolė Balcerytė-Vanagū- 
nienė, Dalia Benokraitytė-Got- 
ceitienė, Mindaugas Jazbutis, Mil
da Jurkūnaitė-Paulienė, Bernar
das Juškus, Rima Kašūbaitė-Bin- 
derienė, Kęstutis Kirvaitis, Va
lentinas Krumplys, Regina Matu
sevičiūtė, Irena Mažeikienė, Sta
sys Mažulis, Rita Merkelytė,Al

Korp! Neo-Li|huania Chicagos skyr. pirm. Elvira Kavaliūnaitė 
sveikina naujuosius filisterius (nuotraukoje — Alg- Ignatonf).

V. A. Račkausko nuotrauka

h

gis Modestavičius, Algis Moc- 
kaitis, Rimgaudas Nemickas, 
Auksė Paplėnaitė, Saulius Rač
kauskas, Rūta Raulinaitytė-Mu- 
lokienė, Algis Saulius, Donatas 
Siliūnas, Romas Slivinskas, Eg
lė Žemgulytė-Narbutienė, Živi
lė Žemgulytė, Stasys Virpša ir 
keturi naujausi filisteriai: Vi
to Aleksandriflnaitė, Algis Ig- 
natonis, Jūra Staniulytė ir Juo
zas Zymonas.

Prisistatę naujieji filisteriai 
buvo pasveikinti pirm. Elviros 
Kavaliūnaitės, LT A Sambūrio 
pirm, d r. Jono Juodikio ir visų 
susirinkusių. Kiekvienas jų 
trumpai pasisakė kokj mokslą bai
gė ir ko ateityje mano siekti. 
Auksė Paplėnaitė, užbaigdama tą 
puikų naujų filisterių vainiką, pa
reiškė, kad siekia ištekėti birže
lio 19 d.

Po sudainuotos filisterių dai
nos, visa salė įsijungė į filiste- 
rės Auksės Paplėnaitės išleis
tuvinę dainą, sumesdami kepurai
tei gražią saują "variokų".

Po kuklių vaišių, linksmai pa
sišokę Chicagos neolituanai ta
riasi būsią atgaivinę Nepriklau
somoje Lietuvoje turėtą tradici
ją ir neleis jai vėl išnykti.

V. A. Račkauskas

DIRVA

DOVANA PEDAGOGI
NIAM LIT. INSTITUTUI

Birželio 5 d. popietę Lie
tuviu Tautinio Akademinio 
Sambūrio atstovai: pirmi
ninkas Dr. J. Juodikis ir 
valdybos nariai — J. žvy- 
nys ir A. Kašuba, lydimi 
Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto direktoriaus D. 
Veličkos ir šio instituto glo
bos komiteto iždininko kun. 
J. Kubiliaus SJ, lankėsi in
stituto auditorijoje Jauni
mo Namuose, Chicagoje, ir 
ta proga įteikė institutui 
sambūrio dovaną — čekį, 
$1,200.00.

Svečių atvykimo metu 
auditorijoje vykusi Vinco 
Krėvės veikalo muzikinio 
apipavydalinimo, vadovau
jant muz. J. Bertuliui, pra- 
tyba buvo pertraukta. Dir,
D. Velička pristatė studen
tams visus svečius ir nu
sakė ių lankymosi tikslą. J 
direktoriaus kalba atsaky

Lituanistikos Instituto studentų vardu Akademiniam Sambūriui 
dėkoja instituto studentas Mykolas Drunga. Kiti iš kairės: Inst. dir. 
D. Velička, Jaunimo Centro direktorius kun. dr. J. Kubilius, S.J., 
Sambūrio pirm. dr. J. Juodikis, M. Drunga ir Sambūrio iždin. A. 
Kašuba. V.A. Račkausko nuotrauka

• Prof. Vlado Jakubėno 
fortepijono studijos moki
nių rečitalis įvyks šeštadie
nį, birželio 12 d., 6 vai. vak., 
Jaunimo Centre (5620 So. 
Claremont Avė.).

Šalia jaunesnių klasių 
mokinių, pasirodys ir toli 
pažengęs pianistas Mykolas 
Drunga.

