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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dideli JAV aviacijos nuostoliai 
Vietname gali pakeisti taktiką. ♦ v
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HANOI REŽIMO NENUOLAIDUMAS IR PALY
GINTI DIDOKI JAV AVIACIJOS NUOSTOLIAI 
VIETNAMO KARE GALI PRIVERSTI IŠKELTI 
ATOMINIŲ GINKLŲ PANAUDOJIMO KLAUSI
MĄ. — TUO ATVEJU BUS GĄSDINAMA. ‘PA
SAULIO OPINIJA’, KURI VIENINGAI NUSI- 
STATYS PRIEŠ AMERIKĄ, TAČIAU TOJI OPI
NIJA TĖRA TIK ĮSIVAIZDUOTAS VAIDUOK

LIS, SU KURIUO NEREIKTŲ SKAITYTIS

------ Vytautas Meškauskas --------

Praeitos savaitės {vykiai aiš
kiai parodė, kad JAV turi turėti 
daugiau drąsos panaudoti savo tu
rimą pranašumą. Bombardavi
mas Siaurinio Vietnamo kad ir 
nepakeitė kol kas karo eigos pa
čiame Pietų Vietname, vis dėlto 
{rodė, jog nei Sovietų Sąjunga nei 
Raudonoji Kinija neskuba ‘akis į 
akf susidurti su Jungtinėm Ame
rikos Valstybėm. Ju lūkuriavi
mas rodo, kad jei JAV panašių 
priemonių būtų ėmusiosis anks - 
čiau, rezultatai būtų dar geresni. 
Mat, ne tik Hanoi, bet ir Mask
voje su Pekinu buvo patikėta 'vie
šosios nuomonės’ reiškėjams, 
jog Amerikoj taip bijoma karo, 
kad pagrąsinus,Washingtonas vi
sada nusileis. Ypač, jei jokios 
nuolaidos tuoj pat pačių JAV ne
paliestų.

Tačiau prezidentas, atrodo, 
galų gale pasiryžo pasinaudoti 
savo karinėm pajėgom. Paskutinė-

REIKALAUJA LAISVES
«YTU EUROPAI

Pavergtųjų Europos valstybių 
asamblėjos delegacija šiomis 
dienomis lankėsi Washingtone, 
{teikė memorandumą Valst. De
partamentui ir kartuaplankėapie 
20 senatorių ir kongresmanų, pra
šant, kad JAV vyriausybė kiek
viena tinkama proga prisimintų ir 
iškeltų po II Pas. karo duotus pa
sižadėjimus, kuriais pavergto
sioms Rytų ir Vid. Europos vals
tybėms turėjo būti suteikta teisė 
savarankiškai vykdyti neprikl. 
valstybių gyvenimą. \

Memorandume, išanalizavus 
dabartinę padėt} Sov. S-goje, 
nurodoma, kad Vak. Valstybių vy
riausybės turėtų tinkamiau iš
naudoti savo ryšius su paverg
tais kraštai, teikiant daugiau vil
čių tų kraštų gyventojams, kad jų 
laisvės pastangos nėra beviltiš
kos. Santykiuose su Sov. S-ga rei
kalauti, kad visos Europos tvarka 
remtųsi visų valstybių laisvo ap
sisprendimo ir nepriklausomy
bės dėsniais.

* BALTIJOS TAUTŲ FEDERA
CIJA Kanadoje nutarė suruošti 
masinę demonstraciją birželio 
14 d., minint Pabaltijo valstybių 
okupaciją ir protestuojant dėl 
JTO Chartos paneigimo tuose 
kraštuose.

Federaclja ta proga priėmė es
tų pasiūlymą, kuriuo kreipiamasi 
| Kanados vyriausybę Ottawoje 
dėl kultūrinės autonomijos tei
sių ir etninių grupių departamen
to įsteigimo prie vyriausybės.

• FBI SUĖMĖ DU VYRUS, 
Robert Lee Johnson ir James A. 
Mintkenbaugh, ilgesni laiką šni- 
pinėjusius Sov. S-gos naudai ir 
išdavusius eilę paslapčių iš gink
lavimosi srities.

Johnsonas buvo Pentagono ka
rinis kurjeris.

♦ REX HARRISON IR JULIE 
ANDREWS buvo parinkti 1964m. 
geriausiais filmų artistais už jų 
vaidmenis "My Falr Lady" Ir 
"Mary Poppins" filmuose.

"My Fair Lady" buvo paskelb
us geriausiu tų metų filmu.

• ANGLUOS VYRIAUSYBĖS 
pastangos privesti suinteresuo
tas šalis prie derybų stalo Viet
namo klausimui išspręsti, R. Ki
nijos buvo pavadintos nešvariu 
vaidmeniu, atliekamu kaip JAV 
agresijos bendrininko.

mis žiniomis, šiauriniame Viet
name jau buvo bombarduoti ne tik 
grynai kariniai taikiniai, kurių 
sunaikinimas dar nesudaro dide
lio smūgio to krašto komunisti
niam režimui, bet trūkinės reikš
mės taikiniai, kaip tiltai ir susi
siekimo priemonės. Kartu atėjo 
ir mažiau malonūs pranešimai. 
Jų tarpe, kad ir pirmas kovos są
lytis su sovietų gamybos MIG nai
kintuvais,buvo JAV naikintuvams 
nuostolingas. Mat, jeigu pasiro
dys, kad dabartinės priemonės 
yra nepakankamos, JAV atsistos 
prieš labai sunkų sprendimą: pa
naudoti atominius užtaisus ar ne. 
Ir kaip tik čia JAV susitiks su 
taip vadinamu ‘pasaulio opinijos’ 
mitu. Kai prezidentas Trumanas 
susidūrė su panašia problema ka
ro su Japonija pabaigoje, jis pa
darė greitą sprendimą ir iki šios 
dienos j| gina. Atominės bombos 
pagreitino Japonijos kapituliaciją

* KREMLIUJUE VYKSTANČIŲ 
pasikeitimų eilėje Chruščiovo 
patikėtinis ir vienas iš partijos 
centro sekretorių Vitaly Titov 
buvo atleistas ir nukėlus ( že
mesnes pareigas Kazachstane.

L. Iljiševas, buvęs Nikitos de
šiniąja ranka ideoliginiais klau
simais, paskirtas vienu iš užsie
nio reikalų ministerio padėjėju.

• VAK. VOKIETIJOS PARLA
MENTO ATSTOVAI, kartą | me
tus susirenką posėdžiui Vak. 
Berlyne, turės būti skraidinami 
lėktuvais, nes R. Vokietijos pa
sienio sargyba sausumos keliais 
jų nepraleidžia. Sov. S-gos ir R. 
Vokietijos vyriausybės {spėjo 
Vak. valstybes notomis, kad Vo
kietijos parlamento posėdžiai 
Berlyne galį sukelti rimtų tarpt, 
komplikacijų. Vak. vyriausybės 
mano, kad vokiečiai turi pilną 
teisę Berlyne posėdžiauti. R. Vo
kietijos įstaigos, trukdvdamos su • 
sisiekimą sauskeliais 1 Berlyną 
pabrėžia, kad Vak. Vokietijos 
parlamentarai negali posėdžiau
ti Berlyne, nes tai nesanti Vak. 
Vokietijos dalis. Tuo tarpu Bon- 
nos vyriausybė tvirtina, kad jos 
atstovai turi tokią pat teisę būti 
Vak. Berlyne, kaip Rytų Vokie
tijos vokiečiai Rytų Berlyne.

I -? 
ir tuo sutaupė daugel} Amerikos 
karių gyvybių.

Po karo prasidėjo didžiulė pro
paganda prieš atominius ginklus 
ir ui dėlto, kad JAV turėjo jų 
monopol}. Kai ir sovietai jų įsi
gijo ir tų užtaisų bandymai suda
rė tam tikrą pavojų žmonijai, 
nors dar ir nelabai realų, pra
sidėjo derybos dėl tų bandymų 
susubdymo. Pagaliau buvo dėl 
to sušiurta po 340 posėdžių Že
nevoje. Sovietų delegaui niekino 
derybas ištisus 24 mėnesius, nes 
jiems reikėjo atlikti kai kuriuos 
bandymus. Pagaliau J958 buvo su
siu ru nuo naujų bandymų susi
laikyti. Po trijų metų — 1961 m. 
spalio 30 d. sovietai tą sušiūra
mą - moratoriumą sulaužė. Ko
dėl? Jie niekuomet nepaaiškino. 
Bet Ui lengva patiems suvokti — 
jie norėjo išbandyti naujus užtai
sus ir ui labai galingus — 50- 
ties megatonų. 1963 m. rugpiū- 
člo 5 Maskvoje buvo pasirašyu 
jau formali suurtis, kuria atsi
sakoma nuo tolimesnių bandymų 
atmosferoje, učiau leidžiama ir 
toliau bandyti po žeme, nes tokius 
bandymus iš tolo sunku susekti, 
o dėl geresnės kontrolės suši
urti nepavyko. Prancūzija ir Rau - 
donoji Kinija tos sutarties nepa
sirašė, palikdamos sau laisvas 
rankas.

Nuo to laiko propaganda prieš 
atominius užuisus gerokai pa
didėjo. Kaip žinia, ji suvaidino 
nemažą rolę ir per paskutinius 
JAV rinkimus. Kai Goldwateris 
pasiūlė panaudoti mažas atomi
nes bombas, kad išnaikinus 
džiungles, kuriose slepiasi ko
munistiniai partizanai Vietna
me, toks pareiškimas sukėlė vi
suotiną pasipiktinimą, šiandien 
Vietname siekiama to paties efek
to,tik kitokiomis priemonėmis — 
fosforo ir naftos bombomis, ta- 
čiau jų pradėus gaisras sukėlė 
audrą su smarkiu lietumi, ku
ris užgesino ugn}. šiuo atveju, 
amerikiečiai ir Pietų Vietnamie
čiai turėtų tikrai mažiau nuosto
lių, jei būtų pasinaudota mažom 
atominėm bombom.

