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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

'DRAUGAI AR PONAI?'
PROCEDŪROS IR KREIPIMOSI KLAUSIMAI 
VOKIEČIŲ SOCIALISTŲ "DIALOGE”. — MAS
KVOS UŽMAČIOS IR LAUKIAMA Iš TO NAU
DA. — REAKCIJA VAKARŲ VOKIETIJOS SO
CIALDEMOKRATŲ KONGRESE. — KAS TO

LIAU?

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

Pasakojama, kad Vil
niaus universiteto dabar 
tiniam rektoriui ir kom
partijos ’aparačikui’ 
Kubiliui susitikus su bū
reliu chičagiškių ’kultū- 
rininkų’, vienas pobūvio 
dalyvių tuojau iškėlęs 
procedūros klausimą: 
"Tai kaip mes čia va- 
dinsimės: draugai ar po
nai?” Šitą epizodą prisi
miniau skaitydamas apie 
vokiečių socialdemokra
tų galvosūkį panašiu klau
simu, rengiantis su pra
kalbom į vokiečių socia
listų vienybės (komunis
tų) partijos susirinkimą 
liepos 14 d. Kari Marx 
Stadt’e (Chemnitze).

Kaip žinia, abi vokie
čių socialistų partijos 
(SPD - socialdemokratai 
ir SĖD - socialistinės 
vienybės, atseit — ko
munistų partija) susita
rė pasikeisti kalbėtojais 
partijų susirinkimuose, 
kad pasikeitus mintimis 
apie glaudesnio bendra
darbiavimo galimybes 
tarp abiejų Vokietijų. 
Čia reikia atsiminti, kad 
Vokietijos socialdemo

ŠIANDIEN IR RYTOJ
IŠ LIETUVOS kilęs Brian D. Morris, britų armijos majo

ras, dabar gyvenąs Izraelyje, parašė veikalą apie nacių Vokie
tijos paskutiniąsias dienas. Tam jis turi medžiagos, nes deran
tis su naciais dėl kapitualicijos, buvo Eisenhowerio štabe ver
tėju. Iš jo knygos jau pasirodė ištraukų spaudoje ir staiga Krem
lius susidomėjo, atsiųsdamas pas jį savo specialų agentą Vikto
rą Orlovą įspėti, kad laikytųsi "objektyvinės tiesos". Už tai jam 
pažadėta net finansinė parama, o priešingai bus įtrauktas į is
torijos klastotojų sąrašą.

Kas sovietams užkliuvo Morris knygoje? Mat joj minimas so
vietų generolas Susloparovas, apie kurį Rusijoje niekas nedrįsta 
kalbėti.

Sovietų artnijos gen. Susloparovas II Pas. karo metu pasi
žymėjo kautynėse prie Leningrado, Volkovo, Kalinino, o 1945 
m. gegužės 8 d., Reimse, kaip raudonosios armijos atstovas, pa
sirašė su sąjungininkais Vokietijos kapituliacijos aktą. Sovie
tai dabar nepripažįsta Reimso akto ir aiškina, kad jų atstovas nie
kad to akto nepasirašė, kad iš viso gen, Susloparovas niekad ne
egzistavo, tad Reimso aktas neturįs vertės.

Morris, kuris Reimse turėjo progos susipažinti ir išsikalbė
ti su gen. Susloparovu, knygoje cituoja'iš jo gyvenimo būdinges
nius įvykius, tad sovietams sunku paneigti jo buvimą.

Pagaliau, neseniai sovietų maršalas Voronovas prisipažino, 
kad Susloparovas tikrai tarnavo raudonoje armijoje ir vienu me
tu buvo net jo pavaduotoju, bet toliau aiškina, kad tai buvęs "gir
tuoklis ir bailys", kuriam niekas nedavė įgaliojimų Reimse pasi
rašyti akto. Tad koks buvo tikrasis vaidmuo to "girtuoklio ir bai
lio" Reimse? Ar jis buvo ten atsiųstas su būriu pulkininkų kaip 
turistas? Jei jis tikrai buvo bailys, tai kaip jis pasidarė sovietų 
herojumi ir už ką jam buvo duota auksinė žvaigždė ir du Lenino 
ordinai?

Pasirašęs Reimso aktą, gen. Susloparovas susilaukė tragiš
ko likimo. Kitą dieną jis buvo atšauktas į Maskvą ir gegužės 10 d. 
degraduotas. Gegužės 11 apkaltintas išdavyste ir gegužės 13 d. su
šaudytas. Jo vardas liko išbrauktas iš karininkų sąrašo, šeima, 
įskaitant ir sūnų, kuris buvo baigęs karo mokyklą, deportuota į 
Sibirą...

Dabar sovietai nori prikalbinti istorikus, kad jie visai nekal
bėtų apie Susloparovą, nes jis buvęs "sukčius ir provokatorius". 
Bet Brian D. Morris atmetė jų pasiūlymą ir parašytoji knyga iš
eis nepataisyta.

***

KAUNE vienoj bažnyčioj sekmadienio pamaldose dalyvavęs 
saugumo valdininkais pasipiktino, pamatęs pirmose maldininkų 
eilėse beklūpantį vieną žymų kompartijos pareigūną. Tuoj po pa
maldų prie jo priėjo ir pradėjo išmetinėti:

•— Aš bažnyčioje buvau tarnybiniais reikalais, bet ką tu, drau
ge, čia darei? Savo akimis mačiau, kaip tu giedojai šventas gies
mes!

— Tu, drauge, galėjai matyti, bet negirdėjai. Aš visą laiką 
šaukiau: Veto! Veto! Veto!... , (vg)

kratai nėra naivūs ir su
pranta su kokia rizika jų 
partijai ir netpačiai Vo
kietijos suvienijimo idė
jai yra susijęs toks even
tualus 'bendradarbiavi
mas’ ir todėl jų proto
kolo ekspertai ilgai suko 
sau galvas, kaip išveng
ti visai nenorimo ’ susi
broliavimo’ įspūdžio.

Visų pirma čia iškilo 
kreipimosi procedūra. 
Ar galima vadinti komu
nistus draugais — "Ge- 
nosse”? Čia jau turima 
šiek tiek kartaus patyri
mo. Kai 1959 m. Vokie
tijos socialdemokratų 
žurnalistų delegacija su 
jų organo "Vorvvaerts" 
vyr. redaktorium Jesco 
von Puttkamer priekyje 
lankėsi Kremliuje, Niki
ta Chruščiovas į juos 
kreipėsi ”draugai” ir 
Puttkamer Nikitą irgi 
taip pat pavadino. Tai su
kėlė tokią pasipiktinimo 
bangą pačių Vokietijos 
socialdemokratų tarpe, 
kad jie Puttkamerį pa
vadino '’Trojanischer 
Esel”, atseit, Trojos asi 
lu, net ne arkliu!

Turint tai galvoje so
cialdemokratai išdirbo 
tokią savo viršūnės tri
julės Brandt, Wehnerio 
ir Erlerio iškylos į 
Chemnitzą dienotvarkę. 
Viso vyks 25 socialdemo
kratai, kurie liepos 14 d. 
vidurdienį automobilių 
vilkstine apleis Vakarų 
Berlyną. Su Rytų Vokie
tijos liaudies policijos, 
kuri tiek daug tūkstančių 
tautiečių nužudė bandant 
jiems apleisti’socialisti-r 
nį rojų’, palyda jie vyks
ta stačiai į Chemnitzą, 
kur apsistos jiems pa
skirtam viešbutyje. To 
trumpo poilsio bus vyks
tama į mašinų fabriko 
”VEB 8.Mai" kultūros sa
lę, kuri talpina apie 
1.500 žmonių. Socialde
mokratai nepareiškė jo
kių pageidavimų dėl sa
lės papuošimo ir klausy
tojų, tačiau jie nenori jo-> 
kių sveikinimų ir prista
tymų kalbų ar viešų ran
kų spaudimų. (Iliustruo
tas savaitraštis Stern pa
skelbė karikatūrą, ku
rioje socialdemokratų at
stovai vaizduojami pariš
tom dešinėm rankom, 
kad ... negalėtų pasi
sveikinti). Po tris valan
das užtrukusio susirinki
mo, kur jie turės pasa
kyti savo kalbas,'social
demokratai yra nutarę 
grįžti į savo viešbutį, 
nepriėmę jokio pasiūly
mo bendrai vakarienei 
ar kokiam kitam socia- 
liniui pobūviui. Jei jau 
kam nors būtinai reiktų 
paspausti ranką, tai tik 
susirinkimo vadovui, ta
čiau jei vaikai atneštų 
gėlių, jas nutarta pri
imti...

Tokia bus procedūra, 
o ką apie to ’biznio’ 
esmę? Gavęs socialde
mokratų sutikimą tokiam 
'dialogui’, Vokietijos ko
munistų vadas Walter Ul- 
bricht taip apsidžiaugė, 
kad išvažiavo triumfali- 
niam poilsiui į Čekoslo
vakijos Karlsbadą. Iš 
ten jis taip suformula
vo savo laimėjimą par
tiečiams:

* faktas, kad SPD po 
dvidešimt metų atsisa
kymo sutiko su 'dialo
gu”, rodo SĖD partijos 
linijos teisingumą;

* SĖD turi pasinau
doti proga pareikšti sa-

(Nukelta į 2 psl.)

PASAULIO 
KOMUMIZ.MAS

Žibutė Stroputė Los Angeles lietuvių jaunimo šventės metu bir
želio 5 d. išrinkta kandidate į "Miss Lithuania". Prieš kelerius 
metus Žibutė su tėveliais iš Australijos atvyko į Californią. Čia 
baigusi studijas, dabar dirba dantų gydytojo asistente. Priklauso 
skautams akademikams, dalyvauja parapijos chore, dramos sam
būryje, dainuoja "mergaičių trio" ir "Los Angeles moterų sutar
tinėje". L. Kančausko nuotrauka

LOS ANGELES KANDIDATĖ
Į MISS LITHUANIA’

Birželio 5 d. Los Angeles lie
tuvių kolonijoje buvo neeilinė ir 
net į jos istoriją tapo įrašyta. 
Tą dieną įvyko 10-ji Jaunimo 
Šventė su turtinga programa, 
kurią pravedė mokytoja Ona 
Razutienė, o išpildė Santa Mo- 
nicos ir Los Angeles šeštadie
ninių mokyklų bei šv. Kazimie
ro parapijinės mokyklos moki
niai.

