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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIEŠ 311 METĮĮ...

PATYS KOMUNISTAI GĖDINASI
APIE SĮ PAKTĄ UŽSIMINTI

Dar pusmetis, ir bus 
30 metų nuo tų dienų, kai 
Europos dangus apsiniau
kė žmonijos istorijoj 
žiauriausio ir nelaimin- 
giausio karo debesimis. 

Tirščiausi karo debe
sys tada pakilo iš Mask
vos Kremliaus, kur 1939 
metų rugpiūčio 23-čiąją 
naktį paslaptingai tarėsi 
pats Stalinas, jo "deši
nioji ranka" Molotovas 
ir kiti anuometiniai aukš
tieji rusų bolševikijos va
dai su Hitlerio patikėti
niais, Ribbentropu ir 
Šchulenburgu.

Kiekvienam, kas buvo 
nors kiek patikėjęs 
Kremliaus diplomatų 
burkavimais apie taiką, 
ta naktis buvo apstulbi
nanti staigmena, nors 
daugumas tada nė nesu
prato, nes ir nežinojo, 
koki tamsūs dalykai tos 
nakties tamsoj Kremliu
je buvo sutarti.

Ir dabar rusiškoskom. 
partijos vardo blizginto- 
jai kala į galvas savo 
pavaldiniams istorijas 
anot kurių ta partija ir 
jos vadai esą ir visada 
buvę tik karų stabdyto- 
jai ir taikos saugotojai.

O prieš 30 metų bolše 
vikinės Rusijos vadai, ro
dos, kaip tik galėjo padė
ti sutramdyti Hitlerio 
ir jo vanagų įsigeidimą 
kariauti. Reikėjo tik, 
kad Maskva, drauge su 
Vakarų valstybėmis, bū
tų aiškiai pasipriešinusi 
tų vanagų kėslams.

Bet, Vakarų pakalbin
ti taip laikytis, Mask
vos valdovai tuojau ėmė 
teirautis, — o kas mums 
už tai bus duota! Ir kai 
Vakarų valstybės nesi
skubino už taikos gelbė
jimą mokėti Maskvai ki
tų tautų laisve ir nepri
klausomybe, maskviniai 
tariami taikos gynėjai ne 
sivaržydami spiovė į tai
ką ir pasisiūlė parduoti 
savo pagalbą Hitleriui, 
— pagalbą ne taikai iš
laikyti, o karui pradėti.

Teisybė, Kremliuje ta
da buvo sudaryta iš pa
žiūros taikinga "nepuoli 
mo" sutartis... Bet Hit
leriui tas Maskvos nepuo
limas kaip ir buvo pats 

reikalingiausias daly
kas, kad galėtų Lenkiją 
užpulti. Tai buvo lemia
moji spyruoklė karui 
pradėti.

Bolševikijos vadai ne
delsdami išdavė taikos 
interesus, kai tik paste
bėjo, kad pagalbą karui 
gali lengviau ir brangiau 
parduoti, negu pagalbą 
taikai. Ir Hitleris tikrai 
nesivažydamas sutiko už
mokėti svetimais kai
liais tiek, kiek tie jopa- 
talbininkai užsiprašė.
tai tą rugpiūčio 23 nak

tį iki paryčių rašyta są
skaita — slaptas proto
kolas prie viešai paskelb
to "nepuolimo" susita
rimo. Tai patamsy, 
griežtai slaptai, ir tai 
tik puse lūpų apie susi
mokytus dalykus teprasi- 
tariant surašytas doku
mentas. Savo turiniu jis 
toks nešvarus, kad ko
munistų istorikai — jų 
tarpe ir lietuviams ano 
meto įvykių istorijas ra
šantieji — gėdinasi apie 
jį net užsiminti. Jį sle
pia nuo lietuvių tautos, 
ypač nuo jaunimo, netu
rinčio iš kur tiesą suži
noti, ir vietoj te įtikinė
ja, kad tariamieji taikos 
saugotojai iš Kremliaus 
tik saugoję Lietuvą nuo 
hitlerininkų užpuoli
mo...

Todėl ypač lietuviams 
svarbu tą dokumentą dar 
ir dar kartą skaityti, at
mintinai jį įsidėmėt, da
bar ir ateity, per kartų 
kartas, kad lietuvių tau
ta niekad nepamirštų, ko
kios moralės verteivų va
lioje jai teko atsidurti 
pačiame dvidešimtojo 
amžiaus viduryje.

Žodis žodin to patam- 
sinio dokumento turinys 
yra štai koks:

"Ryšium su nepuolimo 
pakto pasirašymu tarp 
Vokietijos reicho ir So
cialistinių Tarybų Res
publikų Sąjungos kiekvie
nos abiejų šalių pasira
šiusieji įgaliotiniai 
griežtai slaptuose pa
sikalbėjimuose aptarė 
savo įtakos sferų Rytų 
Europos sienos klausi
mą. Šie pasikalbėjimai

Kas nauja

ATODRĖKIS... Vyt. Maželio nuotrauka

NJXONAS Į EUROPĄ
PREZIDENTAS SIEKIA GLAUDESNIO BENDRADARBIAVIMO

Analizuodami prezi
dento Nixono intymių už
sienio politikos patarėjų 

privedė prie šių rezulta
tų:

1. Tuo atveju, jeigu 
srityse, priklausančiose 
Baltijos valstybėms (Suo
mijai, Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai), įvyktų teri
torinių bei politinių per
tvarkymų, šiaurinė Lie
tuvos siena bus Vokieti
jos ir SSSR interesų sfe
ros siena. Tuo atžvilgiu 
abi šalys pripažįsta Lie
tuvos interesus Vilniaus 
krašte".

Įsidėmėtini žodžiai — 
"jeigu... įvyktų teritori
nių bei politinių per
tvarkymų". Ne apie 
pačių Baltijos valstybių 
persitvarkymus kalbėjo, 
o apie jų pertvarkymus.

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
pažiūras, mespabrėžėm 
jų norą rasti kokią ge
resnę bazę bendradarbia
vimui su europiečiais. 
(Žiūr. Dirvos 68 m. 114 
ir š.m. 8 Nr.) Negali sa
kyti, kad ko nors pana
šaus nebūtų siekusios bu
vusios šio krašto admi
nistracijos. Tačiau Ame
rikos ir Europos intere
sai, nors iš esmės yra 
labai panašūs, turi daug 
skirtingų niuansų. Paly
ginti lengva buvo Suras
ti bendrą kalbą, kai po 
antrojo pasaulinio karo 
reikėjo sulaikyti Sovie- 
tijos veržimąsi į Vaka
rus. Daug sunkiau — 
kai tas pavojus pasidarė 
mažiau realus ar bent 
šiuo tarpu nebeaktualus.

Sovietų Sąjunga suda
ro nūdienės technikos 
pažangos dėka grėsmę 
ne tik Vakarų Europai, 
bet ir pačiom JAV. Tas 
faktas vedė prie min
ties, kad tartis reikia 
su Maskva, nes ji savo 
žinioje turi atomines 
bombas, kurių panaudoji - 
mas gali geriausiu at
veju padaryti milžiniš
kų nuostolių. Už tat apie 
prezidentą Johnsoną sa
koma, kad jis labai no
rėjęs tiesioginio kontak
to su sovietų viršūnėm, 
tačiau Čekoslovakijos 
okupacija paskutiniam 
'akis į akį' susitikimui 
sukliudžisi.

Tiesioginio susitari
mo su sovietais gerąsias 
puses sumažina faktas, 
kad Europos valstybės, 
jausdamos, kad ameri
kiečiai nori susitarti su 
sovietais, pradeda to pa
ties irgi siekti. Netikde

• VIETNAME netoli Saigo
no rasti paslėpti urvuose prie
šo raketų ir ginklų sandėliai. 
Tai viena didžiausių iki šiol 
per karą surastų ginklų san
krova, priešlėktuvinių pabūk
lų, minosvaidžių ir apie 300 
raketų.
• BONNOS vyriausybė pa

smerkė suvaržymus, kuriuos pa
skelbė Rytų Vokietija, uždraus- 
dama Vakarų Vokietijos parla
mento nariams vykti j Vakarų 
Berlyną rinkti naują Vakarų Vo
kietijos prezidentą. Jau 15 me
tų, kai V. Vokietijos preziden
tas renkamas Berlyne ir dabar 
Rytų Vokietija, skelbdama šį už
draudimą, įveda naujus įtampos 
elementus. Parlamentarai ga
lės skristi lėktuvais, nes Ry
tų Vokietija kontroliuoja tik že
mės kelius.

• P. VIETNAMO viceprezi
dentas Ky, grįžęs iš Paryžiaus 
į Saigoną pareiškė, kad JAV ir 
Pietų Vietnamas laukiąs, ar ko
munistai parodys gerą valią 
prieš pradedant rimtus pokalbius 
Paryžiuje, nes iki šiam laikui 
tokių ženklų nebuvę.

• ITALIJOS kompartijos su
važiavime, partijos lyderis Lui- 
gi Longo apkaltino Sovietų Są
jungą, kad ji su invazija J Če
koslovakiją ardanti pasaulio ko
munistų sąjūdį. Jis pareiškė, 
kad jokia valstybė neturi teisės 
kištis į kito krašto reikalus, 
kaip tai padarė sovietai Čeko
slovakijoje.

• NIXONAS praeitą savaitę 
spaudos konferencijoje daugiau
siai kalbėjo apie artėjančią ke
lionę Europon ir mažai tekliudė 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
santykius.

Paklaustas apie galimybę kon. 
ferencijos su sovietų vadais, 
Nixonas atsakęs, kad dar tinka
mai nepasiruošta tokiai konfe
rencijai. Prieš susitinkant, svar
bu pirma išsikalbėti su savo eu- 
ropejiniais draugais. Savo pir
moje kelionėje užsienin jis sten
gsis sustiprinti esamus ryšius 
tiek, kad būtų sukurta nauja 
bazė savitarpio paiktikėjimui 
ir galima būtų pajudėti link ki
lų diplomatinių projektų.

Gaulle, bet net ir Ispani
jos Franco nevengia kon
taktų ir eventualaus su
sitarimo su Maskva.

Bonnos vyriausybės si
tuacija šiuo atveju yra 
sunkesnė, nes

1. Sovietai laiko oku
pavę dalį Vokietijos ir

2. visą laiką kalba apie 
vokiečių revanšo norą.

Žodžiu, iš susitarimo 
su sovietais Bonna nega
li tikėtis jokios sau spe
cialios naudos — jos 
krašto gerbūvis priklau
so nuo santykių su Vaka
rais, o ne sovietų kon
troliuojamais Rytais.

Jei kas iš tos būklės 
laimėjo, tai tik sovietai. 
Dėl to Nixono patarėjų 
ir, atrodo, jo paties 
nuomone, visų pirma rei
kia atstatyti vieningą 
frontą su Europa ir ras
ti bei užfiksuoti bendrus 
interesus. PotoWashing- 
tonas ir tiesioginėse de
rybose su Maskva galės 
kalbėti stipresniu balsu, 
nes jei JAV ir Sovietų 
Sąjunga negali pradėti ka
ro, ilgainiui nulems ne 
ginklai, bet atskirų fron
tų ūkinis pajėgumas.

Teoriškai vienybę ga
lima būtų atstatyti, ta
čiau praktiškai kiekvie
no krašto vyriausybė tu
ri specifinių interesų. 
Už tat nors Nixono as
meninis kontaktas sų Va
karų Europos valdan- 
čiom asmenybėm jei ir 
negalės iš karto pakeis
ti prasidėjusios skilimo 
raidos, tai jo viešnagė 
gali bent sudaryti geres
nę atmosferą tolimes- _ mas tikrai gali būti nau- 
niems pasitarimams: at- dingesnis už ramų išsi- 
statyti pasitikėjimą. aiškinimą per diplomą-

imant, yra nusiteikę 
prieš Vietnamo karą. Iš 
dalies dėl baimės, kad 
amerikiečiai, perdaug 
įsivėlę į Tolimuosius 
Rytus, paliks savo liki
mui Europą. Čia kaip tik 
aiškėja Vietnamo karo 
nauda sovietams. Jis 
jiems reikalingas ne tik 
dėl jo įtakos Europai, 
naštos amerikiečiams ir 
Kinijos komunistų bai
dymo (duodant tiems su
prasti, kad ne tik jie, so* 
vietai, yra natūralūs ki
niečių priešai, bet ir 
amerikiečiai, kurie sten
giasi įsistiprinti pietry
čių Azijoje). Nixonas, at
rodo, bandys tai išaiš
kinti, siekdamas konsta
tuoti bendrus interesus 
ir bendrų žygių galimy
bes. Prieš akis stovi ne 
tik Vientamo karas, bet 
ir nemaloni padėtis Ar
timuosiuose Rytuose, 
kur vieningas amerikie- 
čių-europiečių nusista
tymas gali daug ką nulem
ti.

Žodžiu, Nixono vieš
nagė Europoje gali bū
ti naudinga, nors dar 
reikia įrodyti, kad toks 
asmeniškas santykiavi-

statyti pasitikėjimą. . • -
Europiečiai, aplamai tus
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MASKVA ŽINOJO VISAS
VOKIEČIŲ KARINES PASLAPTIS

Sovietų šnipas Roes
ler, arba "Lucie", buvo 
gimęs 1897 metais Kauf- 
beurene ir nuo 1930 me
tų Berlyne vadovavo vie
nai leidyklai, kuri leido 
knygas klerikalų organi
zacijoms, liberalam ir 
komunistams.

1934 m. jis emigravo 
į Šveicariją ir Lucerne 
atidarė leidyklą "Vita 
Nova", kuri leido teo
loginius ir filosofinius 
veikalus. Iki karo pra
džios Roesler nerodė jo
kio aktyvumo špionaže, 
laikydamasis šešėlyje. 
Jo valanda išmušo su pir
mais šūviais fronte. Ta
da jis į darbą paleido 
organizaciją, kurią ty
liai buvo paruošęs. Ži
nių šaltiniai, kuriuos jis 
laikė rezerve, dabar pra
dėjo veikti. Vokietijoj ge
riausias iš visų šaltinių 
buvo "Werther", Wehr- 
machto vyriausiajame 
štabe.

Kas buvo tas žmogus, 
kuris slėpėsi už Goethes 
romantiško personažo ir 
kuriam Maskva savo te
legramoj 1943 m. sau
sio 16 pripažino didelius 
nuopelnus?