Sukelta atominio karo baimė 
kol kas daugiausiai pakenkė pa
čiom Jungtinėm Amerikos Vals
tybėm, nes ir šiandien, jei Ha
noi režimas būtų tikras, kad JAV 
pasinaudos atominiais užtaisais, 
jei neturės kitos išeities, jis tik
rai pasirodytų daug nuolaidesnis. 
Jis šiandien spiriasi tikėdamas, 
kad JAV vis dėl to nedrfs jų pa
naudoti. Prieš tok} panaudojimą 
stotų ir didelė dalis JAV spau
dos, aiškindama, kad tai nukreips 
prieš JAV pasaulio opiniją.

Bet kas yra te ‘opinija’? Bu
vęs Valstybės Sekretorius Dean 
Acheson tą fenomeną klek platė
liau prieš kiek laiko nagrinėjo 
New York Times magazine. Iš 
tikro ją sukuria komentatoriai, 
kurie savo žinias surenka iš {vai
rių šaltinių. Jei tokie komentato
riai yra plačiai skaitomi, jie gau-
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Lietuvių Sąjungos Valdyba, administruojanti Adelaidės Lietuvių Namus. Sėdi iš kairės St. Dunda (II 

sekretorius), L. Martinkus (I sekretorius), V. Raginis (pirmininkas), A. Mikeliūnas (vicepirmininkas). 
Stovi iš kairės č. Ostrauskas (parengimų vedėjas), R, Gliaubertas (turto globėjas) Br. Straukas (J. J. 
Bachuno vardo bibliotekos vedėjas), P. Bielskis (iždininkas) ir J. Gylys (Lietuvių Namų ir Adelaidės 
Lietuvių Žinių administratorius). Nuotraukoje trūksta A.L.Ž. redaktoriaus J. Armino, archyvo-muziejaus 
vedėjo J. Vanago ir Jaunimo Fondo vedėjo J. Pyragiaus.

ADELAIDĖS LIETUVIAI PLEČIA SAVO NAMUS
Adelaidės Lietuvių Namų 

vardas Amerikos lietuviams nė
ra svetimas. Dirvoje, o taip pat 
leidinyje "Blezdingėlės Prie 
Torrenso" buvo tilpusios {vairios 
šių Namų nuotraukos ir atpasa
kota jų atsiradimo istorija, lygiai 
kaip ir jų reikšmė lietuviškai veik - 
lai Australijoje.

Ištikrųjų, Amerikos lietuvių ry
šiai su Adelaidės Lietuvių Na
mais yra daug artimesni, negu ei
linis susipažinimas spaudos skil
tyse. Tuos artimesnius ryšius su
darė J.J. Bachuno suorganizuo
tas Lietuviškos širdies Fondas. 
Atsiliepdami | šio tauraus lie

na pasikalbėti su žinomais vals- . 
tybių vadais, kaip su de Gaulle 
ar savo laiku Chruščiovu. Savai
me aišku, kad tie jiems papasa
koja, ką laiko sau naudingu. Ir 
tokiu būdu gauna nemokamą tal
ką savo propagandai. (Iš viso, 
ką koks nors komentatorius ga
li patirti trumpam laikui užsukęs 
Maskvon? Tik tą, ką sovietai no
ri, kad jis patirtų.) Kituose kraš
tuose.. atsitiktini, pasaulio opini
jos tyrinėtojai ir net nuolatifiiai 
korespondentai būna opozicijos 
grupių panaudojami.

Achesono pažiūra yra tokia, 
kad vadinamoji pasaulio opinija 
dažnai tėra tik "pure fancy — no 
more substantial a ghost thanthe 
banging of a shutter". (Tikras 
vaizduotės padaras — nevai- 
duokliškesnis už langinių dau
žymą).

Jis reikalauja, kad JAV elgtų
si taip, kaip joms atrodo teisin
gai, ir Amerikos prestižas nuo 
to tik pakiltų. Tokiom mintim tik 
galima visa širdimi pritarti. Drą
sos, daugiau drąsos. Pasaulis 
priklauso tik drąsiems.

tuvio kvietimą, geros valios Ame. 
rikos lietuviai atitraukėnuo sa
vęs po kelis dolerius, kurių žymi 
dalis atiteko kaip tik šitiems na
mams. Savo laiku turėjau progos 
išryškinti Dirvoje šių aukų finan
sinę ir moralinę reikšmę Austrą- 

. lljos, o ypatingai Adelaidės lie
tuviams.

Adelaidės lietuvių kolonija nė
ra nei gausi, (apie 650 šeimų), 

' nei ypatingai turtinga, tačiau jos 
veikla visos Australijos lietuviš
kam gyvenime yra labai ryški. 
Daugelyje lietuviškos veiklos sri
čių adelaidiškiai pralenkia visas 
kitas Australijos lietuvių koloni
jas. Kartkartėmis patys Austra
lijos lietuviai bando aiškintis, kas 
padeda adelaidiškiams sparčiai 
žengti pirmyn. Vieni nurodo, kad 

adelaidiškių veiklumą iškelia tin
kami Lietuvių Namai .kuriuose u 
veikla galinti visokeriopai reikš
tis. Kiti sega ordenus energin
giems kolonijos vadovams ir čia 
susitelkusiems kultūrininkams. 
Tačiau bene teisingiausias bus tei
gimas, kad Adelaidės lietuviai ži
no, ko jie nori ir ko siekia.

Adelaidiškiai pirmieji Aus
tralijoj kovojo už bendruomenini 
suslorganizavimą; jie apibrėžė to 
bendruomeninio susiorganlzavi- 
rho formą ir turinj; čia gimė ir 
teisinės tos bendruomenės apy
braižos.

Apjungę beveik visas lietuviš
kas organizacijas ir institucijas 
| bendruomeninės struktūros rė
mus, Adelaidės lietuviai iš karto 
pradėjo ieškoti nuosavos pasto
gės, kurioje galėtų koncentruotis 
apjungtų bendruomeninių organi
zacijų veikla. Tokia pastogė tu
rėjo turėti erdvią salę,sceną,vir
tuvę ir bent kelis šalutinius kam- 
barius. Deja, iš karto skersai ke
lio atsistojo pinigų klausimas. Be 
jų nieko neįsigysi.

Kelis metus rinktos kolonijoje 
aukos pagaliau leido užpirkti me
džio, skardos ir ašbesto pastatą, 
kuris susidėjo iš sulankstomom 
durim perskirtos salės, šiokio 
tokio paaukštinimo, lengvai pa
verčiamo laikina scena, mažos 
virtuvėlės pašuto gale ir dvie
jų siaurų kambarėlių, daugiau pa
našių | sandėliukus. Tai nebuvo 
daug, bet vistiek šis tas, kuriame 
galima pradėt} š| tą veikti.

Tas skardinis pasutas, stov|s 
ant dvigubo sklypo Adelaidės prie
miesty Norwoode ir buvo dabarti
nių Lietuvių Namų Adelaidėje 
užuomazga. Papildomos aukos, 
darbo ulkos, visos kolonijos nuo
širdi parama tą pasutą šiandien 
iš pagrindų pakeitė, jo naudingą 
grindų plotą padidindama daugiau 
negu trigubai.

Toli gražu ne viskas buvo pa- 
daryu iš karto. Reikėjo keliauti 
atsargiai ir pamažu, neišlei
džiant iš akių kolonijos pajėgu
mo ir atsimenant, kad aukos Lie
tuvių Namams sudaro tik dalelę 
tų duoklių, kurių iš kolonijos rei- 

kala uja tiek tautinės aspiracijos, 
tiek Ir religinės tradicijos.

Lietuvių Namams kurti, juos 
plėsti, juos administruoti ir kitus 
tautinius kolonijos uždavinius vyk
dyti, Adelaidės kolonija {kūrė ir 
specialią teisinę organizaciją -- 
Adelaidės Lietuvių Sąjungą (Pa

skelta | 3 psl.)

NAUJOS

REZOLIUCIJOS
"Rezoliucijas Pabaltijo kraš

tų laisvinimo reikalu reikia pra
vesti šio Kongreso pirmos sesi
jos metu; aš padarysiu visa, kad 
tai būtų atsiekta," — kalbėjo kon- 
gresmanas Henry P. Smith m, 
(R. - N.Y.), neseniai {nešdamas 
rezoliuciją Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvinimo reikalu. Re
zoliuciją išrūpino Kacy Keco- 
rius iš Lockport,NewYork. Kon- 
gresmanas H.P. Smith III buvo iš - 
rinktas 1964 metų lapkričio mė
nesi, ir jo {neštoji yra visai nau
ja rezoliucija.

Be virš minėtos, paskutinėmis 
dienomis buvo {neštos darsepty- 
nio kitos rezoliucijos Atstovų 
Rūmuose. Įnešė kongresmanas 
Frank Annuziof kongr. Donald 
Rumsfeld, kongr. Robert C. Mc 
Ewen, kongr. John M. Ashbrook, 
kongr. JohnC.Kluczynski, kongr. 
Daniel Rostenkowski ir kongr. 
Adam C, Powell.

Chicagos latviai yra pasišovę 
išgauti rezoliucijas iš visų 1111- 
nois valstijos kongresmanų. Re
zoliucijos, Išgautos iš Illinois 
legislatorių, yra didele dalimi 
latvių pastangų ir darbo rezul
tatai. Pats laikas būtų pajudėti 
šia linkme ir Chicagos lietu
viams! Rezoliuciją iš kongres- 
mano Robert C. McEwen išrū
pino dr. Antanas Valiuškis iš Gou- 
verneur, N.Y. Kongresmanas 
R.C. McEwen buvo išrinktas pra
ėjusių metų lapkričio mėnes} ir 
jo rezoliucija yra taip pat visai 
nauja.

Ypač prisimintini padėkos 
laiškučiais tiekongresmanal,ku
rių distriktuose yra labai maža 
lietuvių. Iš paskutinių aštuonių 
rezoliucijų autorių būtų šie: Ro
bert C. McEwen, John M. Ash- 
brookj Adam C. Powell (pats kon
gresmanas yra negras, jodistrik 
to gyventojai -- didele dalimi 
negrai) ir Henry P. Smith III. 
Laiškai šiems ir kitiems kon- 
gres manams adresuotini: The 
Honorable (kongresmano vardas 
ir pavardė), House Office Buil- 
ding, Washington, D.C. 20515.

Rezoliucijų pravedimas — tai 
visų geros valios lietuvių darbas 
ir žygis: visi turime prisidėti ir 
darbu ir savo "našlės skatiku". 
Visais reikalais rašyti: Rezoliu
cijoms Remti Komitetas, Post 
Office Box 77048, Los Angeles, 
Calif., 90007.