Apie tris valandas trukusiai 
programai pasibaigus, didelė 
dauguma publikos nesiruošė va
žiuoti namo, bet rikiavosi prie 
salės durų ir nerimaudama lau
kė jų atidarymo. Salėje eilė Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so Los Angeles komiteto narių 
su talkininkais skoningai statė 
stalus ir bandė šviesas. Tai 
buvo rūpestingas pasiruošimas 
kandidatės į "Miss Lithuania" 
rinkimams. Vienos kandidatės, 
jau pasipuošusios tautiniais rū
bais, nervingai žvalgėsi salėje; 

Keičiasi laikai - keičiasi mados...

kitos dar puošėsi. Kai kurių 10- 
pos vos pastebimai virpėjo su
sikaupime... Deja, tai ne pote
rius kalbėjo, bet darė paskuti
nius patikrinimus savo būsi
moms kalboms prie mikrofo
no... Kai kurių kandidačių vei
do išraiška buvo tokia keista, 
kad atrodė, jog jos eina stoti 
prie paskutinio teismo stalo... 
Tai nesi stebėtina, nes visos ti
kėjosi būti išrinktomis, nors 
tebuvo renkama viena su dviem 
palydovėm...

Visų akys nukrypo į scenoje 
pasirodžiusį programos vedė
ją Rimtautą Dabšį. Sekundė - 
kita ir programos vedėjas pa
šaukė pirmąją kandidatę perei
ti per salę ir užimti vietą sce
noje... Audringi plojimai lydi 
einančias gražuoles, o aštrūs 
žvilgsniai jas glosto bestovin
čias scenoje. Tenka pastebėti, 
kad kandidatės į "Miss Lithu
ania" rinkimai atkreipė dė-

BALTUOS 
KLAUSIMAS 
KONGRESE

Birželio 7 d. įvyku
siame Jungt. Valst. Kon
greso Atstovų Rūmų Už
sienio Reikalų Komiteto 
Europinio Pakomitečio 
viešame posėdyje buvo 
išklausyti pakviestų eks
pertų pareiškimai ir jų 
atsakymai įpaklausimus 
apie naujausių politinių 
reiškinių poveikį politi
nei Rytinės Vidurio Eu
ropos padėčiai.

Šis oficialus išklausy
mas ir svarstymas vyk
domas pavedimu Atstovų 
Rūmų pirmininko J. W. 
McCormacko, kuris dar 
šių metų pradžioj palan
kiai priėmė Vliko ir Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimo pirmininko V. Si
dzikausko siūlymą, skati
nusį Atstovų Rūmus ryš
kiau atkreipti dėmesį 
į tos Europos dalies pa
dėtį. Medžiagą tuo klau
simu rinkti ir studijuoti 
pavesta Europiniam Pa
komitečiui, kuriam pir
mininkauja atstovė Edna 
Kelly iš New Yorko.

Lietuvos ir apskritai 
Baltijos kraštų klausi
mai šiuo atveju susieti 
su platesnės apimties ir 
didesnės reikšmės reika
lu — visos Rytinės Vi
durio Europos padėties 
persvarstymu. Baltijos 
kraštų klausimas svars
tyme užėmė ryškią vie- 

(Nukelta į 2 psL)

mesį daugelio mergaičių ir... 
varžybose pasirodė jų net vie
nuolika. Teisėjų komisiją su
darė šeši specialiai kviesti as
menys, kurie kandidatėms statė 
taškus už kalbą, grožį, laikyse
ną, inteligentiškumą ir asmeny
bę.

Pirmiausiai, visos kalbėjo lie
tuviškai, o po pertraukos, jau 
apsirengusios vakarinėmis suk
nelėmis, kalbėjo angliškai. Po 
to, teisėjų komisija suskaičia
vo taškus ir programos vedė
jui įteikė laimėtojų pavardes. 
Salėje įsiviešpatavo mirtina ty
la ir... stiprus programos vedė
jo balsas praneša trečią vietą 
laimėjusios D. Šimonytės, ant
rą vietą laimėjusios M. Naujo- 
kaitytės ir pirmą vietą laimė
jusios Žibutės Stroputės pavar
des. Publika kelia nepaprastas 
ovacijas, o išrinktosios skęsta 
džiaugsme... Scenon pakviestas 
Generalinis Konsulas J. Biels
kis uždeda simbolinę karūnėlę 
pirmą vietą laimėjusiai Žibutei 
Stroputei. Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso Los Angeles Ko
miteto pirmininkas E. Radvenis 
užsega juostą su užrašu: "Los 
Angeles" ir Skautų Tėvų Komi
teto pirmininkas J. Steikūnas 
įteikia pinigines dovanėles vi
soms trims laimėtojoms. Rožių 
puokštes įteikia St. Tamulaitie- 
nė. Daugelis nuoširdžiai svei
kino laimėtoją, bet netruko ir 
tokių,kurie demonstratyviai ro
dė nepasitenkinimą. Tai pavydo 
pasekmės.

Los Angeles kandidatė į "Miss 
Lithuania" yra aktyvi skautė, 
choristė, vaidintoja ir pavyzdin
ga lietuvaitė. Baigusi dantų se
selių mokyklą, dirba dantų kli
nikoje ir siekia tolimesnio moks
lo savo srityje. Visi losange- 
liečiai jai linki sėkmės Chica- 
goje laimėti "Miss Lithuania" 
titulą ir parvežti jį į Los Ange
les... L. Kančauskas
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vo pažiūras Vakarų Vo
kietijai;

* Susidaro puiki pro
ga įvaryti kylį tarp so
cialdemokratų vadovy
bės ir partijos narių ma
sės, nes partijos vadovy
bės politika partijai ne
atnešė jokių laimėjimų.

* SĖD iniciatyva pa
dedanti Rytų Vokietijos 
(Demokratinės Vokiečių 
Respublikos) suverenu
mo tarptautiniam pripa
žinimui;

* jei pagaliau komu
nistų kalbėtojams nebus 
duotos pakankamos sau
gumo garantijos Vakarų 
Vokietijoje, galima bus 
visą ‘biznį’ nutraukti su 
savo prestižo padidėji
mu.

Šio mėnesio pradžioje 
įvykęs socialdemokratų 
suvažiavimas Dortmun- 
de parodė, kadUlbrichto 
užmačios įvaryti kylį 
tarp vadovybės ir parti
jos masių kol kas neturi 
jokio pasisekimo, nes 
nepaisant komunistų kal
tinimų, kad partijos va
dovybė yra 'parsidavu
si krikčionims demokra
tams’, Willy Brandtas 
buvo perrinktas vienbal
siai pirmininku. Perrink
ti buvo ir abu jo pava
duotojai Erleris irWeh- 
neris, nors kiek mažes
ne dauguma negu 1964 m. 
kongrese Karlruhe.

Savaime aišku, kad 
Dortmundo suvažiavime 
buvo daug dėmesio ski
riama 'dialogui’. Kalbant 
su "Frankfurter Allge- 
meine’: "Alle in Dort- 
mund schauten nach 
Chemnitz” (Dortmunde 
visi žiūrėjo į Chemnit- 

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Patogus 8 pakietas
nereikia depozito 
nereikia grąžinti

FIRE-BREWEO FLAVOR

eina kartu 
su džiaugsmu

Pobūviuose ... ar gegužinėse, 
Stroh’s patogiausias savo po
puliariu 8 pakietu 8 lengvai 
naudojamomis be depositų ... 
be grąžinimo bonkomis. Įsi
gykite Stroh’s 8 pakietą. Tai 
Amerikos vienintelis liepsna 
darytas alus.

zą). Tačiau pagal tą ne
priklausomą Vokietijos 
dienraštį, socialdemo
kratai suprato ir perma
tė Ulbrichto bei Mask
vos tikslus. Brandtas pa
brėžė lengvai perma
tomą tikslą suskaldyti 
socialdemokratus. Pa
gal jį, socialdemokratai 
nėra svajotojai (Traum- 
taenzer) ir keliautojai 
tarp abiejų pasaulių 
(Wandler zwischen zwei 
Welten), tačiau jie norį 
laikyti atvirą kelią į Vo
kietiją (suprask suvieny
tą) ir pašalinti tame ke
lyje kliūtis, kurias paša
linti būtų galima. Gana 
pesimistiškai į galimas 
perspektyvas žiūri ir 
Wehneris, kuris pareikš
damas ”Ichwar Kommu- 
nist” (aš buvau komunis
tas), kartu pastebėjo, kad 
jis geriau, negu kas ki
tas gali žinoti, kaip leng
vai komunistai pakeičia 
savo pažiūras.

O ką į visa tai pati 
Maskva? Pravdos ko
mentaras apie Dortmun
do suvažiavimą leidžia 
suprasti, kad vokiečių 
'dialogas' Kremlių labai 
domina, bet ne tiek pats 
'dialogas',kiek galimybė, 
kad jo pasėkoje social
demokratai savo pažiū
romis išsiskirs iš kitų 
vakarų vokiečių partijų. 
Vilties tam Maskvoje 
kol kas nedaug turima, 
tačiau palankių sovie
tams pažiūrų keitimą
si esą galima įžiūrėti 
fakte, kad Dortmundo 
kongrese jau nebuvo to 
didelio žemėlapio, vaiz
duojančio 1937 metų Vo
kietiją, kuris dar puošė- 
Karlsruhe 1964 m. kon-

LJS vadovų suvažiavimo gegužės 28-29 d. Chicagoje prezidiu
mas. Iš kairės: E. Vengianskas, A. Gasnerienė, A. Aglinskas, 
Tėvas J. Raibužis, V. Šimaitis. A. Pesio nuotrauka

JL/jį?

LIETUVIU JŪRŲ SKAUTUOS VADU 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

Š.m. gegužės mėn. 29 
-30 d.d. Chicagoje įvyko 
L JS vadovų-ių ir vienetų 
atstovų metinis suvažia
vimas, kuris praėjo gy
vai, buvo darbingas, da
lyvių skaičiumi gausus 
ir savo programa vis
pusiškai turiningas. Su
važiavime akivaizdiniai 
ir raštu buvo atstovauja 
mi Bostono, Chicagos, 
Detroito, East Chicagos, 
Clevelando, Los Ange
les, Toronto ir Australi
joje veikiantieji LJS jū
rų skautų-čių padaliniai. 
Juos visus atstovavo 39 

greso salę. Ryšium su 
tuo Pravda klausia: "Ar 
tas dekoracijos pakeiti
mas buvo tik prisitai- 
kinimas prie laiko , ar 
jau tikra nuolaida pa
žiūrom, kurios dabar 
viešpatauja Vokietijos 
masėse?" 

jūrų skautų-čių ir korp. 
Gintaras vadovai.

Gegužės m. 28 d., šeš
tadienį, Jaunimo Centro 
patalpose, 3 vai. p.p. įvy
ko iškilmingas suvažia
vimo atidarymas. Suva
žiavimą pradėjo jo orga
nizacinės komisijos pir
mininkas j. sk. L. Šle- 
nys, kuris pasveikinęs 
susirinkusius, suvažia

E. Vengiansko nuotrauka
Jūrų skautų vadovų suvažiavimo dalyviai iš Chicagos, Bostono. 

Detroito, Clevelando ir kitur,

vimui pirmininkauti pa
kvietė j.v. sktn. Alg. Ag. 
linską.