Orkestro partiją antru 
fortepijonu atliks prof. VI. 
Jakubėnas. 

damas dr. J. Juodikis trum
pai paaiškino sambūrio kil
me ir tikslus, o taip pat ke
liais sakiniais paryškino dr. 
J. Balio knvgos - studijos: 
”Lietuvių liaudies pasaulė
jauta” turinį, apimtį ir jo
sios reikšme, šia knvgą lei
džia institutas, o leidimą fi
nansuoja minimas sambū
ris. Tad šia proga sambū
rio ižd. A. Kašuba ir įteikė 
Tnstituto ižd. tėvui J. Ku
biliui, SJ minėtąją dovaną.

Jautriai dėkodamas rė
mėjams studentijos vardu 
stud. Mykolas Drunga pa
reiškė pasitenkinimą vyres
niųjų teikiama institutui 
parama ir pažadėjo uoliai 
studijuoti lituanis t i n i u s 
mokslus ir ruoštis lietuviš
kajam darbui. ”Gal kada 
nors ir mes būsime Baliai, 
ir tai bus geriausias atlygi
nimas Jums, rėmėjams”, — 
baigė kalbą instituto seniū
nas. M. Valiukėnas

• MARGUTIS Birželio 
įvykius ruošiasi minėti pla
čiai. Išvakarėse birželio 11 
d. per Margučio radiją kal
bės Lietuvos gen. konsulas 
dr.; DauŽvardis, Chicagos 
ALT vardu Ig. Andrašiū- 
nas ir Chicagos Apyg. Ben
druomenės pirm. inž. Nai
nys. Dabartinės Lietuvos 
būklės ir JAV politikos 
klausimais yra pakviesti 
kalbėti žymūs jaunosios 
kartos visu omenininkai:

1965 m. birželio 11 d.

Illinois Lietuvių Gydytojų d-jos pirm. dr. J. Volodka įteikia Liet. 
Operos vadovui V. Radžiui $500. Nuotraukoje iš kairės: dr. F. Kaunas, 
dr. J. Volodka, operos atstovė M. Momkienė, operos pirm. V. Radžius 
ir baliaus ceremonijų meisteris dr. A. Ramonas.

V,A, Račkausko nuotrauka

ILLINOIS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
d-ja šelpia liet. operą

Gydytojai lietuvių kultūriniame 
tautiniame, socialiniame ir eko
nominiame gyvenime vaidino 
svarų vaidmenį. To vaidmens 
mūsų tauta laukia iŠ jų ir dabar, 
kaip tremtyje, taip ir okupacijoje. 
Kalbant apie tremt|, jie mūsų ne
apvylė.

štai ir dabar, susirinkę savo 
pavasario šventės Chicagoje, 
Kilty svetainėje, įteikė Lietuvių 
operos vadovybei $500 čekį. Lie
tuvių opera birželio 13 d. ruošia 
McCormick salėje liūdnąsias 25- 
tas metines. Iš V, Radžiaus, ope
ros vardu priėmusio čekį, kalbos 
patiriame, kad dar 1800 vietų Mc 
Cormick salėje neišparduota. Gy
dytojai ne tik patys uoliai perka 
bilietus, bet ir kitiems stengia
si padėti įsigyti, šitoje liūdesio 
demonstracijoje neturi likti nė 
vienos laisvos vietos McCormick 
teatre.

inž. V. Adamkavičius, K. 
Drunga, dr. Remeikis. dr. 
V. Vardys ir dr. Šmulkštys, 
kurių kalbos bus perduoda
mos birželio 14-16 dienomis 
per Margučio radiją.
....Birželio 14 d. — bus spe
cialus reportažas apie Bir
želio įvykių minėjimą Chi
cagoje.

Birželio 15 d. — spacia- 
lus radijo vaizdelis Birželio 
įvykiams paminėti — akto
riai Marija LemeŠytė ir Al-

Illinois lietuvių gydytojų pobū
vio metu senoji valdyba, sudary
ta iš pirm. dr. J. Volodkos, dr, 
J. Starkaus, dr. J. Aglinskienės 
ir dr. Z. Laurinaičio perdavė 
pareigas naujai valdybai, susi
dedančiai iš pirm, d r. V. šaulio, 
dr. A. Juozaičio, dr. A. Pustel- 
niko ir L. Seibučio. Trumpą svei
kinimo žod| tarė gen. konsulas 
Chicagoje dr. Petras DauŽvardis. 
Programą, be Chicagoje populia
raus Antrojo Kaimo kolektyvo, iš
pildė dar ir profesionalas magi- 
kas Ken Diamond, šokiams grojo 
A. Markausko orkestras. Visą 
organizacinį darbą tvarkė ir ce
remonijų meisteriu buvo mūsų 
energingasis Korp! Neo-Lithu- 
ania filisteris dr. A. Ramonas, 
kuris pasidžiaugė gausiu svečių 
atsilankymu.

gimantas Dikinis skaitys 
ištraukas iš rašyt. B. Puke- 
levičiūtės romano ”Aštuoni 
lapai”.