Nr. 41-2 DIRVA 1965 m. balandžio 7 d,

RYTU FRONTE

Sovietai pakeitė kovos taktiką
Beieškodami dingusių lakūnų, 

vokiečiai netoli lėktuvo rado du 
kapus. Kuopos vadui viskas atro
dė aišku ir atšaukė patruli. Bet 
generolas Stumme nebuvo radiniu 
patenkintas.

— Nuo kada rusai pasidarė to
kie pamaldūs? Atkaskitelavonus. 
Ir gerai ištirkite vietą aplink 
lėktuvą.

Pulk. Franz pritarė savo vir
šininkui, kuriam irgi nepatiko 
visas tas dalykas.

336-ta divizija gavo {sakymą iš 
naujo įvykį tirti: atkasti kapus ir 
įsitikinti, kad ten tikrai yra Rei- 
chellio ir Dechant lavonai.

658-to pulko vyrai vėl išvyko 
prie lėktuvo. Juos lydėjo majo
ro Reichelio pasiuntinys, kad ga
lėtų atpažinti savo dingusi vir
šininką. Atkasus kapus,.pasiun
tinys galvojo atpažinęs savo din
gusi majorą, nors lavonas buvo 
išrengtas ir baisiais sužalotas. 
Antrajame kape uip pat buvo iš 
rengtas ir sužalotas lavonas.

’40-to korpo štabas, kuris ve
dė tyrinėjimą, raporuvo apie 
|vyk| armijos štabui. Šiandien to 
korpo štabo karininkai nebeprisi
mena, kad būtų buvę rasti lavo
nai. 40-to korpo žvalgybos kari
ninkas sako, kad majoras Rei- 
chelis dingo be pėdsakų. Gi pulk. 
Franz galvoja, kad lavonų asme
nybė buvo nustatyta. Kyla klau
simas, ar rusai nesurežisavo vi
sa ui apgauti vokiečius. Reiche
lio žmona gavo iš Vl-tosarmijos 
šubo pulk. Voelterio laišką, kad 
jos vyras su visa kariams pri
derama pagarba palaidousChar- 
kovo kapinėse. Prie laiško buvo 
kapo nuotrauka, bet vedybinis 
žiedas, kaip yra {prašu, nebuvo 
pridėtas.

1942 m. birželio pabaigoje buvo 
labai svarbu ištirti, ar Reichelis. 
yra miręs ar gyvas rusų nelais
vėje. Jei miręs, ui rusai nieko 
daugiau nežino, kiek buvo para- 
šyu pranešime apie "Mėlyno
sios operacijos" pirmąją fazę. 
Bet jei jis paimtas nelaisvėn gy
vas, ui sovietų NKVD specialis- 
ui galėjo priversti Reichel| pa
sakyti viską ką jis žino. O Rei
chelis žinojo apie viso plano 

svarbesniuosius uždavinius. Jis 
žinojo, kad svarbiausieji tikslai 
buvo Kaukazas ir Sulingradas. 
Tad reikėjo laikytis tos hipote
zės, kad sovieui galėjo iš Rei
chelio išgauti visas žinias.

Sovietų kariuomenė iš savo vy
riausios vadovybės buvo gavusi 
griežtą {sakymą ypatingai gerai 
elgtis su tais vokiečių karinin
kais paimtais nelaisvėn, kurių kel
nių siūlės yra raudonos, tai yra 
šubo karininkai, ir juos tuojau 
pat pristatyti | artimiausią šta- 
bą. Gi jeigu toks karininkas už
mušus, tai paslėpti jo lavoną, 
kad vokiečiai nežinotų ar jis gy
vas ar miręs.

Kodėl gi dabar sovieui staiga 
būtų pakeitę savo elgesį? Kodėl 
jie pradėjo laidoti lavonus, kas 
buvo neįprasu daryti fronte?

Tad prieinama sekančios išva
dos: Reichelis ir jo lakūnas buvo 
paimti nelaisvėn ir nužudyti. Kai 
sovietų patrulis savo viršinin
kams prisutė žemėlapius ir 
portfeli, buvo pastebėu, kad vie
nas nužudytųjų yra šubo karinin
kas. Kad Išvengti bereikalingo tar
dymo ir nemalonumų, patrulis 
buvo pasiųsus atgal palaidoti nu
žudytuosius.

Aišku, gen. Stumme apie ši 
įvykį turėjo tuojau painformuoti 
armijos šubą, ką pulk. Franz 
birželio 20 d. 1 vai. naktį pada
rė, persiųsdamas pulk. Schmid- 
tui raportą. Gen. Paulus šį ra
portą persiuntė Hitlerio štabui 
Der armijų grupės šubą.

Laimei Hitleris buvo Berch- 
tesgadene ir nebuvo su žinia stai- 
giai užkluptas. Maršalas Keitelis 
pirmasis sužinojo apie įvykį ir 
pasiūlė Hitleriui imtis griežtų 
sankcijų prieš nusikaltusį ka
rininką. Keitelis žinojo Hitlerio 
reakciją, kuris draudė operaci
jos planus pranešinėti raštu. 
Ypač instrukcijoje Nr. 41Hitleris 
buvo atkreipęs dėmesį išlaikyti 
griežčiausią paslaptį, nes nuo jos 
priklausė operacijos pasiseki
mas. Kiekviena proga jis karto
davo, bijodamas šnipų: "Kiekvie
nas turi žinoti tiek, kiek reikia 
jo uždavinio įvykdymui".
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Tris dienas prieš ofenzyvą gen. 
Stumme, jo šubo viršininkas 
pulk. Franz ir 23-čios šarvuočių 
divizijos vadas gen. Boineburg- 
Lengsfeld buvo nušalinti nuo pa
reigų. Gen. Stumme ir pulk. 
Franz buvo atiduoti karo teismui, 
kuriam pirmininkavo maršalas 
Goeringas.

Teismo posėdyje Stumme ir 
Franz įrodė, kad jie negalėjo bū
ti kaltinami už ankstų įsakymo 
perdavimą. Kad šar vuočių kor- 
pas galėtų pilnumoje įsiterpti 
prie Volčansko per vienintelį ply
šį, reikėjo penkių naktų, paly
ginti trumpų, birželio mėnesį. 
Dėl antrojo kaltinimo, kad įsaky
mas buvo plačiai duotas, būtent 
informuojant divizijos štabą, us 
buvo neišvengiama, nes divizija 
perėjus Oskolą turėjo pasukti į 
šiaurę susitikti su vengrų dali
niais. Gi vengrai nešiojo rus
vas, panašias į rusų, uniformas 
ir buvo reikalinga įspėti, kad 
vengrus nepalaikytų rusais. 
Teismas priėmė šį pasiaiškini
mą, bet kaltinamieji buvo nuteis
ti penkiems ir dviems metams 
tvirtovės. Pasibaigus posėdžiui 
Goeringas ištiesė ranką nuteis
tiesiems:

— Jūs aiškinotės atvirai, drą
siai ir tiesiai. Apie Ui aš pra
nešiu Hitleriui. Goeringas išlai
kė žodį. Maršalas von Bock irgi 
turėjp tuo reikalu pasikalbėjimą 
su Hitleriu ir nežinia kuris pa
veikė, bet už keturių savaičių abu 
nuteistieji gavo iš Hitlerio prane
šimą, kad atsižvelgiant į jų už- 
siurnavimus ir drąsą, bausmė 
dovanojama. Gen. Stumme buvo 
paskirus į Rommelio armiją Af- 
rikon. Franz išvyko d rauge ir bu
vo paskirtas Afrikos korpo štabo 
viršininku. Spalio 24 d. gen. 
Stumme žuvo kovoje prieElrAla- 
mein.

Rytų fronte 40-tam korpui, nu
šalinus Stumme, vadovauti buvo 
paskirtas gen. Geyr von Schwep- 
penburgas. Jo laukė sunkūs už
daviniai, nes rusai žinojo apie 
didžiosios ofenzyvos pirmąją fa
zę. Kremlius dabar žinojo, kad 
vokiečiai ketina pulti Kursko sek
toriuje. Bet žemėlapiai ir doku* 

menui rasti prie Reichelio ru
sams visko nepasakė. Jie nežino
jo, kad Weichso armijos grupė, 
pasiekusi Doną, pasuks į pietus ir 
kad didysis vokiečių ofenzyvos 
tikslas yra Stalingradas ir Kau
kazas. Nebent jei Reichelis bu
vo gyvas rusų rankose, ūda jie 
galėjo žinoti daugiau.

Hitlerio šube ilgai buvo svars
toma, ar reikia keisti planą ir jo 
vykdymo datą.

Maršalas vonBock ir gen. Pau
lus um priešinosi. Ofenzyvos pra
džios dau buvo arti. Pagaliau 
gen. von Mackensenas; pradėjęs 
antrąją operaciją .paruošė Vl-ui 
armijai geras pozicijas ofenzy
vai. Viskas buvo paruošta puoli
mui ir Hitleris nutarė pulti, kaip 
buvo numatyta. Kauliukai buvo 
išmesti...

Ir ui kas vyko toliau yra glau
džiai surišu su Reichelio įvykiu, 
nes nuo šio momento vokiečių va
dovybė faullškai pradėjo daryti 
klaidą po klaidos, kurios iššaukė 
Sulingrado kaustrofą ir privedė 
Vokietiją prie pralaimėjimo.

Pirmoj fazėj reikėjo paimti 
Voronežą, svarbų ryšio centrą 
Urp šiaurės ir pietų Rusijos. 
Birželio 28 d. Weichso grupė, su
daryta iš trijų armijų, pradėjo 
puolimą Voronežo kryptimi. U? 
dviejų dienų Vl-toji armija 150 
km. pietuose irgi pradėjo Voro
nežo kryptinli puolimą. Su šio
mis replėmis buvo norima Stali- 
nui ištraukti pirmąjį dantį. Bet 
įvyko keistas dalykas, — pirmą 
kartą sovietai atsisaką stoti mfl- 
šin, palengva išlįsdami iš maišo, 
kai tik tas pradėjo siaurėti. Kas 
atsitiko, ar sovieui žinojo apie 
vokiečių uždavinius?