"Werthe'r" buvo tikras 
špionažo tūzas. Jis Mask
vai davė slapčiausias in
formacijas, kurias teži 
nojo tik O.K.W. ir Hit
lerio vyriausias štabas, 
tai yra patys patikimiau' 
šieji žmonės...

Kai Maskva norėdavo 
ką nors svarbaus suži
noti, kas buvo žinoma 
tik vokiečių vyriausiam 
štabui, per radiją įsa
kydavo: "Reikia, kad
Werther...", arba "Wer- 
ther turi..." vis tas Wer- 
ther ir Werther.

1943 m. vasario 16 d. 
"Direktorius" kreipėsi į 
"Dorą": "Pasiinformuo- 
kit tuojau per Lucie pas 
Wertherį, ar Viazma ir 
Rževas bus evakuoti",

Ir vasario 22 d.: 
"Išrūpinkite tuojau pat 

iš Wertherio O.K.W. pla
nus ir kokie yra Kluge ar
mijų grupės uždaviniai."

Ir "Werther" atsakinė
jo, duodamas reikalauja
mas informacijas.

Kovo pradžioj prasidė
jo vokiečių kariuomenės 
koncentravimas Centro 
armijų grupėj, pasiruo
šiant ofenzyvai prie 
Kursko. Dešimt divizijų 
buvo paskirtos prie li
ros šarvuočių armijos 
Orelio sektoriuje. Gele
žinkeliams būnant per
krautiems, vokiečių va
dovybė susidūrė su sun
kumais perkelti tas divi
zijas geležinkeliu. Šią 
problemą reikėjo Iš
spręsti per 18 dienų 
su 320 traukinių ešalo- 
nais. Nuo to perkėlimo 
priklausė viso plano pa
sisekimas. Tai buvo Zi- 
tadelle operacijos Achi
lo kulnis. Ir Maskva 
greit sužinojo visas 
smulkmenas.

Pulkininkas Hermann 
Teske, kuris buvo Cent
ro armijų grupės trans
porto viršininku, apie 

šią operaciją rašė: "Ru
sai, be abejo, iš anksto 
sužinojo vokiečių kon
centravimo planus, nes 
abi išsilaipinimo zo-

šnipas Roesler per keletą valandų žinodavo, kas buvo nutarta 
Hitlerio štabe. Nuotraukoje: po karo šveicarų areštuotas veda
mas j teismą.

no s nuo kovo vidurio bu
vo be pertraukos smar
kiai bombarduojamos. 
Kaip buvo įprasta, jie 
šaudmenis taupumo su
metimais vartodavo tik 
ten kur būtinai reikėda
vo, iš to kad jie stengė 
si tas zonas padaryti 
nenaudojamomis, aiš
ku, kad bombardavimo 
objektyvai buvo svar
būs".

Kitais žodžiais, sovie
tų karinė vadovybė tu
rėjo tikslias informaci
jas iš patikimų šaltinių, 
apie dalinių koncentravi- 
mą ruošiantis Zitadelle 
operacijai ir galėjo sėk
mingai veikti suduodami 
smūgius. Tad pionie
riams reikėjo dėti dide
les pastangas taisant ge
ležinkelį.

Balandžio 15 d. Hitle
ris pasirašė įsakymą 
Zitadelle operacijai, nu
statydamas datą jai pra
dėti gegužės 3. Už pen
kių dienų, būtent balan
džio 20 d. "Dora" prane 
šė "Direktoriui": "Vo
kiečių ofenzyvos data 
prie Kursko, neseniai pa 
skirta gegužės pirmai sa
vaitei, dabar nukelta vė
lesniam laikui."

Balandžio 29 d. "Do
ra" papildė savo pra
nešimą: "Nauja ofenzy
vos data bus birželio 12 
d.".

Tai buvo teisinga. Ir 
šitą paslaptį, labiausiai 
saugomą iš visų paslap
čių, žinojo tik dvylika 
asmenų. Gegužės 7 d. 
"Direktorius" užklausė 
"Doros": "Kreipkitės

per Lucie į Wertherį, 
kad gavus pilnas infor
macijas ir O.K.W. pla
nus. Skubiai perduokite 
mums."

Gegužės 9 d. "Dora" 
šifruotoj-telegramoj iš 
120 grupiu, atsakė: "Do
ra Direktoriui. Prane
šimu iš Wertherio, Vy
riausioji Wehrmachto va
dovybė yra įsitikinu
si..."

Ir sekė visa eilė in
formacijų apie vokiečių 
dvejojimus, apie Kubano 
puolimą, Novoroslsko gy
nybos planus ir visus ki
tus slaptus planavimus 
Hitlerio štabe.

Gegužės 13 d. Maskva 
gavo įspėjimą:

"Dora Direktoriui. 
Werther praneša, kadvo 
siečlų žvalgyba pastebė
jo sovietų kariuomenės 
koncentravimą prie 
Kursko, Viazmos ir Ve- 
likl-Luki".

Gegužės 30 d. Maskva 
iš "Doros" pareikalavo 
preciziškų duomenų apie 
vokiečių ofenzyvą, pra
šant tuojau pat perduoti 
Wertheriul, kad jis nu
statytų tiksliai vietą Ry
tų fronte, kur prasidės 
vokiečių ofenzyva, ko
kios jėgos ten sutrauk
tos ir kokia kryptimi 
bus puolama.

Už penkių dienų, ar
ba keturioms savaitėm 
prieš ofenzyvą, nauja te
legrama "Dorai" įsakė 
sukoncentruoti visą dar
bą ofenzyvos reikalu ir 
iš savo bendradarbių iš
spausti kuo daugiau in
formacijų, jas skubiai 
pranešant Maskvai. Nuo 
birželio 10 d. "Dora" da
vė preciziškas informa
cijas kas liečia Mans- 
teino operaciją Ir Jo įsa

kymus motorizuotiems 
daliniams.

Birželio 12, kai dar 
joks vokiečių karys ne
buvo matęs naujojo tanko 
į kurį Hitleris buvo su
dėjęs visas viltis, kad 
pasisektų Zitadelle ope
racija, Maskva iš "Do
ros" jau žinojo visas 
Panteros savybes,tech
niškas charakteristikas, 
ugnies galingumą ir šar
vų storumą, bei kiek 
per mėnesį jų pagami
nama.

Ko daugiau sovietai 
galėjo norėti? Jie turė
jo savo rankoje didžiau
sias karines paslaptis.

***
Kai šiandien pagalvo

jama apie pasikeistas te - 
legramas tarp Maskvos 
ir jos šnipų centrinės 
Šveicarijoje, prieš pra
sidedant Zitadelle ope
racijai, liekame be ža
do. Maskva žinojo sekto
rius kur koncentruojama 
vokiečių kariuomenė, 
tikslų skaičių tankų ir 
viską apie vokiečių vy
riausiojo štabo planuo
jamus puolimus, beveik 
kiekvieną Hitlerio pa
judėjimą.

Kas buvo tas žmogus, 
kuris Maskvai išdavinė
jo tas slapčiausias pas
laptis?

Štai jau dvidešimt me
tų kaip ieškomas Wer- 
theris. Ir veltui. Iki šiam 
laikui dar nepavyko iš
aiškinti net jo pėdsakų.

Šiandien beveik viską 
žinome apie visus di
džiuosius paskutiniojo 
karo šnipus: Dr. Sorge, 
kuris Japonijoje dirbo 
Stalinui ir 20 metų pra
slinkus po nužudymo ta
po Sovietų Sąjungos he
rojumi. Ankaroj buvo 
"Ciceronas", kuris dirb
damas anglų ambasado
je nufotografuodavo slap
tus dokumentus ir par
duodavo vokiečiams. 
Berlyne buvo "Coro", lei
tenantas Schulze - Boy- 
sen, kuris dirbo Mask
vai, Briusely ir Paryžiu
je buvo sovietų agentai, 
kurie vadinosi "Kent" ir 
"Gilbert" ir daug kitų, 
kurie buvo "Raudonojo 
orkestro" ramsčiais. 
Tik vienas Werther pa
siliko neišaiškintas. Ma
tyt, kad tai buvo pats 
svarbiausias iš visų so
vietų agentų, jei iki šiai 
dienai jie nenori jo var
do atidengti.

Kaip patys rusai pri
pažįsta, Sorge dėka 
jie laimėjo Maskvos mū
šį, neabejotina, kad Wer- 
theris padėjo laimėti 
Kursko mūšį. Už šio Goe- 
thes romantiško asmens 
slėpėsi pats pavojingiau
sias Vokietijai asmuo.

Kaip ir apie daugelį 
išdavikų, nežinoma ka
da Wertheris pradėjo 
dirbti sovietams. Pir
mą kartą jo vardas te
legramose užtinkamas 
tik 1942 metais, kaip tik 
tuo laiku, kai Berlyne 
buvo atidengtas sovietų 
špionažo tinklas "Raudo
nasis orkestras". Vokie
čių aviacijos leitenantas 
Schulze - Boysen, va
dinamas "Caro" pateko į 
vokiečių žvalgybos 
spąstus. Tai buvo galas 
organizacijai, kuri buvo 
susisukusi lizdą įvairio
se ministerijose. Mask
va tada prarado nemažai 
vertingų savo agentų. Ir 
štai už kelių savaičių pa
sirodė "Wertheris", ku
rio teikiamos informa
cijos buvo dar geresnės 
ir daug greičiau pasiek
davo Maskvą, negu "Co
ro". (Bus daugiau)

PATYS KOMUNISTAI GĖDINASI
(Atkelta iš 1 psl.)

Baltijos valstybės tada 
nei nesirengė persitvar
kyti, bet Molotovas jau 
tą naktį Ribbentropul su 
Schulenburgu pasipasa
kojo, kokių jis rengia 
joms "teritorinių bei po
litinių pertvarkymų": 
prijungti jas prie Rusi
jos ir įtaisyti jose savo 
valdžią bei santvarką.

Kitas įsidėmėtinas 
dalykas yra tas, kad tą 
naktį tariamieji Lietu
vos nuo Hitlerio gelbėto
jai kaip tik Lietuvą su vi
su Vilniaus kraštu sutiko 
palikti to paties Hitlerio 
vadinamojo "įtakos sfe
roj", tai yra jo valioj. 
Tai rodo, kad Maskvai ne 
Lietuva, o pats sandėris 
labiausia rūpėjo, todėl 
pradžioje už pagalbą ka
rui pradėti nerašė per- 
didelės sąskaitos. Tik 
vėliau, sandėris buvo jau 
pasirašytas ir nebebuvo 
pavojaus, kad pagalbos 
pirkėjai atsimes, Krem
liaus vertelgos ėmė sąs- 
kaiton prirašinėti prie
mokų, ir taip dalimis iš
sireikalavo ir net dole
riais atpirko iš Hitlerio 
taip pat ir Lietuvą. Tai 
bus matyt iš tolesnių do
kumentų. Šiuo atveju 
grįžkime į tą patįrugpiū- 
čio 23-čiosios nakties do
kumentą, kuriame toliau 
užrašytas karo planuo
tojų susitarimas pasida
linti Lenkiją ir kitas sri 
tis. Būtent:

"2. Tuo atveju, jeigu 
teritorinių bei politinių 
pasikeitimų įvyktų Len

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...
Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 

Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapiu, kaina 5 dol. 
Kietais viršeliais — 6 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir įnirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams...

"Tai tikrai brangus antkapis, pastatytas tautos 
kankiniams vienos kankinės, kuriai likimas leido 
išlikti gyvai, kad liudyti visam laisvajam pasauliui 
apie baisiąją XX amžiauą vergijos imperiją ir pa
vergtųjų dalią. Ta knyga buvo jau seniai laukiama. 
Nors autorė savo pergyvenimus yra dalimis apra
šiusi viename ir kitame Amerikos lietuvių laikraš
tyje, tačiau jokios paskiros dalys negali atstoti visos 
knygoje atvaizduotos pilnumo" — rašo Naujienos.

SOVIETIJA ITALO 
AKIMIS...
Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMtt- 

LO. Su 18 autoriaus piešinių. Išvertė J. P. Palukaitis. 
Knyga 216 psl. kaina 3 dol.

"Tai neseniai mirusio italų rašytojo viena iš tų 
daugelio knygų, kurios pagrindiniai veikėjai via 
vieno italų miestelio klebonas Don Camillo ir vie
tinės komunistų partijos sekretorius Peppone. Šių 
dviejų pagrindinių veikėjų "draugystė" tarpu
savio kova, spalvinga pokario Italijos gyvenimo tėk
mė autoriaus šiose knygose piešiama tokiomis la
kiomis humoristinėmis situacijomis ir forma, kad 
jis ne vieno kritiko yra pavadintas šių dienų Serv
antesu. Čia minima lietuvių kalbon išverstoji Guare
schi knyga vaizduoja ypač intriguojantį dalyką 
Don Camillo ir Peppone kelionę į šiandieninę Ru
siją”. — rašo "Draugas.
Abi šios knygos, išleistos Vilties leidyklos, yra 

gaunamos Dirvoje.
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kijos valstybei priklau
sančiose srityse, Vokie
tijos ir SSSR įtakos sfe
ras skirs linija, einanti 
maždaug Narevo, Vyslos 
ir Sano upėmis.

Klausimas, ar abiejų 
šalių interesų požiūriu 
yra pageidaujama išlai
kyti nepriklausomą Len
kijos valstybę ir kokios 
turėtų būti tos valstybės 
sienos, tegalės būti ga
lutinai išspręstas toli
mesnėj politinėj raidoj. 
Kiekvienu atveju abi vy
riausybės šį klausimą 
spręs taikingo susitari
mo keliu.

3. Dėl pletų-rytų Eu
ropos sovietinė šalis at 
kreipė dėmesį į savo in
teresus Besarabijoj. 
Vokiškoji šalis pareiš
kė savo visišką politinį 
nesidomėjimą tomis sri
timis.

4. Abi šalys šį proto
kolą laikys visiškai slap
tu.

Maskva, 1939 m. rug
piūčio 23 d.

Už Vokiečių reicho vy
riausybę — von Rlbben- 
trop.

SSSR vyriausybės įga
liotinis V. Molotov."

Šio dokumento origina
lo nuotraukos saugomos 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių Valstybės Depar
tamento archyve,serija F 
19, 182 ir 183 kadrai. 
Tekstas anglų kalba pa
skelbtas Valst. Departa
mento leidinyje "Nazi- 
Soviet Relations 1939— 
1941", 1948 metų laisfa- 
je, 78 puslapyje.