Pirmininkaujančiam į 
prezidiumą pakvietus 
LJS Vyr. Skautininką j. 
sk. E. Vengianską, LJS 
Vyr. Skautininkę j. sk. 
A. Gasnerienę, LJS vyr. 
kapelioną j.v. sk. Tėv. 
J. Raibužį ir korp. Gin
taras pirmininką j. psk. 
V. Šimaitį ir sekretorę 
j. skt. Z. Juškevičienę, 
buvo išklausytos žodžiu 
j. sk. Tėv. J. Raibužio 
ir raštu kun. A. Trakio 
invokacijos ir tuom su
važiavimas buvo oficia
liai pradėtas.

Pirmąją suvažiavimo 
dieną, j.v. sk. A. Aglins
kas pravedė pašnekesį 
tema "Jūrinio skautavi- 
mo apraiškos jaunimo 
metų eigoje" ir buvo iš
klausyti atskirų vietovių 
LJS padalinių atstovų bei 
vadovų pranešimai.

Sekmadienį, gegužės 
mėn. 29 d., antroji su

važiavimo diena buvo 
pradėta 9 vai. ryto pa
maldomis, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Pamaldose 
dalyvavo suvažiavimo da
lyviai, Chicagos LJS jū
rų skautai-es su vėliavo
mis ir daug vietos tautie
čių. Po pamaldų, prie 
Laisvės Kovų paminklo, 
įvyko tradicinis LJS žu
vusiųjų kovoje už Lie
tuvos laisvę pagerbi
mas. Šio pagerbimo apei
gų metu atatinkamą žodį 
tarė Chicagos jūrų skau- 
tijos Tėvų Komiteto pir
mininkas Dr. G. Byla, 
mirusius jūrų skautus 
paminėjo j. sk. A. But
kevičius ir "Marija, Ma
rija" giesmę giedant, jū

rų skautai, jūrų skautės 
ir jūrų šauliai, prie pa
minklo žuvusiųjų atmini
mui, padėjo vainikus ir 
uždegė aukurą jų gar
bei.

Po apeigų ir iškilmių 
suvažiavimo dalyviai, 
Chicagos "Juodkrantės" 
jūrų skaučių, "Baltijos 
Jūros" jūrų skautų tun
tų skautai-ės, jūrų šau
liai ir susirinkę svečiai, 
nuvyko prie Michigano 
ežero, kur 12 vai. didžiu
liu laivu, 96 asmenys iš
plaukė į ežerą, žuvusių 
Lietuvos jūreivių ir jū
rų skautų pagerbti. Eže
ro bangoms aplink 
šionkščiant, už žuvusius 
jūreivius ir jūrų skautus 
maldą atkalbėjo j. sk. 
Tėv. J. Raibužis, žodį 
tarė j.v.s. A, Aglinskas, 
Lietuvių Bendruomenės 
atstovas p. Jasaitis, jū
rų šaulių vardu p. Gvi
das, ir buvo nuleistas 
vainikas į ežero gelmes..

Po pietų pertraukos, 
3 vai. p.p. sekė bendra 
sueiga, kurios metu, da
lyvaujant ir svečiams, 
buvo išklausytas istori
kės dr. V. Sruogienės 
diskusinis pašnekesys te
ma "Skautavimas ir lie

tuvybės išlaikymas išei
vijoje". Čia prelegentė 
ir šios sueigos modera- 
torė v.s. Z. Juškevičie
nė gabiai įtraukė visus 
sueigos dalyvius į įdo
mias diskusijas, kurios 
praėjo gyvai ir parodė 
visų didelį susidomėji
mą lietuvybės išlaikymo 
problemomis.

Po pašnekesio, LJS 
Vyriausiems Skautinin
kams j.sk. A. Gasnerie- 
nei ir j. sk. E. Vengians- 
kui pirmininkaujant, ei
namaisiais veiklos ir or
ganizaciniais LJS reika
lais buvo pravestos at
skiros jūrų skautų, jūrų 
skaučių vadovų-ių suei
gos Šių atskirų sueigų 
metu buvo išklausyti va
dovaujančių pareigūnų 
pranešimai, priimtas 
LJS vėliavos projektas, 
padaryti kai kurie statu
tiniai pakeitimai, aptar
ti LJS narių mokesčio 
mokėjimo ir išrinkimo 
procedūriniai reikalai, 
nutarta 1967 mt. suorga
nizuoti Jubiliejinę LJS 
45-rių metų veiklos su
kakčiai atžymėti stovyk
lą ir nustatytos jūrų 
kautų-čių vienetų toli
mesnės veiklos gairės.

LJS Vadovų-ių ir vie
netų atstovų suvažiavi
mas buvo baigtas bend
ra suvažiavimo dalyvių 
vakariene ir Chicagos 
LJS Tėvų Komiteto Pir
mininko dr. G. Bylos su
rengtomis vaišėmis, į 
kurias, be suvažiavimo 
dalyvių, atsilankė daug 
viešnių, svečių ir LJS 
rėmėjų.

LJS vadovų-ių ir vie
netų atstovų metinį su
važiavimą sveikino raš-

Baltijos klausimas 
Kongrese...

(Atkelta iš 1 psl.)
tą: du iš penkių kviestų 
ekspertų buvo šių kraš
tų atstovai, ir pačiai eks
pertų grupei vadovavo 
Vliko - P.E;T. Seimo pir
mininkas V. Sidzikaus
kas.

Atstovų Rūmų Euro
pinis Pakomitetis šiuo 
metu itin kreipia dėme
sį į NATO krizės povei
kį Europos vienijimo ga
limybėms. Birželio 7 d. 
posėdyje buvo išklausy
ti samprotavimai šiais 
klausimais:

1. NATO poveikis Ry
tinėj Vidurio Europoj,— 
ekspertų grupės pirmi
ninko V. Sidzikausko 
analitinis pareiškimas;

2) Ar Europoj atslūgo 
komunistinių režimų ka
rinė grėsmė — prof. Ri- 
chard S. Starr (iš Emo- 
ry universiteto, Atlanta, 
Ga.) išsami studija;

3) Europos iki Uralo 
sąvoka, — buv. Rumuni
jos užs. reik, ministro
K. Visoianu analizė;

4) Ekonominių veiks
nių reikšmė Europos vie
nijimo besiekiant, — 
Aleksandro Jutt, P.E.T. 
Seimo ekonominės ko
misijos pirmininko (es
tų atstovo) analizė;

5) Tolesnė Jungtinių 
Valstybių politika Euro
poj, — prof. Ferenc Va
ly (iš Massachusetts uni
versiteto) pareiškimas.

Apie posėdį ir numa
tytą jo turinį buvo iš 
anksto pranešta The Wa- 
shington Post dienrašty
je. Posėdyje buvo daug 
klausytojų-stebėtojų. Jų 
tarpe pastebėta ir Sovie
tų Sąjungos bei Lenkijos 
ambasadų pareigūnų. 
Spaudos ir ambasadų at
stovai uoliai apsirūpino 
pateiktųjų pareiškimų 
tekstais. Visa posėdžio 
medžiaga bus atspausdin
ta specialiame Atstovų 
Rūmų leidinyje.

Birželio 8 d. Vliko 
pirm. V. Sidzikauskas 
lankėsi pas Valst. De
partamento Rytų Euro
pos skyriaus vedėją dr. 
Lisle (Lail). Apie valan
dą trukusiame pokalbyje 
buvo plačiai aptarti poli
tiniai reiškiniai, V. Si
dzikausko stebėti Euro
poj, jo gegužės mėn. ke
lionės metu.

(ELTA)

tu: LVS "Ramovė" Chi
cagos Skyriaus Pirminin - 
kas, Lietuvių Šaulių Są
junga, Chicagos Liet. Jū
rų Saulių "Daukanto" kuo - 
po s vadovybė, kun. A. 
Trakys, LSS vadovai — 
buvę LSB Vyriausi Skau
tininkai, Australijos jū
rų skautijos vadovybė ir 
suvažiavime negalintieji 
dalyvauti LJS vadovės- 
vadovai. Ed.

GERB. PRENUMERA
TORIŲ DĖMESIUI!

Pašto įstaigai reikalau
jant prašome būtinai visus 
prenumeratorius, kurie dar 
nėra pristatę savo pašto 
zonos (ZIP Code) naujo 
numerio, artimiausiu laiku 
tai padaryti.

Užsimokant prenumera
tą, laišką ar atvirutę ra
šant, pažymėkite savo zo
nos (ZIP Code) numerį.

Šis prašymas neliečia tų 
prenumeratorių, kurie jau 
gauna Dirvą su atžymėtu 
ZIP Code numeriu.
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JAUNIMAS BURIASI
New Yorko ir Miami 

aerodromuose nutūpė 
pirmieji delegatai, iš ki
tų kraštų atvykstą į Jau
nimo Kongresą. Tų dele
gacijų skaičiai imponuo
ja, pirmieji susitikimai 
su kitų kraštų jaunimo 
atstovais džiugina. Džiau
giamasi, žinoma, tada, 
kada matai, jog ne vai
kai gegužinėn atvažiuo
ja, bet už save galvoti ir 
protauti pajėgūs jaunuo
liai ir jaunuolės.

Visa tai rflato ir lietu
vių visuomenė, kuri rei
kalingoms ir būtinoms 
išlaidoms padengti jau 
yra davusi arti 35 tūkst. 
dolerių. Dar reikia 10 
tūkstančių, bet neabejo
jama, kad praėjus kito
kių vajų audrai, ir toji 
suma nesunkiai suplauks 
į Finansų Komisijos iž
dą.

Kiekviena proga, ste
bėdami mūsų jaunimo or
ganizacijų susirinki
mus, stovyklas, meti
nius suvažiavimus, ste
bėdami studentijos veik
lą, sekdami ir alumnų 
pastangas įvairiose mū
sų visuomeninio gyveni
mo srityse, rasdavome 
džiuginančių prošvais
čių lietuvybės išlaikymo 
ateičiai. Tačiau, die
noms bėgant, statydavo
me ir didesnių pageida
vimų, kartais net reika
lavimų. Be paliovos 
skambėjo ir to pavojaus 
varpas, kuris liudyjane- 
susilpnėjusio nutatutė- 
jimo, pasyvumo ir ne
rangumo pavojus.

Tie pavojai nemažėja 
ir jų paneigti negalima. 
Bet lygiai taip pat visuo
menė neturėtų paneigti 
to darbo, kurį atlieka jau
nimo organizacijos ir jų 
vadovybės. Tai iš tikrų
jų ne darbas, o grumty
nės.