Kada 40-to korpo vadui pranešė 
apie sovietų atsitraukimą, jis su
prato, kad operacijos pirmoji 
dalis liko sukompromituota; Jis 
tuojau paprašė leidimo, atsižvel
giant į situaciją, nedelsiant pulti 
Dono kryptimi. Bet Vl-ji armija 
užsispyrusi laikėsi apsupimo pla
no. Jam buvo duous įsakymas 
pasukti į šiaurę ir susijungti su 
VI-u armija. Įsakymai lieka įsa
kymais ir 40-to korpo vadui liko 
tik jų klausyti... Maišas buvo už
rauktas, bet jo viduje nieko ne
bebuvo. Sovietai jau buvo išlin
dę.

Hitlerio štabas pamatė, kad ope
racija nevyksta kaip buvo laukta. 

’ Sovietai greitai traukėsi Dono 
kryptimi. Ar jie ramiausiai per
sikels per upę, kol Vl-toji armi
ja veiks prie Voronežo? Tokiu 
atveju Mėlynosios operacijos pir
moji fazė prilygtų kardo kirčiui 
į vandenį.

Išnagrinėjęs padėtį, liepos 3 d. 
Hitleris suprato, kad jei bus sten
giamasi paimti Voronežą, visas 
planas atsidurs pavojuje. Ir apsi
lankęs vonBock štabe, jis pareiš
kė:

-- Aš nebemanau, kad būtina 
Voronežą paimti. Aš jums lei
džiu tuojau pat žygiuoti pietų 
kryptimi.

Tai buvo lemiamas sprendi
mas, nes nuo šio momento pri
klausė, kurion pusėn svarstyklės 
pasvirs. Gen. Geyr atsiduso leng
viau gavęs leidimą iš VI-tos ar
mijos ir pasiruošė pulti Dono 
kryptimi, kad neleidus sovietams 
persikelti. Bet kitą rytą atėjo 
įsakymo pakeitimas. Ne į rytus, 
bet į šiaurę jis turėjo pulti, kad 
apsaugoti Vl-tos armijos sparną 
prie Voronežo. Kas atsitiko? Ką 
reiškia šie pakeitimai?

Hitleris pats sugriovė savo 
sprendimus ir ui dėl savo nedrą
sos. Jis nedavė von Bockui tiks-

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia i'azinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

SPAUDOJE PASIDAIRIUS

KO MUSŲ ISTORIKAI PAR 
NEŽINOJO

Argentinos Lietuvių Balsai 
(sausio 7 d.) įsidėjo straipsnį 
"Kas yra Algirdas Gustaitis", su 
kurio ištraukomis veru susipa
žinti ir mūsų skaitytojams, o jau 
ypatingai istorikams.

Straipsnis, be abejo, buvo tik 
įžanga tų kronikos žinių .kurios 
pasirodė ir JAV lietuvių laikraš
čiuose, kad "žinomas visuomeni
ninkas, kultūrininkas iržurnalis- 
us Algirdas Gusuitis išvyko į 
PAL Kongresą".

Mūsų Algirdas tikrai uoliai 
bendradarbiauja mūsų spaudo
je, tik iki šiol nežinojome, su 
kokia asmenybe turime reikalo. 
Kad ir kiek pavėluoui, šiek tiek 
šviesos atnešė Argentinos Lietu
vių Balsas.

Čia kelios ištraukos.

"Žurnalistas nuo gimnazijos 
laikų. Bendradarbiavo ir bend
radarbiauja daugybėje įvairių pa
kraipų lietuviškoje spaudoje, 
žurnaluose, enciklopedijoje. Da
bar yra lietuviškos spaudos at
stovas Hollywoode prie filmų stu
dijų, ir vienintėlis lietuvis Holly- 
woodo Užsienio Spaudos Draugi
joje, atstovaujančių beveik viso 
laisvo pasaulio spaudą, pa siekia n - 
čią apie 500 milijonų skaitytojų. 
Jis gauna daugybes kvietimų ap
lankyti filmų žvaigždes,artistus, 
režisierius, lankytis filmų studi
jose ir t.t.

Kaip rašytojas pagarsėjo jau
nystėje, dar studijų meteis 1942 
laimėjęs Dariaus-Girėno kon
kursą. Jo recenzijos, novelės 
spausdintos didžioje lietuvių 
spaudoje. Literatūros metraštyje 
"Gabija" yra puiki jo novelė. 
Algirdo Gustaičio kūrybos jau 
yra išversta, spausdinta latvių 
kalba. Yra dalyvavęs rašytojų li
teratūros vakaruose Lietuvoje, 
Vokietijoje, Amerikoje.

Jis yra atlikęs istorinės svar
bos organizacinių darbų. Pavyz
džiui, vokiečių okupacijos me
teis Lietuvoje vadovavo lietuvių 
švietimui už lietuvių administruo
jamų ribų. 'Jo pastangomis buvo 
įsteigti Lietuvių Komitetai Ly
doje, Gardine, ir kt. Balstogėje 
buvo numatyta įsteigti lietuvių 
gimnazija. Plačiose apylinkėse 
veikė dešimtys lietuviškų mokyk
lų, skaityklų, visoje Lietuvoje su
rinko daugelį tūkstančių knygų, 
jos nemokamai išdalintos paverg
tiems lietuviams. Jis pats lankė 
net du kart lietuviškus kaimus, 
mokyklas, komitetus už lietuvių 
administruojamų ribų. Negana 
to, savo asmene drąsa tarėsi su 
vokiečių karo gebietskomisaruir 
vietiniais gudų administratoriais 
dėl tų sričių perleidimo Lietuvai. 
Lenkų partizanai stegėsi jį su
gauti, sušaudyti. Staiga užsibai

laus įsakymo. Jis nepasakė jam: 
"Jūs paliksite miestą kairėje ir 
negaišdamas tęsite puolimą Sta
lingrado kryptimi". Jis pasakė 
von Bockui, kad jis nebesispiria 
dėl Voronežo paėmimo. Marša
las von Bock pasiliko prieš klau 
Simą, paimti miestą, ar palikti. 
Apsvarstęs jis nutarė jį greitai 
užimti, arba bent bandyti paimti.

(Bus daugiau)

gęs karas neleido užbaigti Gus
taičio darbų. Bet jo pastangomis 
buvo surinkta šimtai parašų, slap
tai, Gervėčių apylinkėse, dėl ko 
tos sritys netrukus buvo pri
jungtos prie Lietuvos, nors apie 
tai dar mūsų istorikai nežino. 
Panašiai sutvarkyti ruošė Lydos, 
Gardino apylinkes.

Vilniuje vadovavo Priešgaisri
nės Apsaugos Tautiniam An
sambliui, plačiose apylinkėse 
davusiam daugiau koncertų, kaip 
bet koks kitas meninis vienetas.

Kaip jaunasis Algirdas Gustai
tis buvo populiarus net svetim
taučiuose, galime spręsti kad ir 
iš šio įvykio: Jam su savo lietu
višku ansambliu lankant Minską, 
su Gustaičiu susipažino tuolai
kinis Gudijos prezidentas A. Vė
liau jis atsiuntė į Vilnių su Gus
taičiu tartis gudų karo štabo 
viršininką, po to ir pats Gudijos 
prezidentes atvyko tartis su Al
girdu Gustaičiu dėl būsimų - 
galimų — Lietuvos - Gudijos 
sienų, santykių.

Gyvendamas Vokietijoje buvo 
vienu steigėju, vicepirmininku Ha- 
nau stovyklos, vėliau išaugusios į 
vieną didžiausių pabėgėlių sto
vyklą Europoje. Ten redagavo, 
vadovavo kultūrinei veiklai.

Atvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes viską pradėjo iš nieko. 
Dirbo paprasčiausiu darbininku 
vištų Ūkyje, plieno fabrikuose, 
kepykloje. Prasimušė. Redakto
rius. Jo pastangomis pagaminti 
pirmi lietuviški filmai: istorinis 
LIETUVA -- EUROPOS NUGA
LĖTOJA, vaikams paišyti fil
mukai ALGIS TRAKYS IR TAK
SIUKAS ŠLEIVYS, kultūrinis 
PROF. ADOMAS VARNAS. Ke
li filmai rengiami.

Jau keletas metų dirba prie 
naujų būsimos nepriklausomos 
Lietuvos žemėlapių, talkinamas 
kitiems žinomiems asmenims. 
Tie žemėlapiai dar neišleisti, bet 
juos jau pradėjo pulti okupuotos 
Lietuvos spauda.

Algirdas Gustaitis nuo pat įs
teigimo dienos 1956 mfetais yra 
Dailiųjų Menų Klubo reikalų ve
dėjas Los Angelėje. Tai viene
tas, apjungiantis žinomus meni
ninkus.

čia davėme tik padriką, toli 
gražu nepilną, apžvalgą apie Al
girdą Gustaitį.

Jisai kelioms savaitėms at
vyksta į Pietų Ameriką, norė
damas susipažinti su čia gyve
nančiais lietuviais/

ATSIUSTA PAMINĖTI
GABIJA, L. S.S. Skaučių Se

serijos leidžiamas biuletenis Nr. 
1 (6), vasario mėn. Redaktorė 
Ona Rozniekienė, 10409 S. Keeler 
Avė., Oak Lawn, UI. 60453.

Biuletenyje skelbiami Seseri
jos įsakymai, instrukcijos, pra
nešimai. Siame numeryje telpa 
skaučių tėvų — rėmėjų organi
zavimo nuostatai ir veikimo ins
trukcijos.

KARKLUPĖNUOSE, Albino Ba
ranausko, Draugo premijos lau
reato, romanas. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas, 4545 W. 63 
St., Chicago, Illinois. 60629.
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50-tasis DIRVOS PAVASARIS
Nuo pat pirmosios bendruome

nės susikūrimo, pasaulis susidū
rė su žmonių pasyvumo proble
ma. Kur viso to pradžia ir kur 
kaltė? Bet kuri bendruomenė yra 
tiek apatiška, kiek apatiški ją su
darą žmonės. Viso ko pradžia esi 
T,u. Bet Tu sakai, ką gi man da
ryti. O gali daugpadaryti. Jei ne
tiki individo jėga, pagalvok apie 
iškiliąsias asmenybes pasaulyje, 
savo aplinkoje, ir įsitikinsi.