Minėjimas bus užbaigtas 
specialia. Muzikos valandėle 
apie M.7 K. Čiurlionį, kurią 
praves muz. Bertulis.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

vinim ciiiciuui: pirkite maii.iu.ie mmhuiiue

PARAMA-
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P...............5th 4.89
2. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th 4.98
B. Napoleon Imp. French Brandy ........... 5th 3.35
4. Zeller Schvvarze Katz ............................ 5th 1.29
5. Creme De Banana Liųueur ................ 5th 3.19

6. Chianti Import. Wine ...........  Full. Qut. 0.98
7. May Wine, Liebfraumilk German

Wine ................................................... ..... 5th 0.98

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

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y „500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o .sekmadieniais 
nuo.10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Ave., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

PLANINGAS TAUPYMAS
VASAROTOJŲ 

DĖMESIUI

Geriausia praleisti atos
togas garsiame CAPE 
COI), Centerville, Mass., 
kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, 
gražioje ir patogioje Lie
tuviškoje Vieškalnių DU
BYSOJE. Lietuv iškas 
maistas.

Adresas: 1330 Bumps 
River Rd. Prašau kreip
tis šiuo adresu: 21 Bow- 
doin Avė., Bcston 21, 
Mass. Tel. GE 6-5139.

Z. A. Vieškalniai

• Dabartinis dividen
das 4*6% išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSUR D
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A
'clevelande
IR APYLINKĖSE

• Vytautas Gedgaudas, 
Dirvos redaktorius, birželio 
7 d. išvyko į Lake County 
ligoninę sveikatos patikri
nimui.

• Naujieniečių gegužinė 
ruošiama birželio 27 d. J. 
ir B. Armonų sodyboje, 
28802 White Rd., Willough- 
by Heights. Naujienų skai
tytojai, rėmėjai ir jų sve
čiai prašomi skaitlingai da
lyvauti.

"Klaipėdos" jūrų skautų vietininkijos Clevelande jūrų budžių įgula 
su naujai pakeltais ir įžodį davusiais jūrų skautininkais. Iš kairės: 
j.s. Pr. Petraitis, valt. R. Dumbrys, v.j.s. VI. Petukauskas, valt. G. 
Sniečkus, j. ps. A. Andrašiflnas, valt. A. Korsakas ir j. ps. D. Kižys. 

V. Andrašiūnienės nuotrauka

• Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 944-6835 
ar Z. Obeleniui 531-2211.

* THE LITHUANIAN WOMEN’S 
CLUB savo pusmetinį pobūvį tu
rės birželio 17 d. Stouffer’s res
torane naujame Erieview pastate 
pradedant 6:30 vai. vak. koktai- 
liais ir vakariene 7 vai. vak.

Išeinanti pirmininkė Mrs. J. 
Gazer įvesdins į pareigas nau
ją klubo valdybą, kurią sudaro: 
Mrs. James McCartney - pirm., 
Mrs, Henry Williams -- vice- 
pirm.; Mrs. John DeRighter, 
2 vicepirm.; Mrs. Albert Macy — 
sekretorė; Mrs. M. Kubelavic, 
iždin. ir Mrs.Ch. Degutis ir Mrs. 
V. Navar — trustees.