Kiekvienas visuome
ninio darbo kritikas tu
rėtų įsidėmėti ir paskai
čiuoti, kiek mes turime 
jaunimo ir senimo tarpe 
tokių, kurie mūsų visuo
meniniams reikalams 
gali pašvęsti pilną laiką. 
Juk daugelis veikiančių
jų ir aktyviųjų mūsų vei
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kėjų studijuoja arba ku
riuo nors būdu privalo 
rūpintis savo ir savo šei
mos išlaikymu. O tai lie
čia ne tik visuomeninę, 
bet ir kultūrinę veiklą ir 
visas kitas mūsų veiklos 
sritis be išimties.

Ir taip iš arčiau žiū
rint ir gerai matant už
davinį, kurį apsiėmė 
įvykdyti Jaunimo Kongre
so rengėjai ir vadovai, 
kartais, noromis neno
romis, pagalvoji, argi 
visas tas vargas,rūpes
čiai, kliūtys, opozicija, 
užmetimai ir 1.1, verti 
visų pastangų, ar rezulta
tai pateisins įdėtą dar
bą ir lėšas.

Betgi, vėl, atsigrįžus 
atgal ir prisiminus vi
sus pamokslus jaunimui, 
visas pesimistų nuomo
nes dėl nutautėjimo eigos 
ir išeivijos likimo,ir da
bar matant išbalusius ir 
išvargusius Jaunimo 
Kongreso rengėjų vei
dus, atbunda tikėjimas 
šviesesne ateitim, auga 
pasitikėjimas tais, kurie 
savo užsibrėžtam tikslui 
pasišvenčia.

Jaunimo Kongreso ren
gimas tokioje apimtyje, 
kokioje matome jį ruo
šiant, nėra eilinio pobū
vio ar gegužinės paruo
šimas. Mūsiškai tariant 
— tai ne piknikas! Pasi
imta didelė atsakomybė. 
Toji atsakomybė liečia 
ne tik rengėjus, bet ir 
visus Jaunimo Kongreso 
dalyvius. Kiekvienas jų 
yra ir bus stebimas, 
kiekvienas jų žingsnis se
kamas, ypatingai gi tų 
žmonių akių, kuriems gi 
tik ir rūpi užlipti ant 
bent kur pasitaikiusio at
sirišti apivaro. Tokio 
kongreso paruošimas tik 
per stebuklą galėtų vykti 
be sunkumų, be kliūčių.

Tai bus bene pirmas 
toks didelis užsimoji
mas. Tai kartu ir pir
masis mūsų jaunimui lie
tuvybės egzaminas. Tam 
egzaminui ruošiamasi 
rimtai, su atsidėjimu. 
Tai liudija, kad visuome
nė savo jaunimu gali pa
sitikėti.

Sveikiname pirmuo

/

PIRMOJI LIETUVIŠKA OPERA
Jaunimo Kongreso proga

OPERA LOKYS — 1 VEIKSMO, 6 PAVEIKSLŲ, 
SKIRIAMA PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESUI. — KOMPOZITORIUS — DARIUS 
LAPINSKAS. — LIBRETĄ PAGAL PROSPER 
MERIMEE NOVELŲ LOKYS PARAŠĖ VITALI
JA BOGUTAITĖ. — PREMJERA — PENKTA
DIENI, LIEPOS 1 D., 7:30 VAL. VAK. MARIA 
HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE. — CHICAGOS 
SIMFONIJOS ORKESTRAS. — DIRIGENTAS — 

KOMP. DARIUS LAPINSKAS.

Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas palieka 
mūsų kultūros istorijai 
džiaugsmo ir dramos ku
piną įvykį — lietuvišką 
operą Lokį. Vos pusme
tis praslinko, kai Chi
cagoje su nepaprastu pa
sisekimu buvo sutikta D. 
Lapinsko Cantata Decla- 
mata, vėl sulaukiame jo 
naujo kūrinio — operos 
jaunimo garbei.

***
Garsaus prancūzų ra

šytojo Merimee novelė 
Lokys buvo parašyta be
veik prieš šimtą metų 
(1869). Jos lietuviška bui
tis yra tolima bet kokiai 
istorinei tikrovei, tačiau 
girdėtą pasakojimą apie 
Žemaitijos bajorą jis už
rašė su dideliu literatū
riniu meistriškumu. 
Komp. Lapinskas pasa
koja, kad novelės dra- 
miška fabula jau prieš 
penkerius metus buvo su- 
gundžiusi parašyti ope
rą. Lokio operos libre
tą poetė Vi talija Bogu- 
taitė pradeda gana sim
boliškais žodžiais: ”Mes 
žūsim be Lokio, mums 
reikia karaliaus! Vienas 
kitą suėsim, vienas kitą 
sudraskysim, mes žūsim 
be Lokio, mums reikia 
karaliaus!”

Pasakotojo vizija įve
da žiūrovą į operos fabu
lą. Jis nori suprasti di
diko Meškio baisių sapnų 
priežastingumą ir jų san
tykį su tikrove. Lietuvos 
miško gražiame vaizde 
pasigirsta pirmoji arija, 
kurią dainuoja mergaitė 
vardu Dalia: "Oi dalia, 
mano Dalios dalužė, kur 
tu mane nuvesi? Tu ma 
ne atvedei į šią vaikys
tės girią, kur Tytmečio 
daina dar nepabudo". Vy. 
riausias operos veikėjas 
Meškys čia susitinka Da
lią ir ją pamilsta. Medei
nė ir miško gyventojait 
besirūpindami savo atei
timi, jį perspėja, kad 
Lokys yra miręs ir 

sius atvykusius į Jauni
mo Kongresą ir tikimės, 
kad visi to didelio ir 
svarbaus įvykio dalyviai 
pilnai supras ir įsisą
monins jiems skirtą lie
tuvybės misiją.

jiems reikia karaliaus. 
Nakties sapnuose, kanki
namas girios balsų, Meš-

Komp. Darius Lapinskas 

kys mato baltąją gulbę, 
kuri galinti išvaduoti jį 
iš šių kančių. Jis veda 
Dalią, sapnų baltąją gul
bę. Bet miško brolių ir 
Medeinės balsai jį dar 
kartą perspėja: "Sūnau, 
sugrįši vėl pas savo mo
tiną". "Ne tie žodžiai, 
bet tas balsas mane kan
kina", tarytum atspėda
mas artėjančią tragedi
ja, dainuoja Meškys. 
Miško gyventojai didžia
me nerime ieško kara
liaus, bet jų likimą teži
no tik Medeinė. Medei
nės balso persekiojamas 
Meškys' nužudo Dalią. 
Operos atomazgoje, Meš
kys sužino, kad Medeinė, 
šaukusi jį sugrįžti, yra 
jo motina.

***
Kaip PLJK Komitetas 

pakvietė D. Lapinską pa
ruošti Jaunimo Kongre
so muzikinę dalį, jis tuo- 
jau pasiūlė statyti Lokio 
operą. Jos organizavi
mas buvo sunkus, nes, 
kaip paprastai, atsirado 
tokių, kurie nenorėjo už
leisti savo "sostų" jau
nai kūrybingai ir veržliai 
pajėgai. Pasigirdo bal
sai, kad neįmanoma trum-, 
pu laiku operos pasta
tyti, telefonų laidai vos 
neperdegė nuo įkalbinė
jimų, kad dainininkai 
Jaunimo Kongreso ope

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJU KNYGŲ!<- c. 

roje nedainuotų. Ir, tur
būt, jeigu ne jaunystės 
drąsa, Lokys rampos 
šviesos nebūtų išvydęs, o 
Jaunimo Kongresas kri
tikų džiaugsmui būtų pra
ėjęs tik kalbų ir simpozi- 
jumų miške.

***
Jaunimo Kongreso vi

cepirmininkas Vaclovas 
Kleiza ėmėsi operą or
ganizuoti. Bet tokiai si
tuacijai esant, reikėjo 
dar moteriškos širdies 
ir intuicijos. Komiteto 
pakviesta, ledų tirpdyti 
atėjo Danguolė Bartku- 
vienė, kuri per kelias 
dienas sulipdė operos 
sąstatą ir stumtelėjo 
operos ruošos darbą pir
myn. Netrukus dail. Vir- 
kau jau turėjo paruošęs 
dekoracijų ir kostiumų 
eskizus. B. Prapuolenis 
pradėjo ruošti chorą, 
Gražina Giedraitienė ir

"TĖVIŠKĖS NAMAI”
NAUJAS KOMP. B. BUDRIŪNO KŪRINYS

Be turimų apie poros dešim
čių savųjų kompozitorių kan
tatų, III-sios Dainų Šventės pro“ 
ga susilaukėm vėl naujos kant 
tatos "Tėviškės namai", sukur
tos Br. Budriūno pagal B. Braz
džionio tekstą. Veikalas turi 44 
psl., sukurtas dviem solistams: 
sopranui ir bosui, mišriam cho
rui su fortepijono palydu. Su
darytas iš keturių dalių, ku
rios gali būti ir pavieniai iš
pildomos.

Veikalas sukurtas laisvam 
stiliuj, nesinaudojant liaudies 
melodijų antspaudu, jų savy
bėmis arba liaudies aidais, ku
riuose jaučiama daug savo, ar
timo, lyg kur tai girdėto. To
kiais atvejais kompozitorius pa
rodo savo sieloje glūdinčias ir 
nokstančias savas melodijas.

Bendrai, kūrinyje jaučiamas 
kompozitoriaus brandumas ir 
sugebėjimas lengvai vartoti 
įvairias techniškas priemones, 
kuriomis gabiai ir nedirbtinai 
pasisakoma, kas tekso žodžiais 
norima pasakyti. Kantata įrodo 
poezijos ir musikos garsų jung, 
tu

Kantata nėra lengvai išmoks
tama mažesnių chorų, nes ji 
parašyta dideliems, pajėgiems 
chorams, kaip mūsų esamiem 
ansambliam, kurie be ypatingų 
sunkumų gali ją nugalėti. Au
torius, pats būdamas pirma
eilis chorų dirigentas, labai vy
kusiai veda balsų slinktis, bet 
dėl choro padalinimų tai į vyrų 
tai moterų grupes, atliekant ir 
mišriu, choru, mažesni chorai 
susiduria su kliūtimis. Kitas 
sunkumas susidaro iš kontra- 
punktinės pusės. Sakykim, pas
kutiniojoje dalyje fugos panau
dojimas, kada kiekvienas bal
sas veda skirtingą, savistovią 
melodiją, tuo pačiu susidarant 
įdomią kombinaciją. Mūsų cho - 
rai mažai vartoja kontrapunk- 
tinius kūrinius, jie prie to nė
ra pratę, net kai kurių mūsų 
ansamblių ši muzikos rūšis yra 
nemėgiama. Tai ir sudaro vei
kalo sunkumus, kuriuos tik dalis 

Jaunutis Puodžiūnas šo
kių choreografiją. Meš
kio vaidmenį dainuos Sta
sys Baras, Dalios — Dai
va Mongirdaitė, Medei
nės — Aldona Stempužie- 
nė, pasakotojas — Leo
nas Barauskas. Opera 
bus atlikta su Chicagos 
simfonijos orkestru.