Apatijos, nervingumo, nepasi
tikėjimo ženklų rasime ir mūsų 
visuomenėje. Rasime ir su tomis 
negerovėmis kovojančių. Viena 
pagrindinių tos kovos priemonių 
yra spauda. Jei lietuvių spauda 
išeivijoje, svarbiausia, čia Ame
rikoje, kur susispietė didžiausia 
lietuvių išeivijos masė, nebūtų 
suvaidinusi svarų vaidmenį, jos 
gal tik menki likučiai, istorinės 
senienos, bebūtų likę. O tuo tar
pu mūsų laikraščiai švenčia ir 60 
ir 50 metų sukaktis, o be to, vi
sai ir negalvoja pasiduoti jokiai 
apatijos bangai.

Prieš 25 metus Dirvos redak
torius Kazys S. Karpius rašė:

"Dėkit visas pastangas pasitar
nauti, pagelbėti, atsidėkoti savo 
laikraščiui, kuris per 25 metus 
tarnauja lietuvių visuomenei są
žiningai, teisingai ir pa/ėmė vi
sus mūsų Tautą keliančius dar
bus.

Dirva tai yra JŪSŲ laikraštis, 
gerbiami skaitytojai: Jūs esat 
tikrieji jos leidėjai, todėl JŪSŲ 
pareiga yra ją ir platinti."

Jei Dirva tada būtų pasidavu
si apatijos bangoms, ji šiandien 
nebūtų susilaukusi 50 metų su
kakties. Savo tautine dvasia, sa
vo patriotine mintim, Dirva ne
leido prisnūsti skaitytojų parei
gingumui ir prievolei, savo pri
gimčiai ir žmoniškumo jaus
mams. Toji visuomenės dalis,ku
ri išgirdo ir suprato K. S. 
Karpiaus darbo ir pastangų tiks
lus, atsiliepė, rėmė ir palaikė, 
lygiai kaip šiandien Dirva gali 
didžiuotis plačia ją skaitančiųjų 
visuomene, ją remiančiųjų ir pa
laikančiųjų bendruomene. Tiek 
Dirvos pagrindiniai rėmėjai, jos 
bendradarbiai, tiek ir visi skai
tytojai sudaro šeimą, kuri ilgam
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NESUSIPRATIMAS AR PIKTA 
VALIA

Prieš porą savaičių spaudoje 
pasirodė žinutės, smerkiančios 
LB Chicagos Apygardos valdybą 
dėl J. Kreivėno Įtraukimo Į trečio
sios dainų šventės repertuaro ko
misiją. Keista, kad tų žinučių au
toriams daugiau rūpi Apygardos 
valdybos sukompromitavimas, 
negu principinis klausimo nagri
nėjimas. Kitokiu avėju koks tiks
las būtų skelbti netiesą. Tiesa at
rodo taip.

LB Chicagos Apygardos val
dyba, gavusi iš Centro valdybos 
pavedimą organizuoti trečiąją dai
nų šventę Chicagoje, tuojau krei
pėsi Į Chicagojegyvenančius mu
zikus Šventės repertuaro suda
rymo reikalu. Muzikai paprašė 
sušaukti visų Chicagos ribose gy
venančių muzikų ir muzikos dar
buotojų susirinkimą, nurodydami 
visų šauktinų asmenų pavardes ir 
adresus. Apygardos valdybai čia 
teko tik tarpininko rolė. Apie to
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laikui užtikrina lietuviškosios 
spaudos egzistencijos pagrindus.

***
Be jokių raginimų, be aplink

raščių, be akt rėžiančių skelbi
mų, | Dirvos 50 metų sukakties 
atžymėjimą gyvenimišku Įnašu 
atsiliepė pirmieji bičiuliai ir 
spaudos reikšmę įvertinančios or
ganizacijos. Kiek teko patirti, jų 
eilės ruošiasi didėti, bet pradžiai 
giliu dėkingumu paminėsime pir
mąsias kregždes.

Jau praeitą ruden| pradėtą va
jų gražiai papildė ALT S-gos 
Bostono skyrius, šiomis dieno
mis atsiuntęs papildomą sąrašą 
savo narių, padidinusių savo Įna
šus Vilties draugijai — Dirvos 
leidėjai. Viso jų prisidėjo dar 
9, su vienuoliktuoju to skyriaus 
šimtininku P. Uteniu.

Savo metiniame susirinkime 
stambesne auka Dirvos sukakties 
proga pasireiškė, ir ALT S-gos 
Clevelando skyrius, iki šiol lai
kąs pirmąją vietą S-gos skyrių 
Įnašais Vilties d-jai.

Malonu pažymėti, kad spaudos 
sukaktuvininkų neaplenkė viena 
seniausių ir stambiausių organi
zacijų — tai Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, savo Pildomo
sios Tarybos sesijoje nutaręs 
skirti stambesnius Įnašus lietu
vių spaudai paremti. Ta proga pri- 
siųstame laiške SLA prezidentas 
P.P. Dargis ir sekretorė B. Pf- 
varonienė rašo, kad "SLA Pildo
moji Taryba, vertindama Dirvos 
tautinĮ Ir kultūrinĮ darbą, kurt 
laikraštis atlieka jau 50 metų, 
nutarė pasveikinti Dirvą jos auk
sinėje sukaktyje ir ta proga pa
skyrė 200 dol. laikraščiui pa
remti".

Tiek Šiame, tiek ir iždininkės
N. Gugienės laiškuose, Įvertina
ma Dirvos parama SLA veiklai ir 
ta proga jungiami geriausi linkė
jimai.

Tai pirmosios kregždės Dirvos 
50-jame pavasaryje. Kartu Ui 
malonūs ir skatiną ženklai. Ma
lonūs ne vien Dirvai, bet ir visai 
lietuvių visuomenei. Apatija dar 
nėra užvaldžiusi mūsų visuome
ninio kūno. Jame yra stiprių ir at
kaklių atsparos uškų. Jais džiau
giamės ir didžiuojamės, o už gra
žius linkėjimus atsidėkosime to
limesniu darbu ir plačiu, giliu, 
bičiulišku bendradarbiavimu.

(j.č.)

kį muzikų nusistatymą buvo pain
formuotas JAV LB Centro valdy
bos pirmininkas. Jo pritarimas 
tam susirinkimui buvo gautas. Mu 
zikų susirinkimas, kuriame daly
vavo Ir du JAV LB Centro valdy
bos nariai, vienbalsiai sudarė 
minimą repertuaro komisiją ir 
jai pavedė paruošti Šventės re
pertuaro projektą. Paruoštasis 
repertuaro projektas, su kuriuo 
visuomenė ir už Chicagos ribų 
gyveną muzikai buvo supažindin
ti spaudoje, su mažais pakeiti
mais buvo priimtas vėlesniame 
muzikų susirinkime, greit bus 
baigtas spausdinti ir išsiuntinė 
tas visiems chorams.

Sis faktas rodo, kad trečiosios 
dainų šventės repertuaro (iš tik
rųjų ne repertuaro, bet tik re
pertuaro projektui paruošti) ko
misija buvo sudaryta ne LB Chi
cagos Apygardos valdybos, bet 
Chicagos muzikų susirinkimo.

Kiek liečia J. Kreivėno darbą 
lituanistinio švietimo srityje, 
("Žiburėliai", moksleivių pava
sario šventės ir kitkas) visuome
nę norime painformuoti, kad J. 
Kreivėnas jau 21 metus be per
traukos mokytojauja tremties litu 
anistinėse mokyklose. Paskuti
nius penkiolika metų jis dirba 
Cicero šv. Antano parapijos litu-

DIRVA

ADELAIDĖS LIETUVIAI PLEČIA
SAVO NAMUS

(Atkelta iš 1 psl.)
gal australiškus Įstatymus, Ade
laidės Lietuvių Bendruomenė, 
kaip ir visos kitos bendruomenės 
Australijoj, neturi juridinio as
mens teisių ir dėl to negali Įsi
gyti, valdyti ir disponuoti neju- 
domuoju turtu). Tos sąjungos val
dyba visą laiką žiūrėjo, kad, tel
kiant lėšas Lietuvių Namams, ne
būtų pertraukta kolonijos pajėgu
mo styga.

Lietuvių Namų plėtimas buvo 
vykdomas etapais, pirmiausia pri
statant ui, kas kolonijai atrodė 
svarbiausia. Nupirkus Lietuvių 
Namus, savaitgalio mokykla pri
siglaudė Į dvi dalis perskirtoje 
salėje ir galiniuose tamsiuose 
priestatėliuose. Kaiptik šios mo
kyklos reikalams ir buvo Įvykdy- 
us pirmasis Lietuvių Namų pra
plėtimo etapas — pietų pusėje 
pristatyti keturi erdvūs ir švie- 

Fotografo A. Budrio pagautas vaizdelis iš paskutinio didesnio pa
rengimo Adelaidės Lietuvių Namuose (Lituania choro jubiliejinis 
15-kos metų koncerus). Kairėj solistas P. Rūtenis, chorvedžio pa
dėjėjas V. Straukas, pianistė N. Masiulytė ir solistė G. Vasiliauskie
nė. šių solistų ir choro priekyje stovi Lituania choro Įsteigėjas ir 
nuolatinis jo dirigentas muzikas V. Šimkus.

sfls kambariai, kurie plačiomis 
durimis dar buvo sujungti ir su 
sale. Tie kambariai priglaudė 
ne tik savaitgalio mokyklą, ku
riai patalpos reikalingos šešta
dieniais, bet ir kitas jaunimo or
ganizacijas. Skautųtuntas čia Įsi
rengė savo būklą; kitame kamba
ryje gražiai Įsitaisė "Vyties" 
sporto klubas su daugybe savo lai- 
mėtų taurių. Tie kambariai pasi
rodė labai parankūs ir kitoms or
ganizacijoms, šaukiančioms savo 
pasitarimus, posėdžius ar mažes
nio masto susirinkimus. Kartu 
patobulinta scena jau talpino Li
tuania chorą jo repeticijoms ir 
koncertams vietos lietuviams. Sa - 

anistinėje mokykloje, kuri yra pa 
rapijos klebono ir rinkto tėvų ko
miteto žinioje. Ši J. Kreivėno 
veikla reiškėsi ir prie anksčiau 
buvusių LB Chicagos Apygardos 
valdybų. Kodėl tas nebuvo pa
stebėta, sakykim, prieš du me
tus. Apygardos valdybos kraipy
mas bendradarbiavimo suokupan 
tu linkme arba kaltinimas nesu
pratimu yra tik piktos valios pa
sireiškimas.