(ELTA)

(nuiuo numeris ir «alvė)

(miestas ir valstybė, £ip Nr.)
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TVARKA IR
TEISĖTUMAS
Prieš keletą savaičių, 

šeimininkams pasikei
tus Baltuosiuose Rū
muose, prasidėjo spėlio
jimas, įtaigojimas ir 
samprotavimas, kuria 
linkme pasuks naujoji 
šio krašto administraci
ja tiek vidaus reikaluo
se, tiek užsienio politi
koje.

Niekam nepaslaptis, 
jog rinkiminės kampani
jos metu pažadama ir 
prižadama daugiau, ne
gu rinkimus laimėjus ir 
su praktiška tikrove su
sidūrus galima ištęsėti. 
Bet kiekviena nauja šluo
ta kitaip šluoja. Ir to
dėl visiškai pagrįstai 
laukiama ir stebima,kuo 
naujosios administraci
jos darbai ir užsimoji
mai skirsis nuo buvu
sios. Kiek jie pateisins 
priešrinkiminius įsipa
reigojimus ir kiek iš vi
so valdžios pasikeitimas 
Washingtone bus naudin
gas šio krašto gyvento
jams, kartu JAV ir iš da
lies žmonijos gerovei.

Visuomenės siekimai 
geriausiai paaiškėja vie
šose diskusijose ir kaip 
galint platesnės apim
ties paskirų asmenų pa
sisakymuose. Jie labai 
gražiai atsispindi skai
tytojų laiškais laikraš
čiams ir telefoniniais po
kalbiais su diskusinių ra
dijo programų vedėjais. 
Čia kaip tik prisimena
me panašias diskusijas, 
kurios netrukus po R. 
M. Nixono inauguracijos 
kelias dienas vedė viena 
populiariųjų Clevelando 
radijo stočių. Diskusijų 
tema buvo labai konkre
ti: jeigu būtumei R.M. 
Nixono vietoje, kurių dar
bų imtumeis pirmiau
sia. Gausiai dalyvauda
mi diskusijose, klausy
tojai pareiškė savo gilų 
susirūpinimą šiandie
ninėmis negerovėmis ir 
pagal savo padėtį bei 
supratimą davė pasiūly
mus, kuriuos diskusijas 
baigdamas jų vedėjas 
taip sulaipsniavo:

Pirmoje eilėje reikė
tų siekti valstybės vidu
je atstatyti tvarką ir tei
sėtumą. Greta to turė
tų eiti ekonominio gyve
nimo sunormavlmas, 
grąžinant sveiką kainų 
ir uždarbio pusiausvy
rą. Trečiasis žingsnis 
turėtų būti Vietnamo ka
ro baigimas. Tie trys 
dalykai lyg ir sutartinai 
buvo pabrėžti didžiosios 
diskusijų dalyvių daugu
mos. Jie, turime pripa
žinti, yra šiandieninių 
krašto gyventojų nuotai
kų ir troškimų atspin
dys, ne atsitiktinai pasi-

THE LITHUANIAN 
NFVVSPAPER

rodęs mūsų minėtoje ra
dijo programoje. Kiek 
pastebime, susirūpini
mas jais jau ima reikš
tis ir pradiniuose nau
josios vyriausybės ėji
muose.

Mes visą laiką buvo
me ir pasiliksime tais, 
kurie pripažįstame tvar
ką ir teisėtumą pirmo
je eilėje, nes ten, kur 
paneigiama tuodu daly
kai, prasideda sąmyšis 
reiškiasi minios sau
valiavimas, o grupinis 
interesas pakeičia bend 
ruošiu s visuomeninius 
siekimus. Tada visas gy 
venimas stumiamas 
linkme, iš kur kaip iš 
užspringusio patefono 
sklinda į visas keturias 
pasaulio šalis: pasaulį 
seną išardysim... kas 
buvo nieks, tas bus vis
kuo".

Tai tinka ne tik ame
rikiniam gyvenimui, bet 
ir mūsų reikalui.

Nedrįstume tvirtinti, 
kad esamoji tvarka yra 
tiek gera ir tobula, jog 
kiekvienas balsas, siū
ląs reformas jau išanks-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BA kreipiasi į Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvius ir kviečia:

I. Aktyviai dalyvauti Vasario I 6 
d. minėjimuose.

2. Priimti rezoliucijas Lietuvos 
bylos reikalu ir perduoti jas val
džios pareigūnams.

3. Gausiai paremti pinigine auka 
Amerikos Lietuvių Tarybą, ku
ri dalį surinktų lėšų skiria Vy
riausiajam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui paremti kovą dėl 
Lietuvos laisvės.

4. Visas surinktas ar pavienes au
kas siųsti tiesiog Amerikos Lie
tuvių Tarybai — 6818 South 
Western Avenue, Chicago, III. 
60636 arba įteikti per šio laik
raščio redakciją.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

6818 So. Westem Avė. 
Chicago, Illinois 60636 
Telef. (312) 778-6901

Rytų Apygarda yra didelė 
ALT S-gos talkininkė

Tik šiandien ga
vome ALT S-gos Ry
tų Apygardos suva
žiavimo aprašymą, 
tad nors ir su pavė
lavimu, bet kaip ak
tualų, spausdiname.

Praeitais metais gruo
džio 15 d. Elizabethe, N.
J. įvyko ALT S-gos Rytų 
Apygardos suvažiavi
mas, kurin buvo laukta 
atvykstant daug svečių 
iš Rytų pakraščio ir kar
tu buvo numatytas žy
maus S-gos veikėjo Al
bino (ir Jevos) Trečio
kų pagerbimas, sulau
kus jiems 75—jį gimta
dienį.

Tą dieną oras pasi
taikė nepaprastai aud
ringas ir sniego pūga 
siautė Rytiniame Ame
rikos pakraštyje. Tačiau 
nežiūrint to, nors ir su 
pavėlavimu, atvyko at
stovai iš visų Rytų pak
raščio skyrių ir jų tar

to būtų pa smerktinas. 
Ne ir dar kartą ne. To
bulėjimui nėra ir negali 
būti ribų. Bet ir čia pri 
slmintina santvarka ir 
nusistovėjusi teisinė ei
ga, apsauganti visuome
ninį interesą nuo miniai 
pataikaujančių triukš
madarių. Nesvarbu, kur 
jie pasireiškia: miestus 
degindami, universite
tus raudonosios propa
gandos lizdais paversda 
mi ar bažnyčiose tikin
tiesiems šventus daly
kus išniekindami.

Tvarkos ir teisėtumo 
mes reikalaujame ne tik 
iš savo veiksnių, bet ir 
iš pretenduojančių įjuos 
ypatingai artėjant Vasa
rio šešioliktajai. (d) 

pe gražus būrelis sve
čių.

Suvažiavimą atidarė 
Rytų Apygardos pirm. 
Algirdas Jonys, pasi
džiaugdamas, kad nežiū
rint blogo oro, visi sky
riai pasistengė atsiųsti 
savo atstovus. Reiškė pa
sitenkinimą, kad suvažia
vime dalyvauja ir S-gos 

Inž, Vincentas Gruzdys, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Rytų Apygardos pirmininkas.

pirm. T. Blinstrubas iš 
Chicagos. Suvažiavimui 
pirmininkauti buvo pa
kviestas ALT S-gos Bal- 
timorės skyriaus pirm. 
Vladas Bačianskas, o 
sekretoriauti — Julius 
Veblaitis.

Priėmus darbotvar
kę, pradžioje žodį tarė 
S-gos pirm. T. Blins
trubas, palink ėdamas su 
važiavimui geros sėk
mės ir kartu priminė, 
kad S-goje jaučiamas na
rių solidarumas veiklo
je ir darnus sugyveni
mas. Toliau jis iškėlė 
mintį, kad reikia at
kreipti tinkamą dėmesį 
į šiuo metu spaudoje pa
sirodžiusius iš šalies 
piktybinius straipsnius 
niekinančius tautininko 
vardą ir tolygiai jo veik
lą. Kvietė į tokius užsi
puolimus tuoj reaguoti, 
kad užkirtus kelią neva
lyvų žmonių prasimany
mams. Paminėjo ir 1969 
metais įvyksiantį sukak
tuvinį ALT S-gos seimą 
New Yorke ir prašė vi
sus apygardos skyrius ja
me aktyviai dalyvauti, 
bei visokeriopą paramą 
teikti. Priminė savos 
spaudos svarbą bei jos 
reikšmę ir kvietė dau
giau remti Vilties drau
giją-

Po S-gos pirm. T. 
Blinstrubo žodžio sekė 
Rytų Apygardos pirm. 
A. Jonio veiklos apžval
ginė kalba. Skyrių atsto
vams dėkojo už gražų 
bendradarbiavimą, kar
tu pabrėždamas, kad apy
gardos veikimas daugiau 
buvo nukreiptas į spau
dos stiprinimą bei dar
nesnį savitarpio sugyve
nimą tautinę srovę be- 
ugdant ir ją beplečiant.

Apie apygardos finan
sinę padėtį kalbėjo Bro
nius Vigelis. Iš revizi
jos komisijos akto maty 
ti, kad piniginė apyskai 
ta tiksli ir knygos veda
mos tvarkingai.

Toliau kalbėjo iš sa

vo veiklos skyrių pir
mininkai. Iš pirmo sky
riaus veiklos buvo dau
giau aktualintas reikalas 
išleisti skyriaus garbės 
pirm. Prano Narvydo 
parašytą knygą. Sky
riaus pirm. Alg. Bud
reckis ieškojo būdų bei 
priemonių, kaip daugiau 
patraukti jaunimo į tau

tinę bei bendruomeninę 
veiklą. Philadelphijos 
skyriaus pirm. inž. Vin 
centas Gruzdys apibū
dino veiklą, kuri daugiau 
yra pasireiškusi kultūri
niame gyvenime, pvz, 
mūsų iškilesniųjų lite
ratų pristatymas visuo
menei, A. Olio minėji
mas, paskaitų rengimas, 
talkininkavimas lietuviš
kojoj radijo valandoj kul
tūrinės programos daly 
ir t.t.

Be to, rūpintasi, kad 
tautinė spauda būtų pa
jėgesnė, tam tikslui už 
rašinius korespondentai 
ir foto reporteriai buvo 
atitinkamai premijuoja
mi.

Baltimorės skyriaus 
pirm. Vladas Bačians
kas pastebėjo, kad šioje 
apylinkėje tautininkai 
gražiai sugyvena su ki
tomis organizacijomis 
ir savo veikloje vieni 
kitiems nekliudo. Jis kė
lė mintį jog jau seniai 
pribrendęs reikalas 
mums daugiau veržtis į 
šio krašto politinį gyve
nimą ir tuo pačiu mūsų 
tautai rūpimus klausi
mus kelti amerikoniško
je visuomenėje, o ne 
tiek savo bėdas propa
guoti savųjų tarpe.

A. Trečiokas pranešė 
apie Elizabeth skyriaus 
veiklą teigdamas, kad 
skyrius yra populiarus 
bendrinėse organizacijo
se, kas rodo čia esamų 
mūsų tautiečių deramą 
viens kitam tolerancijos 
laipsnį. Vienu žodžiu, 
skyrius esąs judrus, o 
taip pat rūpinamasi pa
veikiau Vilties d-jai pa
ramą suteikti. Pasibai
gus skyrių pranešimams 
įvyko naujo Rytų Apy
gardos pirmininko rin
kimai ir juo buvo išrink
tas philadelphietis inž. 
Vincentas Gruzdys. Dė
kodamas už pasitikėjimą 
V. Gruzdys pabrėžė, kad 
rytiniame Amerikos pak
rašty apygardos įsteigi

mas Sąjungai yra labai 
naudingas, nes jame sky
riai gan išsimėtę ir su 
centru palaikyti glaudes
nius ryšius buvo kiek 
sunkoka. Apygarda pa
sidarė nemažu talkinin
ku S-gos valdybai. Sakė, 
kad S-gos laukia dideli 
darbai, kurių dalį turi 
pasiimti apygarda.

Dar trumpai kalbėjo 
S-gos pirm. T. Blins
trubas apie Chicagos tau
tininkus ir jų gražų su
gyvenimą su kitomis vie 
tos organizacijomis, o 
taip pat ir su VLIKu. 
Užsiminęs Vilties d-jos 
rūpesčius pastebėjo, kad 
dalykai gerėja ir ge
rės, jei mes tautiniuose 
reikaluose būsime bud
rūs ir toliau būtinos tal
kos ir aukos nesigailė
sime.

A. Trečiokas, čia pat 
Vilties d-jai įteikė 100 
dol. auką čekio formoje. 
Apie spaudos stiprinimo 
reikalą tarė trumpą žo
dį J. Veblaitis nurodyda
mas pavyzdį į Stasį Lu
koševičių, kuris per ei
lę metų su dideliu atsi
dėjimu surenka Dirvai 
už 200 dol. sumą skel
bimų.

Suvažiavimo baigmė
je Jurgis Kiaunė pra
nešė, kad Alberto Geru
čio redaguojama knyga 
"Lithuania" netrukus 
pasirodysianti platini
mui. Kovo mėnesį bus 
pristatyta visuomenei ir 
prašė susirinkimo daly
vius visokeriopai tą pri
statymą remti bei tal
kinti. Tokios pat para
mos pageidavo įvyksian
čio S-gos Seimo rengi
me New Yorke, nes tai 
sąlyga jo pravedimo sėk
mingumui.

Suvažiavimas buvo už 
baigtas sugiedant Lie
tuvos himną. Po to su
važiavimo dalyviai ir 
svečiai persikėlė į kitą 
patalpų salę, kur buvo su
ruoštas Albino ir Jevos 
Trečiokų 75-sis gimta
dienio pagerbimas.