***
Po visų pasigrumimų 

Jaunimo Kongreso kul
tūrinių įvykių centre sto
vi opera Lokys — lietu
vių išeivijos kūrybinio 
genijaus dokumentas. 
Jos muzika ir libretas 
sukurti dviejų jaunų iš
eivijos lietuvių meni
ninkų, opera persunk
ta lietuvių liaudies dai
nų motyvais ir lietuvių 
tragikos simbolika. Aus
tralijos, Vokietijos, Bri
tanijos, Pietų Amerikos 
ir visų kitų kraštų jau
nimas turės progos iš
girsti savo amžininko 
komp. D. Lapinsko kū
rinį, o visi svečiai drau - 
ge išgyventi didį džiaugs
mą.

J. Skirmantas

Komp. Br. Budriūnas

chorų turės išnešti ant savo 
pečių.

Visa Br. Budriūno kūrybąyra 
plataus mąsto, kaip ir jo moky
tojo prof. J. Gruodžio, kur kont 
rapunkto matematinės proble
mos lengvai ir meniškai spren
džiamos. Tad šioje kantatoje 
kompozitorius išeivijoje pasi
rodė pirmą kartą su tokiu stam
biu kūriniu, kur plačiai naudo
jamas kontrapunktas. Iš teore
tinės pusės kūrinys yra labai 
įdomus.

Br. Budriūnas savo kūryboje 
yra temperamentingas - "kal
nuotas", nemėgstąs "tiesių li
nijų" , keliančių nuobodulį. Kan
tatoje ryškiai pabrėžia žodžio 
prasmę ir jį vaizdžiai nupie
šia. Kantatą klausant, kartu per
gyvenama su autoriaus reiškia
momis mintimis ir idėjomis. 
Kantata Dainų Šventėje savo ap
imtimi bus programos viršūnė.

Fortepijono palyda parašyta 
virtuoziškai. Suprantama, kad 
kelių šimtų asmenų chorui dai
nuojant vieno fortepijono paly
da bus nustelbta, nebent gerai 
bus panaudotas garsiakalbis. Žo
džiu, vokalinė ir meninė paly
da yra pilnoje aukštumos der
mėje.

J. Žilevičius

IIKŠĖMMI CHMUE PIRKITE MUJUE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika 1% r

01A GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU n
»

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ...................

2. Imported Canad. wiskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur .............

...5th — $5.49

...5th —$3.98

...5th — $2.98 
. 5th — $3.98

5. May Wine — Imported
6. Riccadona Vermouth .....
7. Christian Brothers Wine

5th — $0.98
5th — $1.29
5th — $1.49

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

fF' SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Joseph F. Cribtuskat, Exec, Secy.

^ri447 $0. m CT. • CICERO • MASO • FHONE 0SA4330 
MON. 94; TUO, TMURS^ FRL 9-5; SAT. 91; GOSIO 

f CICERO. ILLINOIS

J z
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HELP WANTED MALĖ

ABC WELDERS — first 
shift and second shift, 
apply in person between 
8:30 and 5:30 in plant. 
Full or part time. Pres- 
ently. Working 10-hour 
shift, 6 days per week. 
ANDERSON TANG Mfg. 
2702 N. Dort Hwy., Flint, 
Michigan. Also welders 
needed at Subsidiary, 
Holly Tube & Manufac- 
turing, Holly,, Mich.

(65-68)

WELDERS
Automatic vvelders ...................$3.20 hr.
Micro Welders ..........................$3.20 hr.
Inner Shield Welders ..............$3.20 hr.
Submerged Are Welders ..$3.20 hr.

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST

Whitehead & Kales
58 Haltiner

River Rouge, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(62-76)

D1E MAKERS
Leaders or journeymen experienced 
on small blank, form, and progres- 
sive dies. Steady work on day shift. 
fringe benefits and overtime.

BARCY-NICHOLSON CO.
8100 Joy Rd. 
Detroit, Mich.

(54-67)

MALĖ

PLASTICS EXTRUSION
IMMEDIATE OPENINGS 

EXPERIENCED WORKĘRS TRAINEES 
SHEET EXTRUDER OPERATORS 

EXTRUDER HELPERS 
UTILJTY MAN

pood wages, steady work, good working conditions. ton benefits,. 
Easy access to Paterson, Butler, Wayne, Pompton Lakęs.

Apply 9 A. M. — 5 P. M. Monday through Friday

RARITAN PLASTICS CORP.
1 RARITAN RD. OAKLAND, N. L

LOCATED JUNCTION RTE. 202 AND 208
An Equal Opportunity Employer

(66-68)

MEN

MEN

MENMEN
WE NEED YOU

To train for secure well 
paying positions in our 
growing class ring divi- 

sion.

JOSTEN’S, INC.
191 NORTH MAIN ST.

ATTLEBORO, MASS.
(66-69)

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS .

To build small progressive dies from 
part prints. Full or part time. Ton 
vvages & overtime. Life and hospita- 
lization, fringe benefits. Steady work, 

CASS MACHINE
69 1 ANTO1NETTE 
DETROIT. MICH.

(58-67)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

DIRVA

Mirusių minėjimo dieną gausi grupė lietuvių dalyvavo Lietuvių tautinėse kapinėse Chicagoje, gen. 
konsulo Jono Budrio paminklo atidarymo iškilmėse. Paminklas iškaltas iš pilkojo granito, pagal archi
tekto Jono Muloko ' projektą, primena Klaipėdą, kuriai Budrys atidavė žymią, savo gyvenimo dalį.

Paminklą atidengė našlė Budrienė. Pagrindinę kalbą pasakė gen. konsulas dr. Petras Daužvardis. Po 
jo kalbėjo ALTS centro valdybos vardu Mečys Šimkus. Jo kalba spausdinama atskirai. Dar kalbėjo gen. 
prof. Stanislovas Dirmantas ir klaipėdiečių vardu Martynas Bundelis. Iškilmėms vadovavo Antanas 
Kašubą. M. Nagio nuotrauka

M.ŠIMKAUS ŽODIS PRIE J. BUDRIO KAPO
Šiandien yra mirusiųjųpager- 

bimo diena ir jų prisiminimas. 
Ta pačia proga, mes lietuviai, 
nepasitenkiname tokiu bendru 
mirusiųjų pagerbimu, bet dar 

pagerbiame ir savo tautos 
didvyrius, kovojusius už tautos 
laisvę, jos nepriklausomybę ir 
gerovę su ginklu rankoje ar di
deliu darbu jai, ir statome jų 
darbus kaip pavyzdį ateinan
čioms kartoms.

UNSKILLED HELP
To run drill presses. Full or part. 
Steady work. Top vvages & overtime. 
Life and hospitalization. Fringe ben
efits.

CASS MACHINE
691 ANTO1NETTE 
DETROIT, MICH.

(58-67)

Ist CLASS
SURFACE GR1NDF.RS 

CLF.AN MODERN SHOP
58 hour week. Days onlv. Steady 
work. Ali benefits & pension. 

MONARCH TOOL & GAUGE CO.
23450 Telegraph Rd. 

Southfield. Mich. 
313 — 444-1288

Kaip tik toks Kovotojas ir bu
vo a.a. Lietuvos Gen. Konsulas 
New Yorke Jonas Budrys, kurio 
prisiminimui šiandien šeimos

MEDICAL SURGICAL IN- 
STRUCTORS (2)—St. Mary’s 
School of Nursing offers an 
NLN accredited three-year dip
lomą program in nursing. Fresh- 
man students attend Edgevood 
College the first year. The 
school has an enrollment of 145 
students. Excellent clinical fa- 
cilities are available at St. Ma
ry’s Hospital. A modern new 
wing with 125 additional patient 
beds is nearing completion. Sa- 
laries are commensurate with 
experience and education. Bac- 
calaureat degree with teaching 
experience acceptable; master’s 
degree in nursing preferred. 
The school is located in a pro
gressive metropolitan area, sur- 
rounded with nature’s beauty 
and near a large medical center. 
Write Director, St. Mary’s 
School of Nursing, 1100 Dela- 
plžine Court, Madison, Wis.

(67-68) 

pastangomis,mums visiems čia 
dalyvaujant, atidengiamas šis 
granito paminklas. Neminėsiu 
Čia Jono Budrio atliktų darbų 
Lietuvai, nes čia nėra ta pro
ga ir ta vieto jo darbams ver
tinti, bet esu tvirtai tikras, kad 
jis savo darbais Lietuvą atku
riant yra pasistatęs patssauto- 
kį paminklą, kuris niekuomet 
neišnyks iš Lietuvos istorijos 
lapų ir jos ateinančių kartų lū
pų.

L.T. Sąjunga didžiai įverti-

, PLANINGAS TAUPYMAS 
%tmokage>MS dividendui 
: a ■ i n \z i j I A U H I C*PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

mtraditaį lt
■aa 9 vai. ryto IM 4 vaL po pio t%.

Chartcrcd and Saperviaed by the Unfted Statės Cnvnrntat

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB
CotviitadioaĮ aao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
šodtadloaj teao 9 vai. ryto iki 1 vai. po piot^ 
TračtaAeal «Mwyt o vio^ <Uoa<.

Pboac Vlrjiate 7-7747 Joks J. Finrintn Prva.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MCSU ĮSTAIGOS
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na jo atliktus darbus Lietuvai 
ir lietuvybei ir tiki, kad jo at
likti darbai ir meilė savo Tė
vynės dar labiau uždegs atei
nančias kartas tėvynės meile, 
o mums dar šiuo metu tebeve
dantiems kovą dėl Lietuvos lais 
vės priduos daugiau entuziaz
mo, susiklausymo ir vienybės. 
Kudirkiškai tariant ,neturimetik 
liūdėti vienam ąžuolui iškritus, 
bet tikrai pasižadėti tęsti jo 
darbus.

Tautinės Sąjungos Amerikoje 
vardu šeimai ir giminėms, kai 
mes šiandien čia tą atsiskyrimo 
skausmą vėl atnaujiname, lin
kiu ištvermės ir gilios užuojau
tos, o taip pat ir didelę padėką 
už šio paminklo pastatymą. Jūs 
atlikote tą, ką turėjo atlikti visi 
lietuviai Amerikoje Klaipėdos 
sukilimo vadui. Ačiū.