Bronius Nainys 
LB Chicagos Apyg.

Valdybos pirm.

TURI BOTI MAŽASVORYSTE'

Mano straipsnyje Dirvoje Nr. 
38 -- Normalio svorio reikšmė 
sveikatai — Įsibrovė korektūros 
klaida. Trečio paragrafo pirma
jame sakinyje, kuris atspausdin
tas šitaip -- žymesnių nukrypi
mų Į svorĮ retai tepasitaiko. 

Tūri būti -- žymesni nukrypi
mų Į mažas vorystę retai 
tepasitaiko.

Būsiu dėkingas už šios klaidos 
atitaisymą Dirvoje.

Dr. S. Biežis 
Chicago 

lės pakako didesniems susirinki
mams, pasilinksminimams, pa
gerbimams ir t.t.

Bet ui buvo tik pirmas žings
nis. Namuose dar trūko vietos 
bibliotekai - skaityklai, numato
mam archyvui t muziejui. Ade
laidės Lietuvių Bendruomenės 
Moterų Sekcija, kuri nuolatos plė
tė savo veiklą, laikinai buvo pri
siglaudusi improvizuoto j virtu
vėlėj be reikalingų moderniškų 
Įrengimų, būtinų jos veiklai.

šie reikalai iššaukė antrąjĮ 
Lietuvių Namų praplėtimo eta- 
pą. ŠĮ kartą naujais mūriniais 
pasuuis buvo apjungus senojo 
pastato priekis inkorporuojant Į 
jĮ erdvias patalpas skaityklai - 
bibliotekai, daugelĮ paskirčių tu
rinti vestibiulĮ su valgykla, mo
derniška virtuve Moterų Sekci
jai, modernius patogumus vy
rams bei moterims, ir dušus, ku 
rie labai parankūs lietuviškam 

jaunimui, besinaudojančiam prie 
Lietuvių Namų Įrengta sporto 
aikšte. Toj aikštėj jaunimas tre 
niruojasi ir Žaidžia krepšini, tink
lini, lauko tenisą. Ši aikštė Įreng
ta nupirkus iš australų pusę gre
timo sklypo, o vėliau buvo pirk
ta ir likusioji pusė su mūriniu 
vienos šeimos nameliu, kuris da
bar išnuomojamas, gaunant už jį 
po 11 doleriu per savaitę. Tas 
pirkinys pakėlė viso esamo tur
to vertę, nes dabar lietuvių ži
nioje yra didelis trigubas žemės 
sklypas, iš dviejų pusių apjung
tas gatvėmis. Jo vertė prašoka 
50.000 dolerių.

Veiklai plečiantis, pasirodė, 
kad esama salė turėtų būti di
desnė. Erdvės trūksta ir sa
lės scenoje. Aukščiau projek
tuotas muziejus - archyvas, ener. 
gingo specialisto J. Vanago dėka, 
greitai tapo realybe. Greičiau, 
negu kolonijai pavyko surasti tin
kamas patalpas. Todėl tas pats 
p. J. Vanagas, apie kurt Plačiai 
buvo rašyta "Blezdingėlėse", sa
vo suorganizuotą muziejų-ar- 
chyvą turėjo laikinai priglausti 
J.J. Bachuno vardo bibliotekoje, 
kuriai patalpos buvo Įrengtos ant
rojo Lietuvių Namų praplėtimo 
etape. Toks sugrūdimas sunkina 
tiek bibliotekos, tiek archyvo rei
kalus. Todėl norom nenorom ko
lonija turėjo eiti prie trečiojo ir, 
atrodo, jau paskutiniojo Adelai
dės Lietuvių Namų praplėtimo 
etapo.

Reikalą užbaigti Adelaidės Na
mus ilgai ir nuodugniai svarstė 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos val
dyba. Atlikus paruošiamuosius 
darbus, ji šių metų pradžioj buvo 
sušaukusi savo narių susirinkimą 
galutinai planus apsvarstyti ir pri
imti.

Užbaigiamuosius planus pa
rengė inžinierius architektas Ka
rolis Reisonas, kuris Adelaidė
je teisingai vadinamas Lietuvių
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Dirvos bendradarbis V. Radzevičius (dešinėje) su inž. K. Reisonu 
(viduryje) ir Adelaidės Lietuvių Sąjungos pirmininku V. Raginiu 
(kairėje).

Namų tėvu. Jis dalyvavo namų 
pirkime, jis padarė pirmuosius jų 
patobulinimus. Jis parengė pir
mojo ir antrojo pristatymo pla
nus ir nuolatos pats dirbo talko
mis vykdant statybos darbus. Jei
gu nebūtų inžinieriaus Reisono, 
galimas daiktas, kad Adelai
dė neturėtų ir šiandieninių Lie
tuvių Namų, kuriais dabar didžiuo 
jasi visa kolonija. Ta pati kolo
nija per visuotinĮ sąjungos susi
rinkimą vasario 28 d. ir per Ade - 
laidės bendruomenės metinĮ su
sirinkimą, ĮvykusĮ š.m. kovo 21 
d. šiuo klausimu vyrauja nuosta
biai vieninga nuomonė negaištant 
eiti pirmyn su galutiniu bendruo
meninių namų užbaigimu.

Užbaigimo planuose Lietuvių 
Namų salė padidinama beveik 
50%; padidintos salės tęsinyje 
inkorporuojamas 34 x 20 pėdų 
kambarys muziejui - archyvui 
ir dar papildomai viena klasė 
mokyklai. Padidintoji scena da
bar bus 33 pločio ir 28 pėdų gi
lumo. Archyvui reikalingus san
dėlius architektas numato patal
pose po scena. Dėl to teks kas
tis kelias pėdas Į žemę.

Jau minėtą adelaidiŠkių vienin
gumą ryškiai pavaizduoja tas 
faktas, kad visi nutarimai (pa
tvirtinti planus, nustatyti finan
savimo formą ir užbaigimo dar
bų vykdymo būdą) buvo priimti 
vienbalsiai, niekam nebalsuojant 
prieš ir niekam nuo balsavimo 

PELNYKITE DIV1DENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

dividenTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING VOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1417 So. 19th Court, Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Grihauskas, sekretorius

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395; 
Suburban Phone: 656-6330.

nesusilaikant. Kad ir vieningoj 
bendruomenėj, bet tai vistiek re
tas atsitikimas.

Pagal priimtus nutarimus, sta
tybai vykdyti Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos valdyba užtrauks banke 
reikalingą paskolą ir statybą vyk
dys tokiais bodais, kokie valdybai 
atrodys tinkamiausi ir ekonomiš
kiausi.

Vietos savivaldybė pateiktus už
baigimo planus patvirtino ir dar
bai bus pradėti gegužės mėnesĮ. 
šiuo laiku Adelaidės Lietuvių Są
jungos valdyba prašo, kad vietos 
lietuviai padidintų savo aukas 
arba duotų beprocentinių pasko
lų. Tokiu būdu sumažėtų reikalas 
lysti Į didesnes skolas. Statybai 
vadovaują asmenys neišleidžia 
iš akių fakto, kad Lietuvių Namų 
užbaigimas gali kaštuoti iki 
10.000 dolerių. Tai vistik suma, 
kurią sunku sutelkti nedidelėje 
kolonijoje, turinčioje išlaikyti vi
są eilę lietuviškų institucijų. Kiek
vienai iš jų reikalingi pinigai, 
kiekviena vienaip arba kitaip 
svarbi tremties gyvenimui.

V. Radzevičius

DIRVOJE YRA
DIDELIS PASI
RINKIMAS 
ĮDOMIU KNYGŲ
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Pasaulis ir žmogus
1965 m. kovo 21 d. šviesos-Santaros Federacijos Los 

Angeles skyriaus pastangomis lietuvių parapijos salėje 
buvo suruoštas a. a. Algimanto Mackaus pagerbimas, ku
rio. metu ilgesnę studijinę paskaitą skaitė prof. dr. Ma
rija Gimbutienė, o poeto kūrybos ištraukų paskaitė J. 
Peterienė ir V. Plukas.

Paminėjimas įvyko poeto draugų dailininkų Algir
do Kurausko ir Vytauto Virkau tapybos ir grafikos kū
rinių parodos fone. Pacifiko pajūryje tai buvo pirmoji 
šių dviejų dailininkų paroda, kurią atidarė žemiau spaus
dinamu pasisakymu šviesos-Santaros Los Angeles sky
riaus pirmininkas Bronys Raila.

Vėliau A. Kurausko ir V. Virkau kūriniai buvo per
kelti į dr. M. Gimbutienės rezidenciją Topangoje, papil
dant dar dailininko Jurgio šapkaus tapybos kūriniais. 
Čia jie per du sekančiu savaitgaliu buvo parodyti kelioms 
dešimtims sukviestų Californijos Universiteto (UCLA) 
profesūros narių.

dar nėra buvę menų istorijoje. 
Praeityje visiems menų revoliu- 
cininkams yra buvę daug sunkiau.

Visuomenės nei kaltinti, nei la
bai smerkti nereikia: ji turi tei
sę turėti savo skonius ir, paga
liau, ji visada yra daug konser- 
vatyviškesnė už naujų kelių ieš
kotojus. Visuotinėje menų Įver
tinimo ir "pripažinimo" plotmė
je yra beveik kaip dėsnis, kad 
reikia kone šimto metų, kol vi
sa, kas buvo tikrai ir autentiš
kai nauja, pasidaro priimtina, 
suprantama ir būtina.

taip, kaip žmogaus kūnas galėtų 
atrodyti tada, kai jis iškrenta iš 
dangoraižio 40-tojo aukšto ir iš
tykšta ant šaligatvio grindinio.

Nors aš dar labai abejočiau, ar 
tai yra pats būdingiausias mūsų 
laikų ir mūsų žmogaus simbolis, 
bet turbūt ui yra ryškus mūsų 
laiko ženklas. Taip bent jį mato 
ir išjaučia daugelis dailininkų.

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * ¥ ¥

Brangiosios viešnios ir ger
biamieji svečiai, - tai, kas man 
čia tenka atlikti, yra tik forma
lumas, galbūt net tuščias.