(ž)

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:

J. Kaklauskas, Cleveland 4.00
J. Pročkys, Chicago ....... 7.00
P. Ličkus, Chicago ........ 1.00
K. Arnastaitė, Bayonne .. 2.00
K. Grintalis, Baltimore ... 3.00
M. Karaša, Baltimore..... 2.00
J. Jurkūnas, Chicago.......5.00
A. Dundulis, Chicago ...... 5,00
S. Pociulis, Kenosha..........2.00
J. Česfckas, Toronto..........2.00
K. Pakalniškis, Toronto ... 4.00
A. Malakauskas,Waterbury 2.00
P. Milašius, Cleveland .... 10.00
J. Mockus, Cleveland.......10.00
SLA 136 Kuopa, Cleveland 5.00 
V. Jonaitis, Grand Rapids 2.00 
J. Matusevičius, Evanston 7.00 
Sv. Kazimiero Lit. M-la,

Cleveland ...........  2.00
J. Sirusas, Woodhaven .... 2.00 
S. Petrulis, Omaha...........2.00
V. Graužinis, Chicago ... 2.00
S. Tiknis, Yucaipa............3.00
J. Budreika, Toronto.......2.00
J. Kaškelis, Toronto ....... 7.00
B. Burba, Detroit ..............2.00
A. Kisielius, Sidney ..........2.00
E. Mazys, Cleveland .........2.00
J. Kasellūnas, Medellin .. 1.00 
A. Andrulionis, Boston .... 4.00 
A. Melinis, Cleveland..... 2.00
P. Kvedaras, Toronto..... 2.00
A. Lapšys, Dedham...........1.00
P. Malėta, Chicago............2.00
J. Stulga, Chicago................2.00
A. Januška, Dorchester .... 2.00 
Senasis Britanijos Liet.

Kluoas, Chicago........ 10.00
R. Garbenis, Chicago.......1.00
E. Škėma, Detroit...............3.00
K. Karalis, Cleveland......2.00
J. Peckaitis, Gary...........5.00
J. Kybartas, Brooklyn......2.00
P. Kašiuba, Chicago ....... 7.00
T. Mickus, Brussels........ 3.00
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DANA Izidorius Vasyliunas

Gaidelio opera rengiama statymui

Kompozitorius Julius Gaidelis

Operos kūryba yra itin sunkus ir sudėtingas 
menas. O, žiūrėkit, nelengvose išeivių gyvenimo 
sąlygose sulaukėm net keleto operinio žanro vei
kalų! Pirmoji opera, baigta kurti po Antrojo Pasau
linio karo Brooklyne, N.Y., buvo K.V. Banaičio Jū
ratė ir Kastytis. Ji tebelaukiapasirodymoviešumoj 
nors koncerto pavidalu. Angroji — komp. Jul. Gai
delio Dana, prologo ir trijų veiksmų opera, šiuo 
metu Chicagos Lietuvių Operos rengiama statymui. 
Porą trumpesnių operinių kūrinių parašė komp. D. 
Lapinskas.

Danos libreto autorius —poetas Stasys Santva
ras. 1969 m. sausio mėn.pradžioj Chicagos Lietuvių 
Opera Danos muzikinę dramą išleido atskiru leidi
nėliu, kur telpa ne tik libreto originalas ir jo san
trauka, bet ir prof. VI. Jakubėno Danos muzikos 
aptarimas.

Man su Danos veikalu teko susipažinti prieš ke
letą metų, dar tada, kai buvo sukurtas jo pirmasis 
varijantas. Anuomet, 1964 m., apie tą Santvaro-Gai- 
delio darbą parašiau Aidams ilgesnį rašinį. Dabar 
žiūriu, esama ir žymesnių veikalo pakeitimų. Tad 
ir vėl buvo įdomu jį peržvelgti.

***
Atsimenu, libreto autorius vieną kartą aiškino, 

kad jo pajudinta tematika nėra vien lietuviška tema
tika. Visais amžiais būta tremtinių. Bet šiais lai
kais, atrodo, ir patį dvidešimtąjįšimtmetįbus gali
ma vadinti tremtinių amžiumi. Pradedant nuo rusų 
revoliucijos pabėgusiais rusų aristokratais, sektų 
Antrojo Pas. karo tremtiniai iš Pabaltijo kraštų, iš 
visos rytų Europos, iš Vengrijos, toliau sektų iš 
Kinijos, Kubos, o dabar vėl iš Vietkongo arba Afri
kos naujų valstybių, ir taip be galo. Nūdien kiek
vienoje pasaulio vietoje susiduriama su tremtinių 
problemomis. Tai viso pasaulio aktuali bei gyvybi
nė tematika, ir ji gali būti visiems įdomi.

Ieškant daugiau ryšio su gyvenimu, gilinant vei
kalo simboliką, libreto autorius savo veikėjų var
dus surišo su dabartinio Chicagos Lietuvių operos 
personalo vardais, kad tuo būdu juos pagerbtų bei 
surištų su lietuviškąja kūryba visiems laikams. Ir 
taip operos pagrindinė figūra — Dana — primena 
Danutę Stankaitytę. Jos pagrindinis partneris Sta
sys rišamas su Stasiu Baru. Jos vyras Jonas su Jo
no Vaznelio vardu, o šio veikėjo pavardė Dauman
tas savo ruožtu primena žymaus partizano pavar
dę. Kitų veikėjų vardai Rimantė ir Algirdas gali 
būti rišami su Romos Mastienės ir Algirdo Brazio 
vardais. Tai yra tiktai vardų simbolika nerišanti 
veikėjų charakterių su autentiniais charakteriais.

Danutė Daumantienė, gyvnašlė,dainininkė solis
tė, sopranas, stipraus charakterio moteris, mylin
ti savo vyrą, karo sūkurio nuo jo atskirta, nuolat 
apie jį svajoja, jį sutikti tikisi, bet gyvenimo pa
gundų apsupta, ryžtingai kovoja, iki aplinkybių pa
veikta palūžta prieš pat vyrui atsirandant, ir po to, 
nerasdama savo tragedijoje kito sprendimo, hero
jiškai nusižudo.

Jos vyras, Jonas Daumantas, operoje figūruoja 
kaip Nežinomasis, bosas, epinis operos tipas, at

stovaująs kovojantį partizaną, prologe pristatąs 
dramatinę operos eigą, pabaigoje pagaliau suran
dąs savo ilgai ieškotą žmoną.

Stasys Stanaitis, kompozitorius, choro dirigen 
tas, tenoras, šalia Danos pagrindinis operos veikė
jas, įsimylėjęs dainininkę Daumantienę, jai para
šąs kantatą, jos prielankumo ieškąs, kol galų gale 
įtampos ji neišlaiko ir palūžta Stanaičio meilės 
jausmu neabejodama.

Rimantė Daugirdaitė, Danutės kambario drau
gė, mezzo sopranas, įsimylėjusi Algirdą Pakalnį, 
negalėdama suprasti Danutės šaltumo jam, įtaigo
ja Danutę užmiršti viltis surasti savo vyrą, įtai
goja pasitikti gyvenimą tokį, koks jis yra.

Algirdas Pakalnis, buvęs karininkas, barito
nas, taip pat įsimylėjęs į dainininkę Daną ir ieš
kąs jos prielankumo. Ilgai jos atstumiamas paga
liau pasiryžta jos akyse nusižudyti. Danutė staigiu 
judesiu, lemtingu momentu, revolverį iš jo atima ir 
paslepia pas save. Bet šio įvykio įspūdžiai ją taip 
giliai paveikia, kad netrukus atėjus Stanaičiui, jos 
budrus atsparumas palūžta, ir ji paskęsta meilės 
ekstazėj. Vėliau, vyrui sugrįžus, ji tuo pačiu revol
veriu pati nusižudo.

Šalia šių pagrindinių veikėjų dalyvauja Stanaičio 
draugai, spaudos ir muzikinio gyvenimo vyrai, miš
raus choro dalyviai, tremtinių stovyklos gyventojai, 
šokėjos, šokėjai, mergaitės, vaikai. Veiksmas vyks
ta lietuvių tremtinių stovykloje, vokiečių kareivinė
se, Bavarijoje 1947-1949 metų laikotarpy.

***
Opera, kaip minėta, susideda iš trijų aktų ir 

prologo.
Prologe kalba Nežinomasis, Danutės vyras, 

Jonas Daumantas. Jo žodžiai atskleidžia filosofi
nę tremtinių problematiką.

Tasai žmogus, likimo ir žmogaus išguitas iš namų, 
Vidurdieny šio amžiaus pasirodė.
Širdim aplieta sielvarto, aplieta degančių skausmų, 
Aš primenu jums šventą laisvės žodį!...

*♦*
Pirmame akte mišraus choro repeticija, cho

ras ruošiasi rytdienos koncertui, kur bus statoma 
nauja kompozitoriaus Stasio Stanaičio kantata. So
listė Dana į repeticiją vėluoja. Kompozitorius, ku
ris pats chorą diriguoja, nervinasi, barasi,belauk
damas repetuoja antrą kantatos dalį. Pagaliau pasi
rodo solistė, lydima kito savo adoratoriaus Algir
do Pakalnio. Kompozitorius juodu pamatęs, įsi
vaizdavęs solistės vėlavimo priežastį, meta diri
gento lazdelę ir iš repeticijos išeina. Susirūpinę 
choristai, vienas po kito, eina jį perkalbėti. Tuo 
pat tikslu pagaliau išeina ir Rimantė. Kompozito
rius grįžta repeticijos baigti.

Šitame akte kompozitorius Stanaitis savo ari
joje išreiškia mylinčios širdies skausmą bei kan
čias, kai neranda savo meilei pritarimo:
Nebėr aušrų viliojančių rytojun, 
Nebėr vilties gaivinamoj vilty! - 
Apvilta siela aš kančioj vaitoju, 
Kaip elgeta, drebu šaltoj nakty! —

Dana Daumantienė apdainuoja savo skaudžią 
dalią:

Kodėl, kodėlgi, lyg nakties vaiduokliai, 
Mane sekioja neapykanta ir meilė?... 
Toli, toli paliko beržai svyruokliai, - 
Pro tolį kvepia man aitrioji girių gailė...

***
Antrame akte Danos ir Rimantės bendras kam

barys. Rimantė Daugirdaite, Danos kambario 
draugė, ją gundo nesipriešinti gyvenimo pagun
doms:

Atgal mes nepakreipsim likimo ratų,
Tai ne tavo ir mano valia!
Gyvens, kas gyvenimą tokį suprato,
Ir džiaugsis nedalios dalia...

Algirdas Pakalnis, buvęs karininkas, nebega
lįs daugiau pakelti savo meilės jausmų Danai, at
eina su revolveriu. Pradžioje Dana pamanė, kad jis 
nori ją nužudyti, siunčia jį ten, kur būtu tinkames
nė vieta ginklui panaudoti. Pamačiusi, kad jis pats 
nori jos akivaizdoje nusižudyti, ryžtingai jį nu
ginkluoja, bet atėjus Stanaičiui, pati savo meilės 
kovoje palūžta.

Pakalnio reakcija, kai jį Dana išvaro:

O Dana, tu esi negailestinga - 
Piktų sparnų nevaldanti audra! 
Tavęs tik mano laimei stinga - 
Regiu, tavęs manoj lemty nėra!

***
Trečiame akte stovyklos kiemas. Tremtinių gy

venimas eina savo vaga. Dalinamos kasdienos mais
to gėrybės, žmonės kalbasi, jaunimas dainuoja, vai
kai žaidžia, šoka. Atsiranda nežinomasis Jonas Dau 
mantas ieškodamas savo žmonos,kuriąjjagaliau at

randa, bet tuoj pat tragiškai praranda. Štai nors pos
mas jo reikšmingo monologo:

Ak, niekas pavardžių tenai neklausia, 
Bevardžiai vyrai eina ten kovot ir mirt dėl vardo, 
Kuris ir jum, tikriausia,
Tarytum jaunatvės goda, padangėm nardo...

Daumantienės tragizmas suskamba jos atsaky
me vyrui, pilname neapsakomo graudulio:

Daumantai,

Kokia nuostabi ir kokia rūsti 
Ta mudviejų laimės pasaka! 
Kodėl ji paklydo lemty, 
Kaip rasti atsaką?

***
Juliaus Gaidelio opera — tai muzikinė versti

nio stiliaus drama. Jos muzika banguoja, atskleis
dama teksto psichologines savybes, nuotaikingus 
momentus.

Iš vienkartinio pasiklausymo, ką būtų galima 
pasakyti apie tą muziką? Visų pirma ji yra gaide- 
liška. Komp. Julius Gaidelis savo pirmoje opero
je išlaikė savo stilistinį veidą. Ką tai reiškia? Tai 
reiškia, kad jis čia savoje harmonijoje, nuolat sep- 
takordinėje, savo melodikoje, paremtoje folklorine 
kvarte, gražiai bei patogiai parinktoje, solistams 
lengvai išdainuojamoje; ritmiškai jis judrus, gyvas, 
spalvingas. Jo muzika čia lyriškai svajinga, čia pa
kili, ekstazišką, čia dramatinė, pilna įtampos, tai 
vėl žaismingai lengvutė, nerūpestinga.

Kiekvienas pagrindinių veikėjų turi po vieną ki
tą ariją, kur išreiškiamas jo būdų bei nuotaikos 
svarbiausias momentas. Šios arijos įdomios savo 
nuzikiniu stiliumi. Jose kompozitorius kuria visai 
naują lietuvišką melodiką. Kas pažįsta jo instrumen- 
talinę muziką, lengvai įžiūrės tą patį melodikos sti- 
likų, naudojamą antrose jo simfonijų, kvartetų, so
natos, lietuviškų šokių temose. Tai lyriškos, dainuo
jančios, plačios melodijos, lietuviško pobūdžio, pil
nos lietuviškų elementų, lietuviškai kvepiančios.

Vokališkai arijos parašytos labai patogiai, ge
rai parinktais patogiais ėjimais, nesunkios tonališ- 
kai, visą harmoninį svorį perkeliant į akompani
mentą. Atrodo, dainininkai jas pamėgs dėl jų pato
gaus registro ir patogių intervalų.

Toliau dėmesį patraukia duetai, kurių yrakeli. 
Kai kur jie dialoginio praeinančio pobūdžio. Bet yra 
pora duetų, traktuojamų, kaip arijos, išplėstoje for
moje. Melodiškai jie artimi solo arijoms, tačiau 
komplikuotesni harmoniškai bei painesni kontrapunk - 
tiškai. Daugelyje vietų jie labai dramatiški, pilni pa
kilaus įtempimo. Panašaus stiliaus yra tercetas ir 
kvintetas.

Keli šokiai, įvesti į oprą, yra grynai instrumen- 
talinio stiliaus. Spalvingai juos instrumentavus, jie 
bus koloritiniu operinės faktūros pagražinimu bei 
paįvairinimu.