TORONTO

• Petronėlė Butrimienė 
gegužės 30 d. savo artimų
jų tarpe atšventė 90 metų 
sukaktį. M. Kasperavičienė 
ir V. Mokleckaitė ta proga 
įteikė gėlių ir kuklią dova
nėlę. Sukaktuvininkė taip 
gi buvo pasveikinta savo 
anūkų ir proanūkų telegra
ma iš Rygos.

SĖT UP MAN '
Experienced Blow Molding Equipment Set-up Man

TOP FRINGE BENEFITS 
STEADY EMPLOYMENT

APPLY 9 A. M. — 5 P. M.

RARITAN PLASTICS CORP.
1 RARITAN RD. OAKLAND, N. J.

LOCATED JUNCTION RTE. 202 AND 208
An Equal Opportunity Employer

(66-68)

(68-69)

■ = JUOZAS SLAJUS

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS?
ATSIMINIMAI 7" = [10)

Vieną kartą, po dešimties minučių pasi
vaikščiojimo, grįžtant į kamerą, man pradėjo 
svaigti galva.

— Vytai, man labai svaigsta galva ir vos be
galiu lipti laiptais, — sakau savo draugui.

— Tai nuo šviežaus oro. Visiems taip būna. 
Bet vėliau organizmas apsipranta ir galva ne 
taip svaigsta, — paaiškino Vytas.

Pasivaikščiojimo metu beveik visuomet suži- 
nodavom ką nors naujo. Nors sargai stebėjo, 
bet mes spėdavome perskaityti pieštuku (nors 
buvo griežtai draudžiama jį turėti) užrašytas 
žinias ir savąsias perduoti. Be to, kalėjimo sar
gai prieš įleisdami pasivaikščiojimo būdon nau
ją grupę, būdą peržiūrėdavo ir užrašus uždažy
davo dažais. Tuomet mes rizikuodavom kaimy
ninei būdai permesti susuktą popieriuką arba 
pasilenkę pro tvoros apačią bandydavom pasi
keisti trumpomis informacijomis. Bet vieną die
ną radome sargų nepastebėtą ir neužteptą didelę 
žinią, kad Hitlerio pavaduotojas Hesas pabėgo į 
Angliją.

Su šoninėm kamerom ryšį palaikėm,stuksen
dami į puoduką Morzės abėcėle, o su viršutine 
ir apatine kamera - virvute. Parašydavom ant 
papiroso nuorūkos laiškelį. Tuomet trenkdavom 

kulnimi du kartus į grindis ir laukdavom iš apa
čios atsakymo - vieno trinkio į jų lubas, o į mū
sų grindis. Tuomet ant virvutės per langą iš- 
mesdavome pririštą laiškelį, kuris nusileisdavo 
ties apatinės kameros atdaru langu. Tokia pat 
ceremonija su viršutine kamera.

Viską darydavome organizuotai: vieni užsto- 
davom durų "vilkelį", kad sargas nematytų, o 
kiti atlikdavome kitas priėmimo arba perdavimo 
operacijas.

Kartą staiga atsidarė mūsų kameros durys ir 
į vidų suvirto keturi enkavedistai su kalėjimo 
viršininku. Pagal iškabintas sienoje taisykles, 
šitokiais atvėjais kaliniai privalo drausmingai 
atsistoti. Tardė, kas iš mūsiškių dalyvauja arba 
vadovauja ryšių palaikyme su kitomis kamero
mis. Neprisipažinimo atvėju grasino visą kame
rą nubausti karceriu.

Ir taip enkavedistams rėkaujant ir karceriu 
grasinant, atsitiko tai, ko mes bijojome: vir
šutinėje kameroje kažin kas stipriai kulnimi 
du kartus trenkė į mūsų lubas. Tai signalas 
priimti žinią. Vienas enkavedistas atkreipė dė
mesį ir paklausė, ką tas stuksenimas reiškia. 
"Mes nieko nežinome kas vyksta kitose kamero
se", atsakė vienas mūsiškių. O viršutinės kame
ros kaliniai, tur būt, manydami, kad mes jų 
ženklo neišgirdome, trenkė dar du kartu kulnimi 
į savo grindis. Šį kartą smūgiai buvo žymiai 
stiprės ii ir įsibrovusiems enkavedistams buvo 
aišku, jog tai yra koks nors signalas mūsų ka
merai.

- "Kad |ik Dievas apšviestų jų protą ir ne
mestų siūlo, negavus iš mūsų ženklo" visų ka
meros kalinių buvo viena mintis.

Apmirė blusos, kai ties mūsų langu nutįso 
ant siūlo parištas ir suvyniotas popieriukas. O 
kad mes jį greičiau pastebėtume, viršutinė ka
mera siūlą tampė aukštyn ir žemyn. Parištas 
popieriaus gabalėlis taip ir slankioja ties mūsų 
lang t. Stovėjusieji prie durų bandėme atsakinėti 
į enkavedistų klausimus, kad nukreiptume jų 
žvilgsnį nuo lango. Bet vienas enkavedistas "paš
tą" pamatė ir nebeatsimenu, ką užbliovęs, šoko 
taip greitai prie lango, jog apvertė keletą kali
nių, stovėjusių ties langu.

Pasigrobę raštelį, enkavedistai daugiau mūsų 
nebetardė ir išskubėjo pro duris. Suprantama, 
enkavedistai nuskubėjo kvosti kalinių virš mūsų 
esančioje kameroje.

Toje kameroje buvo kalėjimo ligoninė (tre
čiame dukšte). Joje kaliniai dažnai keitėsi, už
tat mes gaudavome svarbiausiais ir naujausias 
žinias. Aišku-ne veltui, o už rūkalus. Gegužės 
mėnesio viduryje iš viršutinės kameros gavome 
tokį raštelį: "Atsiųskite keturiasdešimt papiro
sų, gausite labai svarbių žinių".

Net visai kamerai keturiasdešimt papirosų bu
vo didelis turtas, nes "išrašus" gaudavo tik apie 
trečdalis kameros kalinių. Bet užsiprašymas to
kios aukštos kainos mus intrigavo. Mes nuside
rėjome (paštas aukštyn ir žemyn vaikščiojo ke
lis kartus) ir už 25 papirosus gavome iš jų 
tokį pranešimą: "Mes gavome tikrą žinią, kad 
karas tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pra
sidės birželio 24 dieną."

Žinia sensacinga, bet kaip mes galėjome pati
kėti. Raminomės, jog įgijome daugiau vilties ir 
pastiprinimo.

(Bus daugiau)
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• Vysk. Valančiaus litu
anistinė mokykla, jungda- 
mąsi į laisvojo pasaulio lie
tuvių jaunimo gražias pa
stangas stiprinti savitarpio 
vienybę, uždegti jaunimo 
gretas naujom idėjom lie
tuviškam darbe ir kelti bal
są pasaulio forume dėl Lie
tuvos: laisvės, siunčia sa
vo kuklią auką ir linki Jau
nimo Kongresui sėkmės ir 
laisvės viltis stiprinančiu 
darbu.

Arūnas Kavaliūnas, studijavęs chemiją John Carroll Universi
tete, gavo bakalauro diplomą, o Jolita Kavaliūnaitė — magistro 
laipsnį Western Reserve U-te, kur studijavo prancūzų literatū
rą. Abu yra pasiryžę nesustoti. Arūnas, gavęs Wisconsin Statė 
universiteto stipendiją, išvyksta į Madison, kur mokys ir toliau 
tęs chemijos studijas. Jolita lieka WRU,kur jau du metus mokė 
prancūzų kalbos. J. Garlos nuotrauka

HELP WANTED MALĖ

Mokyklos vedėjas J. 
Stempužis PLJK Finansų 
Komisijai įteikė 50 dol. če
kį.

• Dr. Giedrė Matienė- 
Natkevičiūtė birželio 11 d. 
rytą Marymount ligoninėje, 
Garfield Hts., Ohio, susi
laukė dukrelės. Dr. Stp. Ma
tas nepaprastai džiaugiasi 
pirmąja dukrele, kurią 
krikštys Dainos - Kotrynos 
vardais.

• Clevelando jūrų skautų 
"Klaipėdos” vietin i n k i j a 
ruošia 23-30 dienomis sto
vyklą prie Pymatuning eže
ro. Stovyklai vadovaus A, 
Andrašiūnas, instruktoriai 
bus V. Petukauskas ir Pr. 
Petraitis, G. Sniečkus.

Stovyklos reikalu jūrų 
skautai ar tėvai kreipiasi į 
vienetų vadovus.

• Kęstutis Ed. Stepona
vičius, clevelandiečių Joa
nos ir Edvardo Steponavi
čių sūnus, šiemet baigė in
žinerijos mokslus Case In-

LJS vyr* skautininkas Ed. Vengianskas su Clevelando jūrų skau
tų vadovais. Iš kairės: Pr. Petraitis, Ed. Vengianskas ir VI. Pe
tukauskas.

stitute of Technology, Cle
velande.

Gimęs 1944 m. liepos mė
nesį Vokietijoje, į JAV su 
tėvais atvyko 3 metų. Cle
velande baigė šv. Jurgio 
parapijos mokyklą, lankė 
lituanistinę mokyklą ir 
Cleveland Heights gimnazi
ją. Visą laiką priklausė 
skautų organizacijai: Pilė
nų Tuntui, stud. Korp! Vy
tis ir dabar nuo 1965 m. yra 
Akad. Skautų S-gos Cleve
lando skyr. valdyboj.

U n i versitete priklausė: 
Alpha Phi Omega Fraterni- 
ty ir American Society of 
Mechanical Engineers (A. 
S.M.E.).

Rudenį išvyksta Į Rens- 
selaer Polytechnic Institu
te, Troy, New York, magis
tro laipsniui ruoštis.

• Vladas Petukauskas, 
Clevelando liet, jūrų skau
tų vadovybės narys, pri
siuntė Dirvai 10 dol. auką.

• Izabelė ir Antanas Jo
naičiai laikinai persikėlė į 
naują butą. Adresas: 8015 
Pulaski, Cleveland, Ohio 
44163. Telef. 391-1451.

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
944-6835.

MACHIN1STS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
M1LLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINĮ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
&:’r5 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

SPORTO VETERANAS | JAUNIMO 
KONGRESĄ

Jaunimo kongreso svečių są
rašuose figūruoja adelaidiškio 
A. Remeikio pavardė.

Alfonsas Remeikis — 
pirmas Lietuvos lauko teniso 
čempionas. Titulą iškovojo 1928 
metais ir jį išlaikė 3 metus iš 
eilės. Reprezentavo Lietuvą 
tarptautiniuose teniso susitiki
muose, o 1938 metais Kaune, 
Pasaulio lietuvių olimpiadoje 
iškovojo bronzos medalį.

Atvykęs į Australiją apsigy
veno Adelaidėje. A. Remeikis 
vienas iš Vyties klubo steigėjų 
ir pirmos valdybos narių.