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

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

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

CLEVELANDO JŪRŲ SKAUTŲ
ŽINIOS

I

LIETUVOS OKUPACIJOS 
MINĖJIMAS JAV 

KONGRESE
ALTo Clevelando skyrius 

kreipia ypatingą dėmesį ir 
daro viską savo pajėgumo 
ribose, kad JAV Kongresas 
kuo reikšmingiau atžymėtų 
Lietuvos okupacijos 25 me
tų sukaktį. Ryšium su šia 
liūdna sukaktimi, skyriaus 
valdyba prisiuntė ar kitais 
būdais pristatė kiekvienam 
JAV Senato ir Atstovų Rū
mų nariui savo memoran
dumą ir viešo atsišaukimo 
į amerikiečių visuomenę 
projektą. Eilė Kongreso 
narių parėmė šį atsišauki
mą, kuris netrukus bus pa
skelbtas lietuvių ir kiek ga
lima amerikiečių spaudoje.

Birželįo 14 dieną, eilė se
natorių ir atstovų pasakys 
atitinkamas kalbas JAV 
Kongreso Rūmų susirinki
muose ir perduos lietuvių 
reikalavimą panaikinti ko
munistinį kolonializmą ir 
atstatyti Pabaltijo valsty
bių laisvę.

Gegužės mėn. 30 d. {vyko me
tinė M. Jankaus vardo Jūrų Bu
džių įgulos sueiga.

Sueigą pravedė įgulos vadas 
Pranas Petraitis. Buvo perskaity
tas L.J.S. Vyriausio Skautininko 
įsakymas. Po įsakymų pakelti Į 
jūrų paskautininko laipsnius Al
girdas Andrašiflnas ir Džinaras 
Kižys davė jūrų skautininko įžo
dį, kurį pravedė V. Petukauskas. 
Pr. Petraitis pakeltas į jūrų skau
tininko laipsnį.

Sueigos metu nutarta ruošti 
Jūrų skautams stovyklą liepos 
mėn. 24-31 d. Stovyklai vado
vaus Pr. Petraitis ir A. Andra- 
šiūnas.

Sueigos dalyviai šeimininkų 
Petraičių buvo pavaišinti kava ir 
pyragaičiais.

ATSILANKĘ Į DIRVĄ 
6907 Superior Avė., 

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

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

I
t VJ

LSS Vyriausia Skautininkė v.s. O. Zailskienė 1965 m. birželio 5 
d. lankėsi Clevelande ir turėjo pasitarimą su Clevelando skaučių va
dovėmis ir skaučių tėvais. Ta proga v.s. O. Zailskienė atsilankė ir 
"Neringos" tunto sueigoje. V. Bacevičiaus nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS

SIMCf 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

REIKALINGI 
DARBININKAI 

medelyno ir dekoratyvinės 
s o d i n i n kystės darbams. 
Darbas pastovus ir atlygi
nimas pagal sugebėjimus.

Norintieji dirbti privalo 
važiuoti automobiliu ir būti 
20-50 metų amžiaus.

Skambinti GARDEN’S 
FRIEND CO., IV 6-0816.

REIKALINGOS MOTERYS 
— DARBUI PRIE SIUVA

MŲ MAŠINŲ
Pastovus darbas. Pagei

daujamos prityrę akordi- 
niam darbui siuvėjos, nors 
bus priimamos ir kitos.

Garantuotas valandi n i s 
atlyginimas apmokymo me
tu, o po to aukštas akordi- 
nio darbo atlyginimas. Iki 
45 m. amžiaus. Teirautis 
8:30 vai. iki 4 vai. p. p. nuo 
pirmad. iki penktad. (prie 
Lorain Avė.).

JOSEPH & FEISS CO.
2149 W. 53 St.

(66-70)

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS ‘ 

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

Kviečia visus stoti į klubą nariais.

HOME *nd^ 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

O •

Lietuvių Klube veikia įvairių lietu
viškų laikraščių — žurnalų skaitykla, te
levizija, transliuojamos Tėvynės Garsų 
radijo valandėlės programos ir yra įvai
riausių kitų pramogų, smagiam savait
galių ir šiaip vakarų praleidimui.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

ar

NUOMOKIT AR PIRKIT
2 mieg. bungalow, prie 

E. 185 gt., A-l stovyje. Iš
tisinis rūsys, l'/j vonios. 
Kaina žemiau 17.000 dol.

Tel. 261-0096.
(66-67)

kviečiame sportuoti

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

šv. Kazimiero Lit. Mokyklos 1965 m. abiturientai. Iš kairės sėdi: 
V. Mekešaitė, J. Bareikaitė, D. Juodėnaitė, V. Grigonytė, m-los ve
dėjas J. Žilionis, V. čyvaitė, D. Kavaliūnaitė, M. Gruzdytė, R. Jo- 
kūbaitytė.