Ypatingą dėmesį patraukia chorai. Jie čia yra 
keli. Savo role Danos choras yra kaip atskiras vei
kiantis asmuo. Pirmame veiksme jis ruošiasi ryt
dienos koncertui, naujai kompozitoriaus Stanai
čio kantatai. Belaukdamas į repeticiją vėluojan
čios solistės, choras pradeda dainuoti antrąją 
kantatos dalį:

Pavasario žaliom dienom apsirengė giria, 
Virpėjo saulėj vyturiai! -
Varpai palaima gaudė sentėvių dvare, 
Žėrėjo lelijų balti žiburiai...

Čia komp. Gaidelis įveda naują stilistinę 
puošmeną — jis duoda liaudinio pobūdžio muziką, 
jo choras pakvimpa folkloru. Efektas didelis. Tai 
nėra autentinė liaudies melodija, bet tiktai skonin
ga liaudinė daina, sukomponuota kompozitoriaus. 
Beethovenas kažkur yra pasakęs: "Daug duočiau, 
kad galėčiau sukomponuoti nors vieną liaudies mo
tyvą". Komp. Gaidelis gali būti laimingas. Jei tik 
ta viena daina išliktų iš jo operos ir tai jau būtų 
didelis įnašas į mūsų chorinę literatūrą. Bet šio 
stiliaus chorinių dainų jis įnešė ir daugiau į savo 
operą. Pav., antram veiksme, uždangai pakilus, 
pasigirsta už scenos dainuojama tyli ir graudi 
moterų choro daina.

Už jūrų, už kalnų,
Už marių mėlynų
Saulelė leidžiasi raudona...

Arba trečiojo akto tremtinių daina:

Žaliojoj pievoj, prie didžio dvaro, 
Plakami dalgiai skambėjo — 
Vakariam toly, už melsvo šilo, 
Aidėjo daina grėbėjų...

Yra operoje pora choro dainų, kurios pasižy
mi sunkesniu komponuotu stiliumi. Tai pirmojo 
akto pabaiga:

Apdainuosim tavo veido giedrą, 
Motina, pagarbinsim tave!
Lai giesmė pakyla, kaip erdvių žuvėdra,
Lai dūzgia bitės žydinčiam kleve!...

Ir trečiojo akto linksma tremtinių daina apie 
alutį ir vyną:

(Nukelta į 5 psl.)
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APIE VIENUOLI, KURIO 
TURTAI KASMET AUGA

JO ARCHYVĄ, KURIAME TELPA NE TIK PRAEITIS 

BET IR KŪRYBINGA DABARTIS

Užpraėjusią vasarą 
"Drauge" teko paskelbti 
reportažą "Turtai vie
nuolio kambaryje". Ten 
rašiau apie kun. Algi
mantą Kezį, SJ ir jo su
organizuotą Lietuvių 
Foto Archyvą, telpantį 
organizatoriaus kuklia
me vięnuoliškame kam
baryje lietuvių jėzuitų 
namuose Chicagoje. Ta
da, nors archyvas žen
gė dar pirmuosius žings
nius, jau buvo sutelkta 
ir suklasifikuota apie 
500 istorinių nuotraukų 
negatyvų. Š.m. vasario 3 
d., keliolikai mėnesių 
praėjus po pirmojo vizi
to, vėl aplankiau Lie
tuvių Foto Archyvą to 
paties kunigo kambary
je, kurio langai išeina į 
pietus ir čia atsiveria 
didinga Jaunimo centro 
ir Žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo pa
norama. Nustabau pa
matęs, kad per tuos ke
liolika mėnesių aitvarai 
jaunam vienuoliui (irkar 
tu visai lietuvių išeivi
jai) sunešė nemaža nau
jo turto ir kad archyvas 
dvelkia ne vien praei
timi, bet ir kūrybinga 
ateitimi.

Šiuo metu archyve jau 
turima ir suklasifikuota 
per 1000 istorinių nuo
traukų negatyvų. Negaty
vai liečia įvairius nepri
klausomos Lietuvos isto
rinius įvykius ir visą ei
lę mūsų visuomenininkų 
bei kultūrininkų. Iš kur 
tie negatyvai? Juos dau
gumoje į šią saugią vie
tą sugabeno mūsų foto 
profesionalai ir mėgė
jai. Paskutinis didelis 
turtas archyvui tai žy
maus nepriklausomos 
Lietuvos foto meistro 
Vyt. Augustino negaty
vai liečią Lietuvos ka
riuomenę ir skautiją. 
Vyt. Augustino negaty
vais ir kitomisnuotrau 
komis pasinaudoję, lie
tuviai skautai sugebėjo 
surengti šaunią Lietu
vos skautijos 50 metų su

DANA... (Atkelta iš 4 psl.)

Žydėk žalioj pakluonėj, apyny, 
Lai noksta auksinio alaus puta! - 
Sugrįš paklydę broliai devyni, 
Paliaus vaitoti žemė prislėgta! -

Labai vykusi yra moterų "pletkininkių" daina, 
savo lengvu pobūdžiu, savo muzikiniu žaismingu
mu, sakytum neatsakomungumu, kartu pilna origi
nalumo. Moterėlės choristės patylomis tyčiojasi 
iš pavėlavusios solistės:

Kokia slidi vienatvės atšlaitė- 
Pilna vargų, pilna skriaudų! - 
Lyg užburtoj pily karalaitė, 
Svajoja vieną, o myli du!... 
Chi - chi! Cha - cha!

Jaudinančio įspūdžio atsiekiama operos finalinia
me ansamblyje, kur visas choras ir solistai gieda 
maldą. Čia kom. Gaidelis pradeda tyliais mistiš
kais akordais, vėliau įveda imitacinę kontrapunkti- 
nę techniką, kurią išvysto iki kulminacinės drama
tinės jėgos.

Linkint Chicagos Lietuvių Operai sėkmės sun
kiame Danos statymo darbe, tebūnie man leista ir 
šį rašinį baigti tremtinių maldos žodžiais!

Tėve mūsų, Tėve gailestingas, 
Atleiski savo klystantiems vaikams — 
Tešviečia tavo veidas rūpestingas, 
Visom dienom, visiem laikam!...

kakties foto parodą, kuri 
jau apkeliavo visą eilę 
Amerikos miestų, o da
bar pasiųsta į Australi
ją. Tai tik vienas konkre
tus pavyzdys, kaip gali
ma pasinaudoti Lietuvių 
Foto Archyve esančia 
gausia medžiaga.

Atrodo keista, bet 
Lietuvių Foto Archyvas, 
rodydamas aiškų dėme
sį lietuvių kūrybinei gy
vybei, darosi net leidyk
la. Jau nuo pirmųjų 
įsikūrimo dienų archy
vo kūrėjas ir vadovas 
kun. A. Kezys atkreipė 
rimtą dėmesį į lietu
vių dailininkų kūrybi
nius darbus. Taip, kad il
gainiui susidarė didžiu

Kun. A. Kezys, S.J., savo kambary prie Lietuvių Foto Archyvo 
spintų.

lis lietuvių dailininkų kū
rinių spalvotų skaidrių 
rinkinys. Vieni dailinin
kai patys savo paveikslų 
skaidres pristatė archy
vui, kitų paveikslus kun. 
A. Kezys filmuoja įvai
riuose privačiuose butuo
se ar parodose ir juos 
perveda į spalvotas 
skaidres. Dabar archy
ve yra 70-ties lietuvių 
dailininkų kūrinių spal
votos skaidrės. Jų su
sidaro keli šimtai. Vie
nos iš tų dailininkų, se
selės Mercedės, kūri
nių skaidrės išleistos 

atskiru albumu ir tai yra 
pirmasis Lietuvių Foto 
Archyvo išleistas leidi
nys. Šiuo metu baigia
mas paruošti a.a. dail. 
P. Augiaus spalvotų 
skaidrių^ albumas, į ku
rį įeis Žemaičių vestu
vės ir Pupos pasaka. 
Žinant, kokių pasakiškų 
sumų reikėtų, norint iš
leisti spalvotų kūrinių al
bumą, skaidrės šiais mo
derniais laikais yra pati- 
prieinamiausią ir efek
tingiausią priemonė. 
Dar šį pavasarį numa
toma išleisti ir dail. Ž. 
Mikšio kūrinių spalvotų 
skaidrių albumą.

Kai šių reprezentaci
nių dailininkų kūrinių

spalvotų skaidrių albu
mai bus išleisti, bus sten
giamasi juos prakišti į 
amerikiečių galerijas, 
bibliotekas, universite
tus, kad akademinė ame
rikiečių visuomenė ir 
meno mėgėjai galėtų lie
tuvių dailininkų darbus 
skaidrėse pamatyti. Iš
leidus Ž. Mikšio kūri
nių spalvotų skaidrių al
bumą, Lietuvių Foto Ar 
chyvo suorganizuotoje 
popietėje dailininką nu
mato pristatyti nauju po
žiūriu — Žibuntas Mik
šys — exlibristas — ir 
tuo pačiu plačiajai visuO' 
menei bus pristatytas 
naujasis dailininko dar
bų spalvotų skaidrių al
bumas.

Skaidrių skyrių Lietu
vių Foto Archyve tvarko 
žinomasis mūsų daili
ninkas Algirdas Kuraus- 
kas, artimai bendradar
biaudamas su kun. A. Ke
ziu. Šis skyrius, kad ir 
archyve prisiglaudęs, 
dvelkia šių dienų kūrybi
ne ugnimi ir akivaizdžiai 
byloja, kad archyvo pa
skirtis nėra vien tik pe
lėsiai ir kerpės.

Trečioji kūrybinga 
Lietuvių Foto Archyvo 
paskirtis yra filmai. 
Šiuo metu archyvo vedė 
jas su visa eile talkinin
kų suka tris filmus: "Dvy
lika", "Penktoji skautų 
Tautinė stovykla" ir 
"Jaunimo centras". Apie 
kiekvieną šių filmų reik
tų atskiro, išsamaus 
straipsnio. Juos čia ap
tarsime tik trumpomis 
užuominomis. Prieš ku
rį laiką "Draugo" kul
tūrinio priedo redakto
rius K. Bradūnas "Kerti
nėje paraštėje" atkrei
pė dėmesį, kad reiktų fil- prof. I. Končius, V. Šen-

Vi. Ramojus

Dail. Jadvygos Paukštienės kūriniai šiuo metu yra išstatyti The Chicago Public Library, Chicago 
Lawn Branch, 6120-24 S. Kedzie Avė. Paroda tęsis iki vasario mėn. pabaigos. Nuotraukoj jos vienas 
kūrinių (pastele) "Vaisiai". Dail. J. Paukštienė yra baigusi Kauno meno mokyklą ir studijas gilino Pa
ryžiuje pas prof. d’Espagnat. Patartina šią gražią spalvingą parodą aplankyti.

me įamžinti didžiuosius 
lietuvių kultūrininkus 
bei visuomenininkus. į 
tai greit atsiliepė jud
rūs visuomenininkai ir 
plunksnos žmonės — St. 
Semėnienė ir J. Janušai- 
tis, pažadėdami organi
zuoti lėšas garso apara
tūrai įsigyti. Kun. A. Ke
zys ėmėsi darbo, į talką 
atėjo rež. B. Pūkelevičiū- 
tė, R. Kviklytė ir eilė ki
tų. Prasidėjo ilgas ir sun
kus darbas nufilmuoti 
dvylikos pasirinktųjų lie
tuvių gyvenimo detales, 
jas sukarpyti, surežisuo
ti ir galutinai paruošti 
filmą. Šiandien kun. A. 
Kezio kambaryje jau 
stovi apie 12 rolių ilgų 
filmo juostų su tų žmo
nių gyvenimo paskiro
mis detalėmis. Daugu
mos numatytųjų veidai 
jau yra filme, nors gal ne 
visos detalės tiks, nors 
daug ką dar reikės per
filmuoti. Bet šitame 
sunkiame darbe ir laikas 
daro savo. Pvz., PLB 
pirm. J. Bačiūnas jokiu 
būdu nesidavė filmuoja
mas, prašydamas palauk
ti artėjančio pavasario. 
Bet pavasario jis nebe
sulaukė, o kun. A. Kezys 
galėjo nufilmuoti tik lai
dotuves, kurių greitomis 
suredaguotas filmas bu
vo perduotas per lietuviš
kąjį TV pusvalandį Chi- 
cagoje. Ar neatsitiks 
taip ir su kitaisnumaty- 
tais? Reikia pašėlusiai 
skubėti su šiuo filmu, 
nors darbą dažnai stab
do laiko ir lėšų trūku
mas. Šiuo metukomp. Ži 
levičiaus filmas toli pa 
žengęs, taip pat nemažai 
užfiksuota kan. M. Vait
kaus, V. Sidzikausko, L. 
šimučio, A. Galdiko, 
prel. M. Krupavičiaus 
vaizdų. Tikime, kad 
"Dvylikos" filmas nepra 
žus ir pamatys dienos 
šviesą, nors mielo Juo
zo Bačiūno jame nebe
bus.

Kun. A. Kezio kamba
ryje teko pamatyti kito 
filmo — V Tautinė Skau
tų stovykla — spalvotas 
detales, kur vaizdus ly
di muzika, dainos ir žo
dinis tekstas. Šis filmas 
gaminamas kartu su 
Lietuvių Skautų Sąjunga 
ir čia talkininkauja de
šimtys talkininkų.

Įdomu, kad skautų fil
me stipriai yra pagautas 
ir J. Bačiūnas: čia mato
me jį įvairiuose Tauti
nės stovyklos vaizduose 
ir girdime jo žodį. Tai 
bent maža kompensacija 
už jo netekimą "Dvyli
kos" filme. Taip_ pat

ŽVILGSNIS IS SALIES
Visų lietuviškų organiza

cijų pagrindinis tikslas yra 
vienas — sutelkti lietuvių 
jaunimų tautinei gyvybei 
išlaikyti. Net ir priemonės 
santalkai atsiekti labai pa
našios. Todėl lietuviams tė
vams, norintiems savąjį 
prieauglį išlaikyti gyvais 
lietuvių tautoje, neturėtų 
būti svarbu, kokiai lietuvių 
jaunimo organizacijai au
gančioj! karta priklauso, 
bet svarbu, kad lietuvių or
ganizacijai priklausytų.

Tarpe kitų lietuvių jau
nimo organizacijų Chicago
je teko stebėti ir, sakyčiau 
atgimusios, lietuvių studen
tų tautininkų korporacijos 
Neo-Lithuania veiklą, veik
los metodus ir pasisekimą.