A. Remeikis

SAVININKAS 
PARDUODA 
NAMĄ

7 kamb., į šiaurę nuo 
Lake Shore Blvd., Nau
josios ir Šv. Kryžiaus 
par. rajone. Moderni 
virtuvė ir vonia, Wal- 
tex užuolaidos, kilimai, 
ir kt. priedai. Privatus 
parkas ir paplūdimis. 
Galima su baldais. Bal
dai beveik nauji. Kaina 
— su baldais $23,000, 
be baldų — $21,000.

Teirautis telef. KE- 
1-2542. (65-67)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

SET-UP MEN 
OPERATORS

FOR 

CONOMATICS 
BR0WN AND SHARPE 

Days. Overtime. New plant facilities. 
Excellent benefits.

SLABE MACHINE 
PRODUCTS CO.

4659 INDUSTRIAL PARKWAY 
WILLOUGHBY, OHIO

(East at 370 and Euclid Avė.) 
(62-68)

Neišsiskyrė A. Remeikis ir su 
teniso rakete, ir štai 1962 me
tais tapo Australijos lietuvių 
lauko teniso čempionu. Už nuo
pelnus sportui jam suteiktas Vy
ties klubo garbės nario titulas.

Tiesiog nepatikėtina, o mūsų 
sporto istorijoje tai yra tikrai 
garbinga retenybė, kad šis su
laukęs gražaus amžiaus sporto 
veteranas dar š.m. kovo mėn. 
pajėgė iškovoti nugalėtojo var
dą teniso turnyre Adelaidėje, 
kuriame dalyvavo žymiai jau
nesni australai. Vietinė spauda 
šį įvykį atatinkamai atžymėjo.

Žinodamas A. Remeikio aist
rą pamėgtam sportui, susidomė
jau kas paskatino veteraną vyk
ti į Jaunimo Kongresą.

Ar ši Jūsų išvyka į Jauni
mo kongresą yra grynai priva
taus pobūdžio?

-- Privataus, nors anksčiau 
niekad apie tai nepagalvodavau. 
Esu maloniai sugundytas ponų 
Bačiūnų.

-- Ar esate numatęs atnaujin
ti sportines pažintis su vėliau 
tapusiais Lietuvos teniso Čem
pionais bei dabartiniu prieaug
liu?

-- Su didžiausiu malonumu, 
jei sąlygos leis susiburti vieno
je vietoje, nes kiekvieną aplan
kyti neturėčiau jokios galimy
bės. Tai būtų gera proga netik

HELP WANTED MALĖ

GRINDERS FLAT FORM
CUTTING TOOLS, STEP DRILL 

Excellent company benefits. overtime 
available. Permanent. West Side. 
Days.
OHIO CUTTER GRINDING CO

216 — 671-3377
(62-67)

JAKUBS & SON
FU N ERA L HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

MACHINE HELP 
WANTED

TOOLMAKERS
experjence on making cutting 
tools for multiple & spindle 
screw machines & turret lathe.

TURRET LATHE
SETUP & OPERATE

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC
SETUP & OPERATE

MAINTENANCE 
MECHANICS

Experience on machines & 
maintaining above machines. 
Steady employment, high 
hourly rate plūs bonus, paid 
vacations and holidays,
fully paid hospital sickness 
and pension plans. Uniforms 
furnished. Apply weekdays 
9-11 a. m.; 1-3:30 p. m.

HANSEN MFG. CO. 
4031 W. 150 St. 
Cleveland, Ohio

(58-67)

MACHINE TOOL 
OPERATORS

If you have worked in a machine 
shop before, we may have an 
interesting job for you in one 
of our modern plants building 
precision machinery. You will 
wo-rk on short-run, precision 
jobs using the most up-to-date 
eąuipment in our clean, well-run 
shop. We need experienced men 
for our:

MAIN PLANT 
Carnegie at East 55th St.

ST. CLAIR PLANT 
13000 St. Clair Avenue

If you are interested in talking 
to someone about these well- 
paying jobs with excellent ben
efits, pension plan, etc., cal MR. 
JAMISON AT 431-5580 for the 
Main Plant, or MR. CRAN- 
DALL AT 851-9100 for the St. 
Clair Plant.

Warner & Swasey
We are an equal opportunity 

employer
(65-67)

W A N T E D
EXPERIENCED

DIE CAST 
DIE MAKERS 
TOOLROOM 

LATHE 
OPERATORS 

Modern air conditioned plant. 
Steady work, benefits & over
time.
17920 South Waterloo Rd. 

Cleveland, Ohio 
216 — IV 1-3040 

(65-67)

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimamos ir nevartojančios 
anglų kalbą, nes turime įvai
riausių tautybių tarnautojus 
2000 žmonių tarpe. Dieninė pa
maina, didžiausi atlyginimai 
mokami moterims šiame rajo
ne. Patirtis nereikalaujama. 
Atlyginame besimokinant, po 
trumpo bandymo.

Teiraukitės mūsų Employ
ment Office nuo 8:30 iki 5 vai. 
p. p. nuo pirmad. iki penktad.

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 W. 53rd St.
(2 blokai i pietus nuo Lorain 

Avė.)
(62-68)

pasimatyti, parengtyniauti, bet 
gal ir atsisveikinti... Žinoma, 
būtų malonu pamatyti ir pri
augančią tenisistų šeimą kur 
nors Jaunimo kongreso proga 
suruoštame turnyre.

— Pirmieji lauko teniso, san 
tykiai su JAV lietuviais už- 
megsti 1964 metais Adelaidėje, 
kur Jūs kaip 1962 m. Australi
jos lietuvių meisteris Jėgas iš- 
bandėte prieš tų pačių metų 
JAV lietuvių teniso čempioną 
Vytautą Grybauską. Minėtose 
rungtynėse svečias pasirodė pra 
našiau. Tikriausiai, norėsite at
sirevanšuoti?

-- Aišku norėčiau, bet, deja, 
neturiu jokių vilčių. Galima ti
kėtis pralaimėti švelnesniu re
zultatu, nes mielas Vytautas 
per tą laiką pora metų "pase
no"...

— Ar esate numatęs ir gal 
turite tuo reikalu gavęs atatin
kamus įgaliojimus susirišti su 
Š. Amerikos lietuvių sporto va
dovybe ir pagvildenti užjūrio lie
tuvių šaunios krepšinio rinkti
nės vizito pakartojimą.

— Jgaliojimų dar neturiu, bet 
manau prieš išskrisdamas į JAV 
pasimatyti su A.L.S.K. S-gos 
V-bos pirmininku V. Binkių ir 
tą reikalą apsvarstyti. Čia tik 
galėčiau pridėti, kad privačiai 
nemaža Adelaidės sporto entu
ziastų prašė daryti viską, kad 
šis neužmirštamas ir istorinis 
lietuvių triumfas būtų pakarto
tas. Esu nuomonės, kad sekan
ti išvyka broliams Amerikoje ne- 
pareikalautų daug lėšų, nes jie 
užsirekomendavo Australijoje 
nepaprastai gerai ir jų populia
rumas čia užtikrina panašaus 
vizito finansinį pasisekimą.

— Norėčiau gauti dar vieną 
atsakymą į gana asmenišką 
klausimą, kas domina ir stebina 
ne tik mus veteranus, bet, tik
riausiai, ir mūsų prieauglį. Kas 
įgalino išlaikyti ne tik norą, bet 
ir žaidimo formą kultivuoti jau
nystėje pamėgtą sportą -- teni
są virš 40 metų?

-- Pastovi meilė tenisui ir, 
žinoma, susilaikymas nuo visų 
tų "didelių" malonumų kas spor
tui kenkia. Kas liečia formą (tai 
jau apie tai, deja, galima būtų 
nutylėti, nes tokios nėra.

Padėkojęs mūsų sporto vete
ranui už nuoširdžius atsakymus, 
galėčiau iš savęs tik pridėti, 
kad perdaug kukliai nuvertino 
savo žaidimo formą A. Remeikis, 
Dažnai stebėdamas jį teniso 
aikštėje galiu tik pasakyti, kad 
stebuklų nuvykęs į JAV A. Rę- 
meikis neparodys, bet nepada
rys ir gėdos Australijos lietu
viams.

R. Sidabras

KANADOS 
LIETUVIAI

UŽBAIGĖ MOKSLO METUS

Londono lietuvių šeštadieninė 
mokykla savo mokslo metus už
baigė gegužės 21 dieną.

Po pamaldų, parapijos salėje 
mokiniams ir tėveliams buvo pa - 
skelbti egzaminų rezultatai, iš
dalinti mokiniams pažymėjimai 
bei pasidžiaugta bendrais darbo 
vaisiais. Tenka pažymėti, kad 
pasilikusių antriems metams mo
kinių nebuvo. Tik keliems jų pa
tarta per vasaros atostogas pa
dirbėti, kad ateinančiais mokslo 
metais jau aukštesniame skyriu
je jie galėtų tinkamai dėstomus 
dalykus suprasti ir sekti.

Tėvų Komitetas išreiškė mo
kytojams, tėvams ir visiems, 
kurie prisidėjo prie mokyklos 
išlaikymo, gilią padėką, o ypač 
parapijos klebonui už nuolatinį 
rūpestį mūsų jaunąja karta.

Užbaigai visiems patiekta už
kandžių ir kavutės. Mokyklos ge
radarė p. Ir. Daniliūnienėapdo
vanojo vaikučius saldainiais ir 
skanėstais. Jai priklauso nuo
širdi padėka.

L. E-tas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ



DIR V/
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Atostogų mėnesiais — 
liepos ir rugpiūčio — Dir
va pasirodys 2 kartu į sa
vaitę. Tai 1965 metais įves
ta tvarka susitarus su paš
to įstaiga. Tuo metu Dirvos 
tarnautojai iš' eilės turės 
savo atostogas.

Dirvos krautuvė bus at
dara kaip ligi šiol — kas
dien nuo 9v ai. ryto iki 5:30 
vai. vak., šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Krautuvėje gausus pasi
rinkimas lietuviškų knygų, 
plokštelių, medžio drožinių, 
tautinių juostų ir kt. audi
nių. šalia kitų prekių dova
noms, gauta nauja siunta 
gintarinių karolių (kainos 
nuo 12 iki 45 dol.), sagučių 
ir kt.

Šiuo metu Dirvos krautu
vės sienas puošia clevelan- 
dietės dail; K. Šlapelienės 
paveikslai, kuriuos galima 
įsigyti labai prieinamomis 
kainomis.

• Dainų šventei bilietai 
iš anksto gaunami Karve
lio prekybos namuose, 2715
W. 71 St., Chicago, III. Tel. 
471-1424. Kainos 6, 5, 4, 3 
ir 2 dol. šventė įvyks lie
pos 3 d. International Am- 
phitheatre, Chicagoje. Bi
lietus galima užsakyti paš
tu.