Stovi: R. Čepulis, L. Balys, J. Degutis, J. Skardis. Nuotraukoje 
trūksta A. Petkaus ir D. Ramanauskaitės. J. Garlos nuotrauka

šv. Kazimiero Lit. Mokyklos tautinių šokių grupė, vadovaujama 
J, Kavaliūnaitės ir M. Leknicko, atstovaus lietuvius Tautybių 
Festivalyje, kuris Įvyks briželio 13 d. sekmadienį, Clevelando 
Zoologijos sode.

J. Garlos nuotrauka

Pranešame, kad LSK Žaibo 
lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta St. Joseph High School 
stadione, Lake Shore Blvd., prie 
E. 185 St., pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais — 6:30 
vai. vakaro, šeštadieniais— 3:00 
vai. po pietų.

Lankymo dienas gali pasirink
ti patys sportininkai. Prieaugliui 
žemiau 14 metų ypatingai patar
tina trečiadieniai ir šeštadieniai.

šeštadieniais treniruotės vyks
ta tik tada, kai apie tai praneša
ma savaitės viduryje. Kitomis 
dienomis vyksta reguliariai.

Pasibaigus mokslo metams, 
jaunimas turi daugiau laiko, to
dėl kviečiame kuo gausiau įsi
jungti į sportininkų eiles. Ypa
tingai Pageidaujami patys jauniau
sieji. Berniukai ir mergaitės pri
imami nuo 8 m. amžiaus, o iš
imtinais atvejais, dar ir jaunes
ni.

Birželio mėn. viduryje įvyks 
tradicinės tarpmokyklinės leng. 
atletikos varžybos tarp Vysk. 
Valančiaus ir šv. Kazimiero Li
tuanistinių mokyklų.

Vasaros bėgyje numatoma vi
sa eilė varžybų, jų tarpe išvy
kos į Torontą ir Chicagą.

Dėl informacijų prašome kreip
tis į A. Bielskų, telef. 486-6177 
arba J Viliją Mockutę, telef. MU- 
1-5295.

DIRVOS PRENUMERATORIAMS
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKA KNVOA

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 KAIRĘ — premijuotas romanas ..........................$3.00
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 
TIK 10 DOLERIŲ’

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
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 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaidą DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

Ta proga per Dirvą patariame paskubėti įsigyti

LSK ŽAIBAS

A. Merkelio — ANTANAS SMETONA — monografija — kaina
LAISVĖS KOVŲ DAINOS .................................................................................$
B. Armonienės — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW (angį, laida) $ 
K. Almeno — UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ (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 kitų lietuvišku knygų. Teiraukitės!

$12.50
5.00
3.95
3.00
3.00
4.00
5.00
5.00



DIRVA
TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Skautų Tėvų ir Rėmėjų 
susirinkimas buvo sušauk
tas š. m. gegužės mėn. 15 d. 
New Ybrko Skautams Rem
ti Komitetui užbaigus savo 
kadenciją ir atsistatydinus, 
buvo išrinktas naujas Ko
mitetas, kurį sudaro: A. 
Prekeris — pirm., I. Ga- 
runkštienė — vicepirm., G. 
Šlapelienė — ižd., G. Bart
kienė — sekr. ir P. Balke
vičius — narys.

Naujasis Komitetas dė
koja už suteiktą pasitikėji
mą ir kviečia visus skautų 
tėvus, globėjus bei bičiulius 
neužmiršti New Yorko 
skautų-čių.

Pradėdamas savo darbą, 
Komitetas nori pabrėžti, 
kad pilnai pritaria Atlanto 
Rajono Stovyklavietės įsi
gijimo reikalui ir pažada 
visokęriopą savo pagalbą.

• Inž. Juozui Butkui stai
ga susirgus, New Yorko 
Skautams Remti Komitetas 
linki kuo greičiausiai pa
sveikti ir toliau tęsti sėk
mingai pradėtą darbą.

• PABALTIEČIŲ automobilių 
vilkstinė (motorkada), atvaizduo
janti Pabaltijo valstybių vergiją 
Sov. Sąjungoje, pasirodys JAV 
sostinės Washingtono centrinėse 
gatvėse, vykstant Lincolno pa
minklo link.