Korporacija Neo-Lithua
nia, kaip ir kitos studentų 
korporacijos, yra atsivežti
nė. šūkis ir tikslai tie patys, 
kaip ir Lietuvoje veikusios, 
tik pritaikinta išeivijos gy
venimui. Korporaciją atkū
rė Lietuvos universiteto 
korporantai.

bergas ir kiti skautijos 
pirmūnai labai ryškiai 
įamžinti filme "V Tau
tinė skautų stovykla",ku
rio premjerą turėtumėm 
pamatyti jau šį pavasarį 
arba ateinantį rudenį.

Tretysis filmas — 
"Jaunimo centras" — 
skirtas Jaunimo centro 
statybai ir rėmėjams. 
Pratęsiant mintį apie 
Lietuvių Foto Archyvą, 
čia tenka pastebėti, kad 
naujajame Jaunimo Cent
re, kurio statyba prasi
dės šį pavasarį, bus at
skiros patalpos Lietuvių 
Foto archyvui, kur taip 
pat lietuviškajam jauni
mui bus atidaryta kun. 
A. Kezio globojama foto 
laboratorija. Taipgi, kad 
po metų kitų visi šie tur
tai, apie kuriuos rašiau, 
iškeliaus iš kuklaus vie
nuolyno kambario į im
pozantiškus Jaunimo 
centro rūmus.

Dvi valandas išsikal
bėjus su Lietuvių Foto 
Archyvo iniciatoriumi, 
steigėju bei vadovu kun. 
A. Keziu, apžiūrėjus ar
chyve sudėtus turtus, iš
siaiškinus apie nuveik
tus bei dabar atliekamus 
darbus bei ateitį, kas ir 
aprašyta šiame reporta
že, paklausiau jaunojo, 
energingojo jėzuito: "Ko 
prašote ir pageidauja
te iš visuomenės"?

Jis atsakė labai pap
rastai ir kukliai: "Mums 
reikia pinigų garso apa- 

(Nukelta į 6 psl.)

S t u d i juojantis lietuvių 
jaunimas atgaivintą Neo- 
Lithuania korporaciją šiltai 
sutiko. Ir tai įrodė gausiai 
stodamas į korporacijos ei
les.

Korporacijoje įdomiu ir 
svarbiu reiškiniu yra tai, 
kad vyresnieji ir jaunieji 
korporantai nesunkiai rado 
bendrą kalbą, ši kartų jung
tis duoda korporacijai idė
jinį tvirtumą, tuo pačiu jos 
reikšmė lietuvių visuome
nei tautinio išsilaikymo ke
lyje yra žymiai didesnė.

Korporacija Neo-Lithua
nia yra tautiniai susipratu
si, aiškaus nusistatymo Lie
tuvos okupanto atžvilgiu ir 
v a d o v a u j antiems veiks
niams pritarianti organiza
cija.

Tokios'organizacijos kaip 
korporacija Neo - Lithuania 
tautiniai stiprina visą mūsų 
išeiviją.

Neolituanus matome įvai
riuose visuomeniniuose dar
buose. Atskiri asmenys da
lyvauja studentų, Lietuvių 
Bendruomenės, Alto ir kitų 
bendrinių organizacijų dar
buose. O neolituanų orkest
ras Chicagoje į parengimus, 
kuriuose neolituanai groja, 
sutraukia daugiau žmonių.

Be to, ne kartą neolitua
nai savo grojimą aukojo 
vienam ar kitam tikslui pa
remti — grojo be atlygini
mo.

Nė viena studentų orga
nizacija be finansinės para
mos iš šalies negali tinka
mai veikti. Neolituanų pla
čiai ir šakotai veiklai išvys
tyti taip pat reikalinga fi
nansinė parama. Bet neoli
tuanai aukų neprašo — pra
šo talkos išplatinti vertin
goms dovanoms laimėti bi
lietus. Talkos prašo iš visų: 
spaudos, organizacijų, radi
jo ir atskirų asmenų.

Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
čeliūnų namuose sukviesta
me spaudos ir radijo dar
buotojų informaciniame pa
sitarime Neo-Lithuania pir
mininkas Algis Modestas- 
Modestavičius plačiai nu
švietė patį reikalą ir kvietė 
per spaudą ir radijo para
ginti mūsų visuomenę įsi
gyti neolituanų vykdomo 
dovanų paskirstymo bilie
tus.

Dovanos ne kasdieninės: 
naujas automobilis, spalvo
tos televizijos aparatas, ra
dijo ir filmavimo aparatai. 
Dovanų paskirstymas turė
jo būti pravestas praėju
siais metais, bet neolitua- 
nams Įsijungus į kitus Lais
vės Kovos metų darbus sa
vieji reikalai turėjo būti 
atidėti į šalį.

Taigi dabar padėkime 
jiems. Padėdami neolitua- 
nams padėsime į jų eiles 
sutelktam lietuvių jauni
mui. (ja)
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Pabaltiečių sporto federacijos suvažiavimo sausio 19 d. Clevelande atstovai. Pirmoje eilėje iš kai
rės: V. Jokūbaitis — §ALFASS vicepirm., Sališs — Kanados Latvių Sporto S-gos pirmininkas; Z. Rei- 
neks -- Latvių atstovas iš Clevelando. Stovi: Boldis — Pasaulio Latvių Sporto Vadas, G. Gubinš — 
Latvių atstovas iš Kanados, A. Bielskus -- ŠALFASS pirmininkas, T. Karjus — estų ligšiolinis PSF 
pirmininkas, A. Motiejūnas -- ŠALFASS atstovas, A. Zageris — JAV Latvių S-gos pirmininkas, R. 
Upe -- Latvių atstovas Amerikoje ir Klavinš -- Latvių atstovas iš Kanados.

V. Bacevičiaus nuotrauka

PHILADELPHIA

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Š. m. sausio mėn. 26 d. 
Philadelphijoje įvyko jung
tinis Philadelphijos ir Pie
tinės New Jersey Lietuvių 
B e n d r uomenės apylinkių 
valdybų, organizacijų atsto
vų ir paviepių aktyvių ben- 
druomenin inkų susirinki
mas. Susirinkimui pirmi
ninkavo V. Volertas ir se
kretoriavo V. Mikėnienė. 
Pranešimą apie Vasario 16 
minėjimą padarė 1968 m. 
sudaryto Jubiliejinių Metų 
Komiteto pirmininkas A. 
Gečys. Jubiliejinių Metų 
Komitetas savo veiklos ne
užbaigė su 1968 m. Jo veik
la pratęsta iki Ekunumeni- 
nės dienos,-kuri įvyks 1969 
m. birželio mėn. 15 d. Pa
maldos organizuojamos ka
tedroje, kuriose sutiko da
lyvauti kardinolas Krol ir 
kitų religijų aukštesni dva
siškiai.

Vasario 16 d. minėjimas 
ruošiamas vasario mėn. 23 
d. Iškilmingos pamaldos 
įvyks šv. Andriejaus baž
nyčioje 10 vai. 30 min. 3 
vai. p. p. Drexel Instituto 
salėje bus viešas Vasario 16 
d. minėjimas. Pagrindiniais 
kalbėtojais bus Philadelphi
jos miesto Tarybos narys 
r e s p u b 1 i konas Thacher 
Longstreth ir kunigas J. 
Jutkevičius. Meninę dalį iš
pildys New Yorko vyrų 
choras vadovaujamas F. 
Strolios ir vietos tautinių 
šokių grupė "žilvynas" ir 
šeštadieninės mokyklos mo
kiniai vadovaujami Ben- 
džiūtės ir Kreivėnaitės.

Aukos surinktos Vasario 
16 d. proga, skiriamos lais
vinimo ir lietuvybės išlai
kymo reikalams. Aukų rin
kimui vadovauja J. Ardys.

Šio susirinkimo metu pa
liesta ir šeštadieninės mo
kyklos klausimas. Praneši
mą padarė J. Vigelis — Tė
vų Komiteto pirmininkas, 
šeštadieninė mokykla prisi

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Philadelphijos Klubo valdy
ba suruošusi Naujų Metų sutikimą. Iš kairės: Anna Dėl Borrello 
(vakaro dainininkė), J. Augaitytė, S. Jurskytė, A. Zerr, V. Majaus- 
kienė ir A. špakauskienė. V. Gruzdžio nuotrauka

glaudusi šv. Andriejaus pa
rapijos salėje, čia reikia pa
daryti kai kuriuos pataisy
mus priešgaisrinės apsau
gos reikalais.

Labai opus reikalas, tai 
vietos radijo valandėlė, čia 
pranešimus padarė Bend
ruomenės Balfo radijo va
landėlės vedėjas H. Savic
kas ir iždininkas G. Dragū
nas. Radijo valandėlės kai
ną, stotis pakėlė iš 85 dol. 
iki 107 dol. Taigi valandėlės 
išlaikymas pareikalaus dau
giau pastangų. Palengvinti 
Philadelphijos apylinkei ir 
radijo valandėlei vadovybei 
surasti lėšas ir pravesti pro
gramą atgaivintas ir suda
rytas: "Radijo Valandėlei 
Remti Komitetas”, į kurį 
sutiko įeiti: J. Ardys, K. či- 
kotas, P. Didelis, G. Dragū
nas, V. Gruzdys, A. Jonys, 
J. Milnikas, G. Mironas, H. 
Savickas, V. šalčiūnas. Be 
to, šiam komitetui teks nu
spręsti, ar reikalinga įvesti 
į valandėlę anglų kalba, 
nors kelioms minutėms, jau 
silpnai lietuviškai supran
tantiems lietuviams.

Svarstyta ir vietos choro 
"Viltis” reikalai. Visi pasi
genda choro, bet kad nėra 
dainininkų, tai choras kol 
kas pajėgus giedoti tik baž
nyčioje. Aptartas ir anglų 
kalba leidžiamo biuletenio, 
jau lietuviškai nekalban
tiems lietuviams klausimas. 
Bendrai paėmus susirinki
mas buvo gausus ir gyvas, 
kas parodo, kad Philadel
phijoje lietuvybės ir Bend
ruomenės dvasia yra gyva.

fpm)

BOSTON
DIDŽIOJI ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
51-rių metų sukaktį Bosto
ne bus minima vasario 16 
d., 2 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
III aukšto salėje.

Kalbės prof. Jonas Puzi- 
nas iš Philadelphijos. Dai

liojo žodžio programų ruo
šia poetas Stasys Santva
ras. Joje dalyvaus Rita Au- 
siejūtė, Birutė Vaičjurgy- 
tė, Jurgis Jašinskas, Gedi
minas Margaitis ir kiti.

Tą dieną 10 vai. šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčio
je bus iškilmingos pamal
dos.

Organizacijos, kurios tu
ri savo vėliavas, prašomos 
visur dalyvauti su jomis.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyrius. Rengėjai kvie
čia visus Bostono lietuvius 
minėjime dalyvauti ir dos
niai aukoti Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

Manomaitis, jūrų 
veikėjas Bostone, 

metų pabaigoje 
nutrenktas išgulė

• M.
skautų 
praeitų 
elektros
jo 28 dienas kovodamas su 
mirtimi, pakeldamas dide
lius fizinius skausmus. Da
bar palengva pradeda sveik
ti ir vėl rūpinasi jūrų skau
tų veikla.

Bostono skautai bendrose kūčiose, kurias suruošė Nemuno tun
tas Lietuvių Tautiniuose Namuose. G. Čepo nuotraukos
t------ - — - -- - - . ......- .... ........

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

s

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,0(10.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

DIRVA

NEWARK

VASARIO 16
MINĖJIMAS

New Jersey Lietuvių 
Taryba kviečia New Jer
sey lietuvius dalyvauti 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Atstatymo 51 metų 
minėjime, kuris įvyks 
vasario 16, 12:00 p.p. lie
tuvių šv. Jurgio draugi
jos salėje, 180 New York 
Avė., Newarke. Pamal
dos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės bus laiko
mos lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Adams St.,

ŠOKS KŪNO KULTŪROS 
KONGRESE

Balandžio 7-12 dienomis 
Bostone, Statler viešbutyje 
įvyks JAV Kūno Kultūros 
Kongresas, į kurį suvažiuos 
daugiausia mokytojai ir 
profesoriai, šio kongreso už
baigai pakviestas Bostono 
Lietuvių Tautinių šokių 
Sambūris, kuris atliks vie
nos valandos šokių progra
mą.

Sambūris stropiai tam 
ruošiasi. Vadovei Onai Ivaš- 
kienei talkininkauja studen
tas Algis Valančiūnas, Bi
rutė Adomavičiūtė ir Biru
tė Raškauskaitė.

šis lietuvių šokėjų pasiro
dymas amerikiečių publikai 
yra didelis lietuvių laimėji
mas, nes bus gera proga 
kongreso dalyvius supažin
dinti su Lietuva.

MIRĖ MYKOLAS VENYS
Sausio 30 d. mirė Myko

las Venys, vienas seniausių, 
o gal ir seniausias, So. Bos
tono lietuvių. Jis gimęs 
1878 m. rugsėjo 20 d. Ilgu
vos parapijoje, taigi ėjo 
91-sius metus.

Velionis į Ameriką atva
žiavo 1897 m., porą metų 
pagyvenęs Chatham, N. Y., 
atsikėlė į Bostoną ir čia gy
veno ikj mirties. 

kampas New York Ave- 
nue, Newarke, 10:30.

Negalį minėjime daly
vauti, prašomi iš anks
to prisiųsti savo auką 
Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Už tai jau dabar 
dėkojam. Čekius rašy
ti: Lithuanian Council of 
New Jersey ir siųsti ad
resu: Vladas J. Dilis, 
543 So. Clinton St., East 
Orange, New Jersey.

Pagrindinę kalbą pa
sakys JAV kongreso na 
rys P. Rodino, Newarko 
miesto atstovas ir prof. 
dr. Jokūbas J. Stukas. 
Bus perskaitytos Ne
tvarko burmistro Addo- 
nizio, New Jersey guber 
natoriaus Hughes prokla 
macijos ir rezoliucija.

Meninę programą pra
ves solistas Liudas Stu
kas. Vėliavų įnešimą ir 
pagerbimą atliks Newar- 
ko lietuvių Veteranų pos
to nariai ir moterys pa- 
gelbininkės.

Programa salėje bus 
trumpa, laiku pradėta 
greitai baigta. Įėjimas 
nemokamas, visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

A.S. Trečiokas 
NJLT-bos sekr.