Tai lyg oficialus "atidarymas" 
naujai užbaigto vieškelio, kuriuo 
vistiek keleiviai naudotųsi ir nau
dosis, ar kaspinas bus su iškil
mėmis perkirptas, ar ne. Jūs gi 
jau čia esate, žiūrite ir mato
te. Nieko čia nebereikia "atida
ryti"...

Man malonu tik pasidžiaugti, 
kad pirmą organizuotą Šviesos- 
Santaros Los Angeles padalinio 
viešą pasirodymą mes pradeda
me kultūros keliu - su šia dvie
jų brandžių lietuvių dailininkų 
kūrinių paroda, kuri yra jau ke
lintoji mūsų mieste tos rūšies 
manifestacijų serijoje ir, tikėki
mės, nebus paskutinė.

Sunkiausius ir iš tikrųjų visus 
šios parodos suruošimo darbus, 
atkviečiant iš toli du Chicagos 
dailininku, mums atliko anksčiau 
sudaryta komisija išDr. M. Gim
butienės, R. Vidžiflnienės, V. 
Pluko ir dailininko Jurgio šap
kaus, už ką jiems esame didžiai 
dėkingi.

Bet Algirdo Kurausko meninė 
formacija yra galbūt net daugiau 
pavydėtina. Teatro ir dailės mo
kymąsi jis turėjo progos pradė
ti dar Lietuvoje, vėliau tęsė Vo
kietijoje, netrukus gerose Pary
žiaus mokyklose ir galiausiai dar

Leiskite man priminti šia pro
ga apie vieną motyvą, gal tiksliau, 
apie vieną modelĮ dailės kūry
boje, kuriuo yra mums daugeliui 
arti prie širdies - amžinoji mo
teris. Ji visada buvo Įdomi skulp
toriaus kaltui ir dailininko tep
tukui. Josios paminklais yra iš
tiestas daugiau nei dviejų tūks
tančių metų dailės kelias.

Jūs čia matotedalĮkflriniųdvie- 
jų mūsų dailininkų su kunigaikš
tiškais vardais — Algirdo Ku
rausko ir Vytauto Virkau. Prie
šingai kaip daugelis dar daro, 
aš nebevadinčiau jaunaisiais to
kių, kurie yra jau perkopę savo 
amžiaus bent tris dešimtmečius. 
Abu jie buvo laisvos Lietuvos 
vaikai. Vytautas Virkau ten gi
mė 1930 metais, o Algirdas Ku- 
rauskas žymiai anksčiau, 1923 
metais, — taigi, šiandien abudu 
jau seniai subrendę.

Ankstyvas išklydimas Į pasau
lį prisidėjo prie jų sudėtingo ir 
plataus, sakykime tarptautinio 
akiračio atsivėrimo. Vytautas 
Virkau meno studijas pradėjo dar 
Vokietijoje ir pilnai susiformavo 
Amerikoje, Chicagoje, kur jis iš
ėjo reikiamas mokyklas ir savo 
gabumais Įsiliejo Į bendrąją 
Amerikos naujojo meno raidą.

Dirvos, bendradarbis Bronys Raila kalba Šviesos-Santaros fede
racijos Los Angeles skyriaus surengtos dailininkų A. Kurausko ir 
V.O. Virkau parodos atidaryme. L. Kančausko nuotrauka

papildė Amerikoje. Tad mes čia 
turime prieš akis plačiai iš
mokslintus menininkus, ne šiaip 
"savaitgalio dailininkus", kurių 
Amerikoje dabar yra keliolika 
milijonų. Savo darbo Įrankius ir 
metodus jie pažĮsta gerai, o kas 
jiems pasiseka ir dar pasiseks 
sukurti, tai jau priklauso nuo jų 
asmeninių talentų.

Būdami savo gadynės vaikais, 
abu jie natūraliai Įsijungia Į da
barties meno stilių tėkmę, dau
giau ar mažiau novatoriškomis 
Šių dienų dailės kryptimis, ir tuo 
atžvilgiu jie yra laimingi, kad ga
li kurti dabar, kai avangardisti
nės meno kryptys yra Įgijusios 
tokĮ prestižą ir globą visų insti-- 
tucijų akyse, o lygiai ir plates
nės visuomenės pripažinimą ar 
bent toleravimą, kaip niekuomet

štai, Milošo Venera, dieviš
kosios Raphaelio madonos, puoš
niausių kūnų Ticiano ar Renoiro 
merginos ir damos, - jų kupina 
visa pasaulinė meno galerija. Mo, 
teris labiausia žavėjo Botticelli 
teptukus. Leonardo da Vinci gar
sas ypač Įsikūnijo vienos moters 
šypsenoje. Degas gaudė mergyčių 
ir baleto šokėjų grakštųjĮ jude
sį ir buriančią gyvybę. Pagaliau 
atėjo Picasso su savo laužytomis 
ir išsukimų sąnarių gražuolėmis, 
o ir žymiausias iš gyvųjų Ame
rikos abstraktistų Willem de 
Kooning neseniai pasisakė irgi 
mėgstąs tapyti moterį.

Tik apie tas naujausias de Koo- 
nigo Veneras TIME magazino ap
žvalgininkas nepaprastai taikliai 
pastebėjo, kad jo abstraktiniuose 
tapiniuose šios damos atrodo

Vienas iš dviejų šios parodos 
dalyvių, Algirdas Kurauskas, 
kuris yra ne tik dailininkas grafi
kas ir visos eilės mūsų gražiau
sių knygų iliustratorius, šalia to, 
yra plačiau susipažinęs ir su te
orinėmis bei filosofinėmis meno 
problemomis, kurias jis kartkar
tėm paliečia savo straipsniuose 
ar pasisakymuose.

Prieš porą metų atidarydamas 
Chicagos Čiurlionio galerijoje 
vieną savo kolegų parodą, jis pa
reiškė: "Turbūt, niekados kul
tūros istorijoje žmogus neatvė- 
rė tiek daug naujų pasaulių, kaip 
20 amžiuje. Dailininkas negali 
nesižavėti Uis pasauliais. Mak
rokosmai ir mikrokosmai, bio- 
heminės jungtys, atomas ir vi
si dar neatidengti nauji pasau
liai tepatvirtina seną tiesą, se
niai justą kiekvieno menininko 
pasąmonės gelmėse, kad mūsų va
dinama regima aplinka kiekvieną 
gyvenimo sekundę slepia ir tik
rovę ir tiesą. Dailininkas jau se
niai juto, kad tikrovė nėra tokia, 
kokios mes užsispyrusiai geidžia
me, bet tokia, kokios visu proto 
atvirumu ir dvasios kentėjimu 
ieškome"...

Taui be abejo tiesa. Ir taui 
jau trunka per daugelį šimtme
čių, kai žmonės vis nesurasdami 
ieško arba naujų pasaulių, arba 
savęs. Kai kada jie žvilgsnį yra 
kreipę Į žmogų, kai kada Į žemės 
aplinką, dažnai Į žvaigždes, dar 
dažniau Į savuosius dievus. Dabar 
žaisdami spalvomis pradedame 
ieškoti, kas gi yra už viso to, kas 
yra būties esmė ir net, kas yra 
niekas.

Bet ilgaamžiame akiratyje nuo 
primityvizmo ligi dabarties man 
vis atrodo, kad meno kūrybos es
mėje kaip buvo, taip ir liks žmo
gus. Jam išnykus ar nepataisomai 
susidaužius, visa esmiškai pasi
keistų.

Ir mano šių dienų etikos šūkis 
ir kartu klausimas būtų banalus, 
bet tikiu esminis: - kaip galima 
ir ar dar galima sutaisyti save ir 
pasaulj? Kaip galima ir ar dar 
galima sutaisyti ir atgaivinti 
žmogų, kad jis neatrodytų ir ne
būtų, kaip ta deKooningo gražuo
lė, išstumta ar pati iškritusi pro 
langą iš dangoraižio keturiasde- 
šomtojo aukšto ir ištiškusi ant 
šaligatvio?...

Su tuo dvasios nerimu ir šir
dies svajone aš jums ir "atida
rau" šią dviejų mūsų draugijos 
gabių dailininkų parodą.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MŪSŲ REDAKTORIAI — KALINIAI. Ne tai, kad kaikurie, kaip, 
pvz., Dirvos paskutiniųjų 17-kos metų redaktoriai, trys iš eilės, vis 
boševikinių kalėjimų ar nacinių kacetų "perėjūnai", o tai, kad jie 
redakcinių, technikinių ir administracinių darbų taip pririšti, uip 
savo redakcijose uždaryti, kad kaip kaliniai teturi galimybių matyti 
ir žinoti, kas dedasi mūsų, lietuvių visuomeniniame gyvenime netgi 
savam mieste, o ką jau kalbėti apie tolimus to gyvenimo židinius ir 
ypač paskirai rusenančias jo žarijėles. Jų pareiga mus visus infor
muoti, kas kur dedasi, bet jie visiškai priklauso nuo mūsų kitų ma
lonės, — kiek mes kas kada teikiamės juos iš savo aplinkos pa
informuoti. Buvo, štai, sakysim, New Yorke vienas po kito du lite
ratūros vakarai — vienas skirtas J. Kaupo ir A. Mackaus, kius V. 
Mačernio kūrybai, bet, pvz., Dirvoj, išskyrus išankstinius skelbi
mus, apie juos nė žodžio. Kodėl? Todėl, kad redaktoriai ne tik patys 
negalėjo tų Įvykių matyti, bet neturėjo galimybės nė atitinkamų, 
kompetentingų ir Įpareigotų reporteriųten nusiųsti. Jie priklausonuo 
kieno nors iš "publikoj" ten atsitiktinai buvusiųjų malonės: teiksis 
ar nesiteiks, galės ar negalės "kas nors ką nors" jiems apie ui 
parašyti.

Teisybę pasakius, mūsiški reportažai apie tokius Įvykius 
dažniausiai tėra toks platesniųjų visuomenės sluoksnių informavi
mo būdas, koks priimamas ir pakenčiamas tik mėgėjiško lygio 
spaudoj, kur dar labai tebėra Įsigalėjusi tradicija rašyti polici- 
ninkiškus "Įvykio protokolus", — kad publika susėdo, kad us ir 
Us atidarė ("tardamas žodį"), kad us ir tas labai gražiai (arba 
ir ugningai) kalbėjo, tas ir us žavingai padainavo, padeklamavo, 
o jei paskui vaišinosi, ui tas ir us labai gražiai padėkojo tokioms 
ir tokioms šeimininkėms, kurios pagamino tokių ir tokių patiekalų, 
ir kad viskas buvo labai skanu ir malonu.