Motorkadą lydės ir pėsti pabal- 
tiečiai, nešini apie 25 plakatus. 
Eisenoje bus parodyta gyvulinio 
vagono replika, vaizduojanti pa- 
baltiečių trėmimo žiaurumą.

SIBIRO LIETUVAIČIŲ 
MALDAKNYGĖ

Balfas praneša, jog yra 
išleista Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė, kurios išleidi
mą finansavo dr. J. K. Va
liūnas ir kun. L. Jankus, 
šią istorinę maldaknygę — 
originalą ir vertimą į ang
lų kalbą — norintieji galės 
gauti aukojant bent keletą 
dolerių Sibiro lietuvių šal
pai š. m. birželio mėn. iki 
liepos 1 dienos.

Norintieji gauti malda
knygę, aukas gaili įteikti 
Balfo Detroito sk. Valdy
bos nariams. Aukotojų są
rašai ir pinigai bus pasiųs
ti Balfo centrui, o iš ten 
bus atsiųsta istorinė mal
daknygė, parašyta Sibiro 
vergijoje buvusių lietuvai
čių.

Pasinaudokime proga.
Balfo Detroito Sk. 

Valdyba

PADĖKA
Už mano vyro

A. A.
DR. M. SLABOKO 

lankymą, globojimą p. Subatienei, p. P. Damijo
naičiui ir kt.;

Už gražias pamaldas gegužės 29 d. šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje Elizabeth, N. J. kun. J. Pra- 
gulbickui ir asistai ir už širdingą paguodžiantį 
atsisveikinimą;

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
palydėjusiems į kapines;

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos na
riams už karsto nešimą ir kalbą prie kapo;

Visiems už vainikus ir gėles;
Laidotuvių direktoriui p. Bražinskui už pa

skutinį patarnavimą — reiškia gilią padėką.
Nuliūdime

Marianna Slabokienė 
1217 Magnolia Pd.

Union, N. J.

Pulk. KAZIUI GRINIUI

mirus, mielai p. GRAŽINAI ir sūnui ALGIUI gi

lią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

• Studentai Ateitininkai 
ruošia savaitgalį TRIKAM
PI, Dainavoje, Mich., bir
želio 19-20 d.d. Registraci
jos mokestis tik $5.00. Dėl 
informacijos: Teresė Pau- 
tieniūtė, 4910 W. 24th St., 
Cicero, 111. Tel. OL 6-2415.

• Visuomenės veikėjų 
Emilijos ir Antano Jurgely, 
gyvenančių 1497 Putnam 
Avė., Brooklyn 27, N. Y. 
sūnus Rimantas Jurgėla š. 
m. birželio mėn. 6 d. sun
kiai apsirgus buvo pagul
dytas Lutheran Hospital. 
P a d aryta kompli k u o t a 
apendicito operacija. Ligo
nis po operacijos jaučiasi 
gerai ir pamažu sveikta dr. 
Dičpinigaičio priežiūroje.

ALTS Seimo bankete Em. čekienė, J. R. čluberklal ir J. Jurkūnas. V. Gruzdžio nuotrauka

PASAULINė mugė new 
YORKE SU LIETUVIŲ 
PAVILJONU — LIETU

VOS VĖLIAVA

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais, 1939-1940 metais, 
Lietuva, kaip laisva ir ne
priklausoma valstybė turė
jo savo paviljoną pasaulinė
je parodoje, lietuvišką pa
statą ir jam vadovauti ir 
prižiūrėti buvo atsiųsta iš 
Lietuvos M. Avietėnaitė. Be 
to, Lietuvos atstovas Povi
las žadeikis, Washingtone 
ir generaliniai konsulai: Jo-

Jonas ir Veronika 
Č e r n i a i

Ryšy su Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavergimo 25 metų sukakties minėjimu, Philadelphijos arkivys
kupas John J. Krol birželio 2 d. priėmėpahaltiečių delegaciją, kuri įteikė jam memorandumą. Delegacijos 
dalyviai Iš kairės: Maie Toomsoo (estė), Algimantas Gečys, Juozas Janulaitis, Teresė Gečienė, audien
ciją parūpinęs kun. Juozas Čepukaitis, Arkivyskupas John J. Krol, " ' ’ ’ “ *
Maije Medinš ir Iekabs Libko.

prel. L. Tulaba ir latvių atstovai, 
K. Čikoto nuotrauka

nas Budrys, New Yorke ir 
Grant Suttie, Toronte, o 
taipgi konsulas P. Daužvar- 
dis, Chicagoje. buvo Lietu
vos valdžios žmonės, ku
riems buvo pavesta rūpin
tis. kad Lietuvos paviljonas 
išsilaikytų.