LONG BEACH

LIETUVIŲ VEIKLA

Long Beach Lietuvių 
Klubo metinis susirinki
mas įvyko sausio mėn. 
18 d. Susirinkimą atida
rė klubo pirm. B. Mor- 
kis. Perskaitęs susirin
kimo dienotvarkę, padė 
kojo praeitų metų val
dybai už pasidarbavi
mą klubo naudai ir pa
kvietė šiems metams iš ■ 
rinktus valdybos narius 
prie prezidiumo stalo. 
Valdybon išrinkta:pirm. 
Bruno Morkis, vicepirm 
Marija Aftukienė, sekr. 
Stasys Jaustis, kasinin. 
Vincentas Archis, finan
sų sekretorė Ona Meki- 
šienė. Revizijos komi
sija: pik. Bronius Ba- 
siulis, Juozas Matijošai- 
tis ir Jurgis Mikalonis.

Perskaityta praeito 
susirinkimo protokolas 
metinė piniginė apyskai
ta ir revizijos aktas. 
Revizijos komisija pini
ginę atskaitomybę rado 
finansų sekret. Onos Me- 
kišienės vedamą gerai 
— pilnoje tvarkoje. Iš 
revizijos komisijos ak
to paaiškėjo, praeitais 
metais klubas buvo veik
lus. Klubas įstojo į Lie
tuvių Fondą nariu su 100 
dol. įnašu. Paaukojo liet, 
skautams 50 dol. Šv.Ka
zimiero bažnyčiai 25 
dol. ir bažnyčios laikraš
tėliui 5 dol., Lituanisti
nei mokyklai 25 dol., lie
tuvių laikraščiams 60 
dol. ir Balfui 106 dol. 
29 c., gautą pelną iš Klu
bo vakaro. Vasario 16 nu
tarta minėti vasario 22 
d. 6 vai. vak. šeštadie-

1969 m. vasario 12 d.
nį, Machlnlst Hali, 728 
Elm Avė., Long Beach, 
Calif. Minėjime bus ren 
karnos aukos Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Susi
rinkime klubo nariai nu
tarė iš klubo kasos pa
aukoti 50 dol. ir pridė
ti prie ALT surinktų au
kų. Pagrindinę minėji
me kalbą pasakys LB 
Vakarų Apygardos pir
mininkas Ignas Medžiu
kas.

Meninę dalį atliks so
listai: Stasė Klimaitė- 
Pautėnienė ir Krivinas 
Dargis, jiems akompa
nuos muzikas Stasys Kai' 
vaitis. Bus muzika ir šo
kiai. (dm)

APIE VIENUOLI
(Atkelta iš 5 psl.) 

ratams ir medžiagai, 
mes prašome dailinin
kus siųsti jų darbų 
skaidres, prašome visuo
menę archyvui perleisti 
istorines nuotraukas ar 
jų negatyvus".

Tiesiog stebėtis rei
kia, kad kukliame vienuo 
lio kambaryje pirmuo
sius žingsnius pradėjęs 
Lietuvių Foto Archyvas 
mūsų kultūriniame gy
venime atlieka tokį žy
mų vaidmenį. Ačiū už 
tai ir lietuviams jėzui
tams, kad jie tam duoda 
pastogę ir leidžia savo 
ordino nariui tiek laiko 
skirti ne pastoraciniai 
sričiai priklausančiam 
bet visai išeivijai la
bai įdomiam darbui.

HELP WANTED MALĖ

DIE MAKERS 
LATHE HANDS 

MACJ4INE REPA1RMEN
Permanent position, 2nd shift, jour- 
neyman’s card necessary.

BORG & BECK D1V.
12501 Chrysler Freeway 

Detroit, Mich.
Equal Opportunity Employer 

(12-21)
An

GENERAL HELPEk
NO EXPER1ENCE NECESSARY. 

STEADY WORK.
SF.E MR. SCHALLER. 

CADMET CORP.
20801 RYAN RD., WARREN, MICH.

(8-15'

WANTED AT ONCE
DIE MAKERS

be ab)e to build dies fiom 
prints, top wages paid, and

MusL
parts
benefits.

Apply in Person 
CASS MACHINE CO.

691 Antoinette, Detroit, Mich.
(I 1-20)

WANTED IST CLASS SK1LLED 
MACHINISTS 

For Ist & 2nd shift 
TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 

W & S AUTOMAT1CS 
BRIDGEPORT M1LLS

Mušt have job shop experience, and 
be able to sėt up work from Blue 
Prints & Close Tolerance. ,
Steady work, and fringe benefits. 

SATURN INDUSTRIES
26067 Groesbeck, Warren, Mich.

313 — 773-4300
(6-15)

DIE SĖT ASSEMBLERS
Should have some experience on die 
sets, dAy shift, overtime, pension 
plan, fringe benefits. CalI 781-3710: 
Sup-R-Die 2123 Hamilton

Cleveland, Ohio
(8-13)
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 
MINĖJIMAS

Šiais metais Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimas Clevelande įvyks 
sekmadienį, vasario 16 die
na, sekančia tvarka:

10:30 vai. ryte bus at
laikytos šv. Mišios už Lie
tuvos laisvės gynėjus šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje

3:45 vai. po pietį] įvyks 
Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie Nepaliaujamos Pagal
bos šv. Mergelės parapijos 
salės, 18022 Neff Road ir

4 vai. po pietį] tos pačios 
(Naujosios) parapijos salė
je prasidės pagrindinis mi
nėjimas.

Minėjime pagrindinę kal
bą pasakys, iš Chicagos at
vykęs, Amerikos Lietuvių 
Tarybbs pirmininkas inž. 
Eugenijus Bartkus. Meninę 
dalį išpildys newyorkietis 
solistas Stasys Citvaras ir 
Carnegie Hali, New Yorke, 
koncertavusi latvių solistė 
Valia Meilins.

Šv. Mišiose šv. Jurgio pa
rapijoje ir vėliavos pakėli
me bei minėjime Naujoje 
parapijoje organiz a c i j o s 
kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis.

Clevelando ir apylinkių 
lietuviai raginami gausiai 
iškilmėse dalyvauti tuo pa
rodant mūsų vieningą nusi
statymą už Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą ir 
savo auka prisidėti prie Lie
tuvos išlaisvinimo kovos.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cleve
lando skyrius.

• Dr. A. Geručio pager
bimas ir jo redaguoto vei
kalo ”Lithuania” pristaty
mas Clevelando lietuvių vi
suomenei, numatytas kovo 
15 d., nukeltas vėliasniam 
laikui, kad nesukliudžius tą

FOR INFORMATJON
PHONE: 361-3700

ORDER BY MAIL
SEND CHECK OR MONEY ORDER TO:

ICE FOLLIES, CLEVELAND ARENA
3717 EUCLID, CLEVELAND, O.-DEPT.
Stale Ist 2nd Choice of Dalės and Times 
Enclose Self-addressed, Stamped Envelope

OPENS FEB. 25
THRU MARCH 9

CLEVELAND ARENA
-------------- »----------------

10 NITES | 8 MATINEES
TUES. THRU FRI. 8 FM SAT S. 1 PM t 5 PM 

SATURDAYS 9 PM j SUKS. 2 PM L 6 PM
NO PERFORMANCE MON„ MAR. 3
REG. PRICES: $4.50, $4.00, $3.50, $3.00 

Fri. 8 pm, Sat, 9 pm: $5.00, $4.50, $4.00, $3.50

1/z PRICE JUNIOR (16 & UNDER)
WED., FEB. 26; THURS., FEB. 27, TUES., WED

THURS., MAR. 4, 5, 6; SAT. AT 5 P.M

SPECIAL BARGAIN MATINES
1 PM Sat., Mor. 1 Only—$3.50 & $2.50 All Sialf

S
I
II
8
S
r

VASARIO SESIOLIKTOSIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 51 METŲ 

SUKAKIES MINĖJIMAS CLEVELANDE ĮVYKS 
VASARIO MĖN. 16 D.

MINĖJIMO PROGRAMA.
Iškilmingas minėjimas 4 v. p. p. Naujosios parapijos salėje. 

Vasario 16 d. 9:45. Iškilmingas vėliavos pakėlimas Naujoje parapijoje.
šV. MIŠIOS 10:00. Panelės šv. Nesiliaujančios Pagalbos bažnyčioje, 

10:30. šv. Jurgio bažnyčioje.
Dalyvauja: sol. VALIA MELLINS ir STASYS CITVARAS. 

Akomponuoja muz. R. BRAZAITIENĖ,
Kalbės: Inž. E. BARTKUS — ALT Centro Valdybos pirmininkas, 

prof. M. S. PAP — Director of The Institute of Soviet 
Studies, at John Carrol University.

Visus lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 

CLEVELANDO SKYRIUS

pat dieną rengiamam šv. 
Kazimiero lituanistinei mo
kyklai remti koncertui.

• Dr. Antanas ir Euge
nija Aželiai, Dirvos rėmė
jai, praeitą sekmadienį ar
timųjų draugų ratelyje at
šventė savo vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį.

Be clevelandiečių gydyto
jų ir ponių, iš tolimesnių 
vietų buvo atvykę: p. Aže- 
lienės pusbrolis tėv. pran
ciškonas Liauba, iš New 
Yorko, veter. gydytojas A. 
Liauba ir ponia- iš Cincin
nati, Ohio, dr. J. Balčiūnas 
ir ponia iš Strasbourg, Ohio 
ir dr. J. Maurukas ir ponia 
iš Elyria, Ohio.

• Dr. Henrikas Brazaitis, 
PLB vicepirmininkas, pra
eitą savaitę iš naujo pagul
dytas į Clevelando kliniką. 
Linkime greitai pasveikti.

• Dana Dundurienė, Gra
žina Plečkaitienė ir Dana 
Valatkienė išskrido dviem 
savaitėm atostogų į Miami, 
Floridą, kur apsistos p. Jaz
bučio viešbutyje.

• Peggy Fleming, dailio
jo čiuožimo čempionė, 1968 
m. žiemos olimpiadoje lai
mėjusi aukso medalį, nuo 
vasario 25 d. iki kovo 9 d. 
dalyvaus Ice Follies progra-

PROUDLY
PRESENTS AS 

SPECIAL 
GUEST STAR 

PW
SKATING CHAMPION, 

3time«WORLD CHAMPION, 
AMERICA'S ONLY GOLD 

MEDAL WINNER 
AT 1968 VVINTER 

OLYMPICS 

- i 

moje Cleveland Arenoje.
Be to, dalyvauja geriausi 

čiuožėjai iš JAV ir Euro
pos. Plačiau šekit skelbi
mus.

Nepraleiskit retos progos 
pamatyti šiais metais ypa
tingai gražios Ice Follies 
programos.

• V. Krivickas persikėlė 
gyventi į naujus namus: 
16919 Grovewood, 
land, Ohio 44110. 
481-3421.

Cleve- 
Telef.

• Onai Paskau (ar Pas- 
kan) iš Lietuvos nuo sesers 
Marijonos R e v in s k ienės 
gautas laiškas. Prašome at
siimti Dirvos redakcijoje.

PADĖKA

Balfo 1968 metų aukų va
jus baigtas. Aukotojų pa
vardės ir sumos netrukus 
bus paskelbtos Dirvoje. Va
jų skaitome pavykusiu.

Atskira padėka priklau
so, Vajaus metu atėjusiems 
valdybai į talką, sekantiems 
asmenims bei organizaci
joms: Dirvos reikalų vedė
jui K. Karpiui ir vyr. red. 
Vyt. Gedgaudui, Draugui ir 
jo atstovui V. Rociūnui, Tė
vynės Garsų radijo vedėjui 
J. Stempužiui, Lietuvių 
Bendruomenės I apylinkės 
valdybai ir jos pirm. F. Ei- 
dimtui, Lietuvių Piliečių 
Klubo valdybai , ir jo pirm. 
Z. Dučmanui, L. R. K. Susi
vienijimo 142-os kuopos val
dybai ir jos pirm. J. Zau
niui, klebonui kun. J. Ange
laičiui, klebonui kun. B. 
Ivanauskui ir kun. K. že
maičiui, Balfo dir. dr. V. Ra
manauskui, Alf. Steponavi
čiui, inž. V. čyvui ir ”Sala- 
mander” batų prekybos sa
vininkams A. ir Br. Gražu
liams.

Pagaliau dėkoju visiems 
pasišventusiems ir visuome
niniame darbe patyrusiems 
valdybos nariams: F. Ei- 
dimtui, Ant. Puškoriūtei, 
Balfo dir. V. Akelaičiui, L. 
Kėženiui, A. Bukniui, V. 
Kasakaičiui ir J. Dundurui.

Dar kartą ačiū aukoto
jams ir visiems, kurie vie
nu ar kitu būdu prisidėjo 
prie vajaus pasisekimo.

E. Stepas (Steponavičius) 
Clevelando skyr. pirm.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

DETROIT

NAUJA VADOVYBĖ

Dariaus ir Girėno klubo 
metiniame susirinkime va
sario 2 d. išrinkta 1969 me
tams vadovybė: pirm. Vy- 
tautas Mileris, vicepirm. Al
fonsas Kasputis, sekr. Al
fonsas Velavičius, fin. sekr. 
Algis Juška, ižd. Stasys Gel- 
dauskas, ūkio vadovas Jo
nas Atkočaitis ir tvarkda
rys Edvardas Rėklys.

Revizijos komisija: Al
fonsas Juška, Antanas Pet
rauskas ir Genovaitė Vis
kantienė.

Kainų komisija: Feliksas 
Motuzas, Viktoras Permi
nąs ir Antanas Mikalkėnas. 
Mandatų komisija sudarė: 
Stasys Garliaųskas, Leonas 
Motvėka ir Antanas šiurka.

Susirinkimui pirmininka
vo Stasys šimoliūnas, o se
kretoriavo Jonas Jonynas.

LIETUVIAI PAS 
GUBERNATORIŲ

Vasario 3 d. Michigano 
gubernatorius W. G. Milli- 
ken priėmė Detroito Lietu
vių delegaciją, pasirašė ir 
jai įteikė deklaraciją skel
biančia vasario 16 d. Lietu
vos Nepriklausomybės die
ną Michigan valstijoje.

Deligacijai vadovavo 
DLOC valdybos pirmininkė 
Elžbieta Paurazienė. Deliga- 
cijoje dalyvavo: kun. Alfon
sas Babonas, Vladas Sele- 
nis, Rimas Sukauskas, Da

• Gėlių paroda atidaroma 
vasario 22 d. Cleveland Pub- 
lic Auditorium ir tęsis iki 
kovo 2 d.