• Vytautas Alseika, buv. 
Eltos redaktorius Vokieti

----------------------------------------------—1

Mielam

inž. ALGIRDUI DIRIKIUI

tragiškai žuvus Kolumbijoje, jo liūdesio prislėgtą 

žmoną ALINĄ, sūnų ALGĮ, motiną ir kitus gimi

nes šią skausmo valandą visa širdimi užjaučiame 

ir drauge kenčiame

M. Bajormų šeimos

A t A

inž. ALGIRDUI DIRIKIUI
Kolumbijoje tragiškai žuvus, jo žmonai ALINAI, 

sūnui ALGIUI, motinai ir kitiems giminėms reiš

kiame giliausią užuojautą

Mičiulių šeima

A t A

inž. ALGIRDUI DIRIKIUI
tragiškai žuvus Kolumbijoje, liūdesio prislėgtą 
žmoną ALINĄ, sūnų ALGĮ, motiną bei artimiuo- 
sius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

Juozas Stanaitis su dukterimi 
ir sūnumi

joje ir Dirvos bendradarbis 
šiomis dienomis atvyko į 
JAV. Po vizitų New Yorke 
įv. lietuvių institucijose, V. 
Alseika vyksta į Chicagą.

JAUNIMO METŲ 
ŽENKLAS

Jaunimo Metai yra Lie
tuvos laisvės kovos at
gimimo metai. I-mePa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese (birželio 30 - 
liepos 4 dienomis Chi
cagoje) susibūręs lietu
viškas jaunimas iš visų 
laisvo pasaulio kraštų 
vieningai išreikš savo 
nepalaužiamą dvasią iš
kovoti laisvę Lietuvai ir 
jos palikuonim.

Jaunimo Metų simbo
lis yra ženklas — Lie
tuvos valstybinis herbas 
— "Vytis”. Jaunimo Me
tų Komitetų atstovai šį 
ženklą jau seniai plati
na. Jį galima lipinti prie 
mašinų ir namų langų. 
Pajamos yra skiriamos 
padengti Jaunimo Metų 
Kongreso išlaidas. Lie
tuviai patriotai — pir
kit šį ženklą ir jį pri
segdami prisidėkit prie 
Lietuvos laisvinimo dar
bų.

Lietuvių Prekybos Rūmų Chicagoje stipendijų laimėtojai. Iš kai
rės: Milda Pakalniškytė, Algis Augustinavičius, Živilė Ona Pale- 
liūnaitė ir Rūta Jonynaitė. V. Noreikos nuotrauka

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Ostervilie, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425 ,
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.. 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai i vilų AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti Į šių gražiausių ir 
didžiausių Cape' Cod žalumynuos paskendusių lietuviška 
pajūrio vilų.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA AUSTRALIJOJ

Mums lietuviams nauja ir gry
nai lietuviška šeima yra pasi
didžiavimo šventė. Tokią ves
tuvių džiaugsmo šventę Aust
ralijos lietuviai turėjome Ade
laidėje, gegužės 14 d. Tai Vi- 
joletos Vasiliauskaitės ir Min
daugo Mauragio vestuvės. Kar
tu į giminystę suėjo ir dvi Aust
ralijos lietuvių inteligentų pa
triotų šeimos. Tai Vasiliauskai

AUKOS PIRMAI
J. Zimblys, Brooklyn ..... 4.00
J. Saladžius, Rochester .. 2.00
J. Šlapelis, Cleveland .... 2.00
L Kaunelis, Detroit .........  1.00
Dr. V. Gruzdys, C leve. ... 5.00
V. Karpslys, San Mateo ... 4.00
J. Švoba, Detroit..............  1.00
M. Preikšaitis, L.A...........2.00
Z.V. Rekašius, Glenview... 5.00
V. Giedraitis, Cleveland .. 4.00
J.P. Vaičaitis, Akron .... 10.00
J. Kašubą, Great Neck .... 1.00
A. Vainažius, Pittsburgh 1.00
E. Baranauskas, Livonia 1.00
A. Stankevičius, Naterbury 2.00
A. Iškauskas, Toronto..... 1.00

UŽSIENIEČIAI TEATRALAI 
APIE "MEILĖS MOKYKLĄ"

Algirdo Landsbergio komedi
ja "Meilės Mokykla", kurią ne
seniai išleido Algimanto Mac
kaus Vardo šviesos-Santa ros 
Knygų Leidimo Fondas, išvers
ta ir anglų kalbon. Jos angliš
koji versija jau susilaukė eilės 
atgarsių, kurių keletą čia cituo
jame:

"Koks teatriškumas, kokie 
charakteriai -- kaip didžiulės iš1- 
karpos iš kartono, nudažytos 
elektriškai intensyviomis spal
vomis! Vaidinimo simbolizmas 
ir veikėjai yra pilni humoro ir 
ironijos, bizūnas už jų nugarų 
aštrus. Mano nuomone, keletas 
sutrumpinimų padarytų komedi
jos tempą dar greitesnį". (Asta 
Willmann-Linnolt, estų drama - 
turgė ir režisierė, Hartfordo 
Conservatory of Music dramos 
skyriaus vedėja).

"Itin įdomus ir provokuojan
tis veikalas". (Paul E. Ouelette, 
Portlando Universiteto dramos 
skyriaus vedėjas).

"Idealus vaidinimas apdulkė
jusioms smegenims supurtyti". 
(Inta Purvą, Latvių Teatro To
ronte, Kanadoje, vedėja). 

iš Adelaidės ir Mauragiai iš 
Sydnejaus. Abu jaunieji yra la
bai gerai žinomi savose koloni
jose. Jaunoji Violeta yra žino
mosios solistės Genovaitės Va
siliauskienės duktė.

Vijoleta yra kilusi iš Ade
laidės. Čia ji buvo skautė, atei
tininkė, tautinių šokių vadovės
B. Lapšienės padėjėja ir at
skiros grupės mokytoja, Lie
tuvių Studentų Sąjungos Val
dybos sekretorė, o Jaunimo Va
saros stovyklose nepamainoma 
programos vadovė, gabi ir jau
natviško entuziazmo laužų pra- 
vedėja. Prieš gerus metus ji 
persikėlė į Canberrą tarnybai 
ir tolimesnėm universiteto stu
dijom.

Mindaugas yra iš Sydnėjauą. 
Jo tėvas Austrijos Insbrucko 
universiteto doktorantas. Min
daugas taip pat jau iš gimnazi
jos laikų buvo aktyvus skau
tas, tautinių šokių akordeonis
tas. Praėjusiais metais dėstė 
matematiką Norfolko salos gim
nazijoje, o nuo šių metų pra
džios persikėlė į Canberrą tom 
pačiom pareigom gimnazijoje.

Vestuvių jungtuvių apeigas at
liko kun. A. Kazlauskas, kuris 
Vijoletą pakrikštijo Marijampo
lėje prieš pat antrąjį bolševikų 
antplūdį į Lietuvą. Jungtuvių 
apeigom asistavo dar du kuni
gai, specialiai ta proga atvykę. 
Tai kun. P. Butkus iš Sydne
jaus ir kun, P. Dauknys iš Gee- 
longo. Mišių metu solo giedojo 
estas tenoras, smuiku gro
jo smuikininkas Pranas Ma
riukas, o vargonais Mr. James.

Vestuvių vaišės vyko Lietu

A. Budrio nuotraukaJaunieji Violeta ir Mindaugas Mauragiai su pamergėmis ir pabroliais,

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E ’ 
MEŠKOJE

CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo
mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.
Su užsakymais prašome kreiptis:

M. LŪŠYS, 88-01 104 St., 
Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS, 72 Congress St., 
Braintree, Mass.
Tel. (617) 843-2146

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

vių Katalikų Centro salėje, kur 
dalyvavo apie 150 svečių, suva
žiavusių iš trijų Australijos 
valstijų ir federalinės sostinės 
Canberros. Sveikinimo kalbas 
pasakė visi trys klebonai, jau
nosios tėvas J. Vasiliauskas, 
jaunojo tėvas dr. A. Mauragis, 
Adelaidės tautinių šokių vado
vė B. Lapšienė ir jaunosios te
ta ir jos krikšto mama -- Č. 
Paliulienė. Buvo gauta labai 
daug sveikinimų iš įvairių Aus
tralijos lietuvių kolonijų, net ir 
iš Lietuvos. Iš Amerikos svei
kino Dr. Saudargų šeima iš Cle
velando, prof. Vasaičių šeima 
iš Washingtono. Vestuvių stalus 
puošė nuostabiai gražūs lieps
nojantys raguoliai, kepti Ivaške - 

vičienės iš Geelongo. O jauni
mas visu atliekamu nuo šokių 
laiku dainavo ir dainavo vis lie
tuviškas dainas, išmoktas Jau
nimo Vasaros stovyklose.

Jei kiekvienos vestuvės jau
niesiems yra džiaugsmo ir lai
mės diena, tai ypač šios abiejų 
jaunųjų Vijoletos ir Mindaugo 
Mauragių -- susipratusių lie P 
tuvių jaunųjų inteligentų vestu
vės, yra mums visiems Aus
tralijos lietuviams tikra džiaugs ■ 
mo šventė. Iš širdies linkime, 
kad lietuviškos dvasios jiems 
niekada, nepritrūktų ir nuolat 
liepsnotų ta meilė, kuri sujun
gė abi lietuviškas širdis ir ją 
skleistų į lietuvišką aplinką! 

Kun. P. Dauknys

A. A.

VINCUI ŽEMAIČIUI 
mirus, jo žmonai poniai ŽEMAITIENEI, dukrai 
VINCENTINAI ir jos vyrui JONUI JURKŪNUI, 
sūnui VYTAUTUI ir BIRUTEI ŽEMAIČIAMS ir 
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Zaparackų šeima

PAIEŠKOMI ASMENYS
Vanda Lapaitvtė, gyve

nusi Lankeliškiuose, Vilka
viškio rajone. Ieško Juo- 
dąitytė Valė, Vinco, gyv. 
Šakiai, P. Cvirkos g-vė 4.

Inž. Jocius Donatas, gyv. 
Kaunas, Neries krantinė 
13-26. Ieško savo draugų, 
giminių ar pažįstamų.

Pradžia 12 vai.

Važiuoja 2 kelei- 
niai autobusai.

Kviečiami skait
lingai atsilankyti 

— paremti
B A L F Ą

BALFO CHICAGOS APSKRITIES
GEGUŽINĖ-PIKNIKAS 

įvyksta birželio 19 d.
Bučo darže,-

Willow Springs, III.
VEIKS trys BARAI, VIRTUVĖ, KAVINĖ

Programoje: 
Sveikinimai 

Jaunimo 
pasirodymai 
A. Ramonio 

orkestras
Šokiai

Kviečia — Balfo Apskr. Valdyba
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