JAV lietuviai sudarė Ko
mitetą su keliomis darbo 
komisijomis, ateidami Lie
tuvai į talką, kad būtų ga
lima surengti Lietuvos Die
ną ir kitus pasirodymus. Ir 
tam darbui Lietuvos vy
riausybė prisidėjo atsiųsda
ma iš Lietuvos šokių gru
pėms paruošti ir vadovauti 
— Mariją Baronaitę.

Pirmais parodos metais 
Lietuvos paviljonas turėjo 
gerą pasisekimą, o Lietu
vos Diena, rugsėjo 10 d., la
bai gerai pavyko ir Lietuva 
buvo tinkamai pagerbta. 
Amerikos lietuviai skaitlin
gai dalyvavo, atvykdami iš 
JAV, Kanados ir Lietuvos. 
Programa su dainomis, šo
kiais ir kalbomis gerai įvyk
dyta.

Paviljono išlaikymas Lie
tuvos valstybei brangiai 
kainavo, o JAV lietuviai po 
pirmų metų pasirodymų 
jau buvo nebepajėgūs, kad 
antrus metus galėtų be Lie
tuvos pagelbos naviljona iš
laikyti ir reikalingas išlai
das savo tarpe sukelti ir pa
dengti.

Dabar, po 25 metų Lietu
vai kaip valstybei negalint 
dalyvauti New Yorko Pa
saulinėje Mugėje, JAV ir 
kiti laisvojo pasaulio lietu- 
via i, o ypač Didžiojo New 
Yorko lietuviai, sudarė Ko
mitetą ir pasiskirstę dar
bais pirmus metus sėkmin
gai reiškėsi, o ypač gerai 
pavyko Lietuviu Diena. Bu
vo sėkmingi ir kiti pasiro
dymai, užtat laimėta teisė 
turėti iškeltą Lietuvos vė
liavą prie lietuviško kry
žiaus.

Jau užplanuotais pasiro

dymais: birželio 13 ir rug
sėjo 5 dienomis, bus reika
linga dėti visas galimas pa
stangas, kad iškeltas Lietu
vos vardas ir garbė būtų 
išlaikyti tinkamoje ir rei
kalingoje aukštumoje.

Todėl visi, kas tiktai ga
li, būtinai privalo dalyvauti 
birželio 13 ir rugsėjo 5 die
nomis parengimuose: cho
ruose, šokėjų grupėse prie 
lietuviško kryžiaus ir Lie
tuvos vėliavos pirmą valan
dą.

Vatikano paviljone lietu
viškos mišios 2 vai., mišias 
aukos vysk. Pr. Brazys, 
antros mišios 2:35, įėjimas 
tiktai su rezervuotais bilie
tais. Trečios mišios bus 7 
vai. vak be bilietų.

New Yorko valsti jos pa
viljone meninė programa 
3:20 vai. p. p., įėjimas ne
mokamai. Yra prašoma vi
sas vietas galimai skaitlin- 
giau ir minėtu laiku lanky
ti. Visų tų, kurie negali pri
sidėti dalyvaujant progra
mose, lietuviška pareiga pri
sidėti doleriu, be kurio Ko
mitetas negali veikti. Pro
gramos dalyviai ir Komite
to nariai aukoja savo laiką 
ir pinigą, o visuomenė yra 
maloniai prašoma prisidėti, 
kad ir maža auka. Aukas 
galima siųsti Komiteto iž
dininkui: Antanas šetikas, 
84-11 lOlst St., Richmond 
Hill, N. Y. 11418.

A. S. Trečiokas, 
Spaudos ir inf. 

kom. pirm.