Lankytojai galės apžiūrė
ti specialiai parodai per 9 
dienas pastatytą 50,000 dol. 
vertės namą ir visus jo įren
gimus.

PARDUODAMAS NAMAS
Arti East 185 gątvės, 6 

kambarių mūrinis, arti visų 
patogumų. $23,900. Skubiai 
p a r d uodamas. Kreipkitės 
tik pirkėjai. Tel. 914-7880. 

lia Gaižutytė ir Aldona Mi- 
kailaitė.

Vasario 15 d., 7 v. v. Lie
tuvių Namuose bus susipa
žinimo su Vasario 16 d. mi
nėjimo kalbėtoju dr. Algir
du Budreckiu, vakarienė. 
Norintieji vakarienėje daly
vauti registruojasi pas A. 
Sukauską tel. TA 6-5678.

Vasario 16 d. D. L. radijo 
klubas "Lietuvių Balsas” 
duos specialią ir prailgintą 
programą. Programą pra
dės 8 vai. ryto. Tą pačią 
dieną prie miesto savivaldy
bės rūmų 9:15 bus pakelta 
Lietuvos vėliava ir kabės 
iki 5 vai. vakaro. Vėliavą 
pakels ir nuleis skautai ir 
ateitininkai-. Minėjimas 
įvyks Merchy College Mc 
Auley auditorijoje 3 vai. ir 
meninę dalį atliks muz. Sta
sio Sližio vadovaujamas 
mišrus (berniukų ir mer
gaičių) choras ir tautinių 
šokių grupė "šilainė”, vado
vaujama G. Gobienės.

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: ,,Mei ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

HOME and 
REMODELING 

LOANS• • • •
INSURED SAVINGS

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

LIETUVOS VĖLIAVOS, Ame
rikos, Ohio valstijos ir tautybių 
vėliavos. 12”xl8”. Po $1.00.

Telefonas 321-1795. (10-11)

DALYVAVO 
LAIDOTUVĖSE

L. ž. S. Centro valdybos 
pirmininkas Vytautas Alan
tas ir iždininkas Vladas Se- 
lenis sausio 27 d. buvo nu
vykę j Chicagą dalyvauti su 
a. a. J. Bačiūnų atsisveiki
nimo akademijoje ir sausio 
28 d. laidotuvėse. Juozas 
Bačiūnus pats pirmasis, iš
rinkus naują LžS centro 
valdybą, su stambia auka 
jai į pagalbą atskubėjęs.

DETROITO LIETUVIAI 
TURĖS NAUJĄ 

BAŽNYČIĄ

Detroito arkivyskupas Jo
nas Dearden paskyrė skly
pą ir atsiuntė leidimą nau
jai lietuvių bažnyčiai sta
tyti. Bažnyčia bus statoma 
prie Bech Daly Rd. ir 9 mi- 
lios, vieton dėl vedamo 
greitkelio, nugriau narnos 
Dievo Apvaizdos bažnyčios.

(ag)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU8A1TIS Ir J. MA1E1KA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ - ĮSITIKINSITE.



DIRVA
TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AUSTRALIJOJ 
PRISIMINTAS 

JUOZAS RACIONAS

Sydnėjuje lietuvių tarpe 
pasklidus liūdnai žiniai, kad 
Amerikoje staiga mirė Juo
zas Bačiūnas, didelis Aus
tralijos lietuvių prietelius, 
visi nuliūdo.

Vasario 2 d. buvo atlai
kytos iškilmingos lietuvių 
pamaldos už a. a. Juozo Ba
čiūno vėlę. Mišias laikė ir 
pamokslą-eulogiją sakė kun. 
P. Butkus. Per Mišias lietu
viškas giesmes giedojo Syd- 
nėjaus lietuvių choras 
"Daina”, vadovaujamas K. 
Kavaliausko. Mišios buvo 
užbaigtos su Reųuiem ir 
Tautos Himnu.

Pamaldose be gausios 
Sydnejaus visuomenės da
lyvavo organizuotai su vė
liavomis skautai ir ateiti
ninkai.

• Jurgis Janulaitis, Dir
vos bendradarbis, neseniai 
atšventęs vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktį, atsiųs

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos garbės nariui

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, žmonai MARIJONAI BAČIŪ- 

NIENEI, broliams ir giminėms reiš

kiame gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Clevelando Skyrius

Vieninteliam mūsų garbės nariui ir 

didžiajam lietuviško sporto rėmėjui 

JUOZUI J. BAČIŪNUI 

mirus, gilią užuojautą jo žmonai ir ar

timiesiems reiškia

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir 

Sporto Sąjunga

damas Dirvai paremti 25 
dolerius, rašo:

"Nepaprastai esame dė
kingi už taip mielus ir šil
tus žodžius, talpintus kole
gų Vytauto Kasniūno ir Me
čio Valiukėno DIRVOJE, 
prisimenant mūsų vedybi
nio gyvenimo 25 metų su
kaktį.

Didžiai vertindami lietu
viškosios spaudos reikšmę 
šeimai išeivijoje ir supras
dami jos sunkų kelią į skai
tytoją, šiais šeimos Metais, 
už kiekvienus laimingai pra
gyventus vedybinio gyveni
mo metus skiriame simbo
linę auką po 1 dol. viso 25 
dol., kurią priimkite kaip 
mūsų dėkingumo ženklą lie
tuviškam spausdintam žo
džiui”.

Už auką ir bendradarbia
vimą Dirva p. Janušaičiams 
nuoširdžiai dėkoja.

• Inž. Kostas Dočkus. 
JAV LB Centro valdybos 
iždininkas prašo visas LB 
apylinkes kuo greičiau atsi
skaityti su Centro valdyba 

už pereitų metų solidarumo 
įnašus. Solidarumo įnašus 
ir kitas. Centro valdybai 
skirtas lėšas, iždininkui 
siųsti jo adresu: K. Dočkus, 
1901 So. 49th Court, Cicero, 
III. 60650.

• A. Jančys, Dirvos rė
mėjas Rochestery, atsiuntė 
25 dolerius, tuo papildyda
mas savo įnašą Vilties 
Draugijai.

Už paramą tautinei spau
dai Vilties Draugijos valdy
ba ir Dirva dėkoja.

• Dr. J. Dauparas, S. Rū- 
kienės knygos "Vergijos 
kryžkeliuose” m e c enatas, 
parėmęs knygos išleidimą 
tūkstančiu doleriu, dabar, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo 10 dol. 
papildymui savo įnašų Vil
ties Draugijoje.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

Pabaltiečių ir lietuvių 
slidi nėjimo pirmeny b ė s 
įvyks š. m. vasario 22 d. 
(šeštadienį), Blue Moun- 
tain Winter Park, Colling- 
wood, Ont., Kanadoje, ši 
vietovė yra 65 mylios į šiau
rę nuo Toronto.

Programoje bus vykdo

mas slalomas ir didysis sla
lomas.

Varžybos bus vykdomos 
šiose grupėse: senjorų vyrų 
(virš 45 m.), vyrų (18-45 
m.), jaunių (14-17 m. imti
nai), jaunučių (žemiau 14 
m.); moterų (virš 17 m.), 
mergaičių (14-17 m. imti
nai) ; jaunučių mergaičių 
(žemiau 14 m.).

Prieauglio klasių slidinė- 
tojams leidžiama papildo
mai dalyvauti suaugusių ar 
vyresnėse prieauglio klasė
se.

Lietuvių slidinėtojai re
gistruojasi per sporto klu
bus ar pavieniai, bei smul
kias informacijas gauna 
šiuo adresu: S. Kėkštas, 47 
St. George Rd., Islington, 
Ont., Canada. (Tel. (416) 
223-1372.

Varžybų pradžia 10:30 
AM. Registracija nuo 9 AM, 
Toronto Eki Club Chalet.

CHICAGO

• Dail. Adomo Varno kū
rinių apžvalginė paroda ati
daroma Chicagoje Balzeko 
muziejaus galerijoje, 4012 
Archer Avė., kovo 1 d. ir 
tęsis iki kovo 21 d.

• "Vergijos Kryžkeliuo
se” knygos pristatymas chi- 
cagiečiams įvyks kovo 15 d. 

Jaunimo Centre. Pristaty
mą rengia LTA Sambūris ir 
dalyvaus knygos autorė, 
Sibiro tremtinė, Stefanija 
Rūkienė.

VASARIO 16 
MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvių Ta
ryba, kuriai šiais me
tais pirmininkauja Aig. 
Pužauskas, ruošiasi iš
kilmingai minėti Lietu
vos Valstybės atkūrimo 
51-mą sukaktį.

Minėjimas įvyks vasa
rio 16 d. 2 vai. p.p. Ma
rijos aukšt. mokyklos 
salėje. J minėjimą suti
ko atvykti naujai išrink
tas Illinois gubernato
rius (respubl.) Richard 
B. Ogilvie. Pagrindinę 
kalbą pasakys VLlKopir- 
mininkas dr. J.K. Valiū
nas, ir trumpą žodį tars 
Lietuvos Generalinis 
Kons. dr. P. Daužvar- 
dis. Meninę programą iš
pildys Dainavos ansamb
lio choras, diriguoja
mas muz. P. Ar mono. 
Solo dainuos sol. Pruden- 
cija Bičkienė, akomp. 
A. Vasaitis. Minėjimo 
programą praves E. Bra- 
dūnaitė.

Iškilmingos pamal
dos įvyks vasario 16 d. 
10 vai. šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje. Iš
kilmingas Mišias atna
šaus vysk. V. Brizgys. 
Per pamaldas giedos 
Dainavos ansamblis.

Tą pačią vasario 16 
dieną, 5 vai. popietų Lie
tuvos gen. kons. dr. P. 
Daužvardis ir Chicagos 
Lietuvių Taryba ruošia 
reziduojančių Chicagos 
mieste konsulų priėmi
mą.

Be to, vasario 15 d. 
12 vai. dieną bus padė
tas vainikas priepamink- 
lo žuvusiems už Lietu
vos Laisvę, Jaunimo 

Centro sodelyje. Vaini
ko uždėjimo apeigoms va
dovaus maj. Šeštakaus
kas.

Nors Lietuvos okupan
tai yra paniekinę mūsų 
Tautos Šventę pačioje 
valstybėje, tačiau gausi 
lietuvių išeivija turėda
ma visišką laisvę švęs
ti ją svetur, nepasi
duos jų bandomai sėti 
nesantaikai ir tarpusa- 
viam skaldymui, tęs 
valstybinių papročių ger
bimą ir kovą už Lietu
vos laisvę.

J. Šlajus
• Marųuette Parko šv. 

Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje Vasario 16 die
ną, 10:30 valandą įvyks ta 
proga iškilmingos pamaldos, 
kurias maloniai sutiko lai
kyti parapijos klebonas 
prel. Viktoras Černiauskas, 
o pamokslą sakys kan. V. 
Zakarauskas.

Organizacijos, kurios no
ri dalyvauti pamaldose su 
vėliavomis prašomos skam
binti arch. Albertui Kere
liui, tel.: 471-1770, Mar- 
ųuette Parko Lietuvių Ben
druomenės pirmininkui. Pa
maldų metu, klebonui prel. 
V. Černiauskui sutikus, bus 
renkamos aukos (antroji 
rinkliava). Visuomenė kvie- 
šiama gausiai dalyvauti.

HELP WANTED MALĖ
FACTORY WORKERS 

STEADY DAY WORK 
Foundry experience preferred. $2.50 
per hr. to start plūs fringe benefits. 
2 hrs. overtime every day.

Jefferson Eąuipment Co. 
Ft. Palanki St., So. Plainfield, N. J. 

201 — 756-6437
(10-12)

FITTERS 
WELDERS 
TRAINEES 

ELECTRIC EYE BURNERS 
Qualified for top paying jobs. Long 
program. Steady* work. Excellent 
working conditions.

Day and Aftemoon Shift 

CUSTOM FABRICATORS 
15720 Dale

(Near Telegraph & Fenkell) 
Detroit, Mich.

(10-19)

Mūsų mielam bičiuliui

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, jo žmonai MARIJONAI, bro

liams ir artimiesiems reiškiame nuošir

džią užuojautą ir kartu liūdime

Dr. Steponas ir Ona
B i e ž i a i

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Valdybos pirmininkui

A t A

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, jo žmonai ir artimiesiems, Phi

ladelphijos lietuvių vardu reiškiame gi

lią užuojautą ir drauge liūdime

LB Philadelphijos Apylinkės
Valdyba

A. A.

KONSTANCIJAI STEMPUŽIENEI
Lietuvoje mirus, liūdinčius sūnus JUOZĄ ir PRA
NĄ STEMPUŽIUS bei jų šeimas, nuoširdžiai už
jaučiame

Lithuanian Village Ine.
Direkcija

Brangiai mamytei

A t A

KONSTANCIJAI STEMPUŽIENEI
Lietuvoje mirus, sūnums JUOZUI ir PRANUI 

ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Elena ir Jurgis Malskiai

Tauriam lietuviui. Tautinės Sąjun

gos kūrėjui

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, Poniai MARIJONAI BAČIŪ- 

NIENEI ir artimiesiems gilią užuojau

tą reiškia

ALT S-gos Worcester, Mass.
Skyriaus Valdyba ir nariai

Tauriam lietuviui

.J U o Z U I J. BAČIŪNUI 
mirus, žmonai MARIJONAI ir giminėms reiškia

me gilią užuojautą ir kartu liūdime

A. L. T. S-gos Philadelphijos
Skyrius

Taurios širdies lietuviui, padėjusiam mums įsikurti 
svetimoj žemėj

A. A.
J U OZUI J. BAČIŪNUI

mirus, jo žmonai MARIJONAI, broliui ALEKSANDRUI ir 
brolienei SOFIJAI su šeima, broliui VOLTERIUI ir bro
lienei ELENAI ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime

Gintra ir Pranas Nariai su šeima, 
Marta Babickienė, Rytas Babickas

A. A.

KONSTANCIJAI STEMPUŽIENEI
Lietuvoje mirus, sūnums JUOZUI ir PRANUI 
STEMPUŽIAMS ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia

Lietuvių Salė ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubas 

Clevelande

Mieliems JUOZUI ir ANTANINAI LIUTKO- 
NIAMS, jų dukrai

PRAKSEDAISAULEI 
STANKEVIČIENEI 

netikėtai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Ona ir Pranas Mučinskai
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