KARYS --5 (gegužės) nr. Šio 
numerio viršelį puošia 70 metų 
sukaktį atšventusio gen. št. pulk. 
Kazio Škirpos atvaizdas. A. Novic
kis apibūdina pik. K. Škirpos as
menybę, jo plačiašakę veiklą. Žur
nale apstu prisiminimų ir istori
nės medžiagos apie Lietuvos ka
riuomenę.

Kario žurnale telpa ir mūsų 
Saulių S-gos skyrius.

Kario pren. kaina metams 6 
dol. Žurnalą redaguoja Z. Rau- 
linaitis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS - Nr. 5 
(gegužės) Tėvų Jėzuitų leidžia
mas religinės ir tautinės kultū
ros žurnalas. Puošnia technika 
leidžiamas žurnalas kas kart gy
viau kelia aktualiausias lietuvių 
gyvenimo problemas. Malonu, 
kad žurnale randame vietos ir 
jaunimui pasireikšti. Rašinių 
konkursą laimėjusi Aušra Marija 
Gylytė bando išdėstyti savo min
tis apie jaunystės kryžkeles. Pr. 
Razminas gvildena tėvų ir bręs
tančio jaunimo santykius.

Žurnale kruopščiai renkama 
ir originaliai perduodama kro
nikinė kultūrinių ir politinių įvy
kių dalis.

Laiškų Lietuviams metinė pre
numerata 3 dol,

EGLUTĖ - 6 nr. (birželis) 
Vaikų laikraštėlis, leidžiamas 
Lietuvių Kultūros Instituto, reda
guojamas Putnamo seselių.

Eilėraščiais, trumpais ap
sakymais, iliustracijomis, gal
vosūkiais užimami jaunieji skai
tytojai, pratinant lietuviškam gal
vojimui, supažindinant su lietu
viška aplinka.

Pren. kaina mėtoms 4 doL

Svečiai Iš Chicagos Aug. ir Ant. Kašubai ALTS Seimo bankete, 
V. Gruzdžio nuotrauka

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tek (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 ii’ 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 į vilą Audronė, Mrs. Marija Jansonas, Oster

ville Cape Cod, Mass. 02655.

DETROIT

♦ GUBERNATORIUS GEORGE 
ROMNEY oficialiai Įteikė Pabal
tijo Dienos proklamaciją estų, 
latvių ir lietuvių atstovams per
eitą šeštadienį, Masonic Temple 
patalpose. Lietuvius atstovavo A. 
Astašaičiai ir Ralph J. Valatka. 
Iškilmes fotografavo Stenley But
kus. Pasiršyme dalyvavo ir ponia 
Lenore Romney. Tą patį vakarą 
Įvyko gubernatoriaus gimtadienio 
pagerbimas, kurį suruošė Res
publikonų Tautybių Komitetas, ku
riame lietuvių skyriaus valdybą 
sudaro adv. Algird Ambrose, 
inž. Jonas Gaižutis, Marija Sims 
ir Augustas Rinktinas.

♦ PRANAS LAURINAITIS, 76
m., gyvenęs Lawndale gatvėje, 
mirė gegužės 28 d. Palaidotas 
iš Charles and Son (Stepanauc- 
ko) laidotuvių koplyčios, Dievo 
Apvaizdos bažnyčios apeigomis, 
Holy Sepulchre kapinėse. t

♦ DR. KAZIMIERA ŠAULIENE 
74 m., mirė gegužės 25 d. Pa
laidota iš Valantino Baužos lai
dotuvių koplyčios, Šv. Antano 
bažnyčios apeigomis, Holy Se
pulchre kapinėse.

rjv.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PAKELTI MUITAI SIUN 
ČIAMOMS DOVANOMS 

GIMINĖMS U.S.S.R.

Nuo liepos 1 d. Sovietų 
muitinės taikys pakeltus 
muitus, labiausia aukštes
niais muitais bus apdėtos 
daugiausia pareikalaujamos 
prekės ir audiniai. Pakelti 
muitai bus taikomi iš čia 
paštu siunčiamiems siunti
niams giminėms gyvenan
tiems U.S.S.R.

V n e š posyltorg aiškina, 
kad paskutiniuoju laiku pa
didėjo įvairių daiktų ir au
dinių gamyba U.S.S.R. ir 
todėl įvedami padidinti ap
saugos muitai. Iki liepos 1
d. siuntiniai bus priimami, 
ir jiems bus taikomi senie
ji, papiginti Sovietų muitai.
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