Ir apie literatūros vakarą ar kitą panašų Įvykį reportažas re- 
ui kada viršų Įvykio perkėlimu iš paskiros salės Į plačius 
skaitytojų sluoksnius, netgi jei reportažas iliustruous. Nuotrauka, 
rodanti, kaip atrodė paskaitininkas tą valandą ir minutę, kaip 
jis skaitė paskaitą, ar kaip atrodė aktorius, kai deklamavo tū
lo rašytojo kūrinį, kaip atrodė pianisus, skambindamas tūlo kom
pozitoriaus sonatą, nėra skaitytojų nei minčių, nei jausmų perkė
limas ten, kur, turbūt, buvo nukelti salėje buvusieji klausytojai, Iš
traukos iš paskaitų, žinoma, iš dalies perduoda Įvykyje nuskam
bėjusių minčių dalĮ ar dalelytę, bet vistiek tokios rūšies Įvykio 
aprašymas neišvengiamai išeina aprašymas ne to, kam us Įvy
kis yra buvęs skirus.

Imant šiek tiek "abstraktiškesnį" pavyzdĮ, -- ar nusikalto laik
raštis apsileidimu visuomenės informavimo srity, jei pernai neap
rašė visų kur nors Įvykusių Donelaičio minėjimų? Trumpai tuos da
lykus suregistruoti — visuomeninio-kultūrinio veikimo kronikai 
naudinga ir svarbu. Bet itin išsamus pasakojimas, ką kur Jonas, 
Petras ar Gabrys šimtinei kitai klausytojų kalbėjo ar darė ryšium 
su Donelaičio sukaktim--negi ui Donelaičio pagerbimas, ar 
skaitytojų apšvietimas apie jo kūrybą. Visuotinės reikšmės dalykai 
laikraštyje turėtų būti minimi,gerbiami,populiarizuojamitiesio- 
gia i, o ne būtinai tik trupiniais nuo kitų stalų, ir nebūtinai tik tuo 
metu, kai kas nors kur nors prie tokių stalų susirenka.

DIRVOJE GALITE ĮSIGYTI 
ŠIAS KNYGAS

(CURRENT RATE)

Main Office: 813 EAST 185th STREET • 26000 LAKE SHORE BLVD. 
6235 ST. CLAIR AVENUE • 25000 EUCLID AVENUE

6135 VVILSON MILLS ROAD

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

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

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

Visa eilė kitų lietuviškų leidinių.
Užsakymus siųsti: DIRVA, 6907 Superior Avenue, 

Cleveland, Ohio 44103.

NOW 5
LOCAT1ONS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI

Licenzijuota lietuvių įmonės, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
3212 So. Halsted St. Chicagos, III. 60608

Telef. CA 5-1864
2439 ir 2608 W.< 69 St. Chicago, III. 60629

Telef. WA 5-2737
DIDELIS IŠPARDAVIMAS medžiagų ir kitų prekių nepa

prastai papigintomis kainomis. Angį, kostiumams me
džiagos, kurių kaina buvo $18.00 dabar tik $14.00. 100% 
vilnonės kostiumams medžiagos buvo $14.00, dabar $10.50. 
Medžiagos 5 kostiumams tik $22.50.

NAUJIENA: Suknelėms medžiagos — nylonas kartu su pa
mušalu.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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SKAUTU SĄJUNGOS DARBAI, 
LAIMĖJIMAI IR RŪPESČIAI

Vyr. skautininkas-Br. Juodelis

Amerikiečiai astronautai Grisson ir Young Chicagoje buvo sutikti milijoninės minios.
L. Knopfmilerio nuotrauka

Lietuviškoji Skautija laisvame 
pasaulyje yra atlikusi nuostabiai 
daug gražių darbų. Ji mūsų jau
nąją kartą vedė dvidešimt metų 
per svetimųjų jūrų audras Į lie
tuviškojo gyvenimo pasaulį ir iš
ugdė gražų būrį jaunosios kar
tos atstovų, kurie ateityje vado
vaus mūsų kultūriniam gyveni
mui.

Norėdami plačiau painfor
muoti lietuvių visuomenę apie 
šios organizacijos veiklą, krei
piamės j Lietuvių Skautų Broli
jos vyriausiąjį skautininką j.s. 
Bronių Juodelį su keletą klausi
mų apie šios organizacijos lai
mėjimus, darbus bei rūpesčius.

— Įdomu būtų patirti kokioje 
padėtyje Brolija stovi dabar, pa
lyginant visą tremties skautų veik
los dvidešimtmeti?

-- Brolijos vienetų veikla di
džiosiose lietuvių gyvenamose 
vietovėse per dvidešimtmeti ki
lo aukštyn narių skaičiumi ir skau
tišku pasiruošimu. Tiesa, prieš 
du metu {vykęs skilimas Broli
joje sumažino narių skaičių 10 
procentų (apie 200 narių), gero
kai išvargino L8B vadovybę, ta
čiau, iš kitos pusės, pakėlė Bro
lijos vadovų budrumą ir pastan
gas Broliją išlaikyti tiesiame 
ir aiškiame lietuviškos skauty- 
bės kelyje. Šiuo metu Brolijos 
vadovybėje ir vienetuose vyks- 
u nuoširdus, broliškumo pagrin
du paremtas skautiškas darbas, 
kurio tikslas yra lietuviui ber
niukui sudaryti visas sąlygas iš
gyventi tikrą lietuviškąjį skau
tą viriią.

— Ar visuomenė rodo reikia
mą susidomėjimą skautų veikla?

— Lietuvių visuomenės susi
domėjimas Brolijos, kartu ir Se
serijos skautų veikla ir j?arama 
šiuo metu yra didesnis, negu bet 
kada anksčiau. Tą rodo naujų 
stovyklaviečių pirkimas, jų {ren
gimui lėšų telkimas, įvairūs tė
vų ir rėmėjų būrelių sudarymai. 
Pagaliau ir nepaprastai gausus 
Kaziuko mugių lankymas. Ir ne 
nuostabu, kadangi Lietuvių Skau
tų Sąjunga yra didžiausia, pajė
giausia ir jaunimui tinkamiausia 
lietuviško jaunimo organizacija 
pasaulyje. Tai yra ne tik mano, 
bet ir daugelio lietuvių visuome
nininkų, pedagogų pareikšta nuo
monė.

— Ar tėvai pakankamai įver
tina skautų vadų pastangas, jiems 
padeda, talkina?

— Mūsų jaunimo auklėjimo dar
bas skautybės idealų šviesoje 
vien tik vadovų pastangomis, be 
tėvų prisidėjimo, tikrai nebūtų 
sėkmingas. Juk skauto pareigos 
Dievui ir Tėvynei, tarnyba ar
timui, gerasis darbelis, naudingu
mas kitų ir savo paties labui vyks
ta kiekvieną dieną tėvų akivaizdo
je ir tik vieną valandą sekmadie
niais vadovo akivaizdoje. Skautų 
vadovas yra tik tas degelas, už
degantis jaunuoli siekti skautiš
ko patyrimo, gyventi skautiška 
ideologija. Gi tėvų uždavinys yra 
kasdien kurstyti vaiko skautiško 
išgyvenimo ugnelę. Gaila, kad ne
visi tėvai šią savo misiją supran
ta ir todėl kartais skautų vadovų 
pastangos neatneša vaisių. Yra ir 
tokių tėvų, kurie leisdami vaiką 
į skautus, mano, kad tuo suteikia 
didelę privilegiją draugininkui. 
Bendrai paėmus, Brolijoje tėvų 
parama yra didelė ir tikiu, kad 
laikui bėgant, ji dar labiau iš
augs. Brolija savo uždavinį atliks 
tol, kol vadovai ir tėvai nuošir
džiai rems vieni kitų darbus.

— Ko skautų vadai pageidautų 
iš spaudos?

— Spauda yra ne tik ryšio bei 
mokomoji priemonė skautiška
me gyvenime, bet ir labai svar
bi moralinė atrama organizaci
niame darbe, kur neegzistuoja 
materialinė kompensacija. Bro
lijos vadovybė yra nepaprastai dė
kinga mūsų plačiajai lietuviškai 
spaudai už Brolijos skautiškų dar
bų ir reikalų {vertinimą ir skel
bimą. Žinoma, spaudos morali
nės paramos skautiškam darbui 
niekad nėra perdaug Juo to dau
giau, — juo lengviau veikti Bro
lijai. Iš kitos pusės, manau kiek
vienam aišku, kad lietuviškoji 
spauda irgi yra reikalinga Bro
lijos, kuri išaugino ir augina tai 
spaudąi skaitytojus, prenumera
torius, rašytojus ir leidėjus.___

— Kokios paramos norėtumėte 
susilaukti iš mūsų kultūrininkų?

— Svarbiausias yra nuolatinis 
visų dėmesis mūsų lietuviškam 
jaunimui ir jame lietuviškų talen
tų ieškojimas. Tik tas gali už
tikrinti mūsų tautinių vertybių 
išlaikymą ir lietuvybės tęstinu-

VIEŠĖDAMI CHIUM PIRKITE JllIJOJB MflDERMeJE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

mą svetimoje padangėje. Norė
čiau, kad visi mūsų lietuviai in
telektualai rastų laiko dalyvauti 
ir mūsų skautiško jaunimo tarpe, 
jų šventėse ar stovyklose. Bro
lijos padėka priklauso visiems, 
kurie randa galimybės savo ta
lentus atnešti į mūsų skautiško 
jaunimo tarpą.

-- Ar radijo valandėlės ski
ria laiką skautų reikalams?

— Man yra daugiau pažįstama 
Chicaga, kurioje yra dvi lietu
viškos radijo programos. Skau
tų reikalais man yra tekę abiejo
se kalbėti ir abi yra parodžiusios 
dideli prielankumą skautų veik
lai. Si proga, tačiau, nėra pilnai 
išnaudojama iš skautiškos pusės. 
Vienetų vadovybės turėtų skirti 
daugiau dėmesio radijo valan
dėlėms, | programas {traukiant 
skautiško jaunimo pasireiški
mus.

-- Kokioje padėtyje yra stovyk
lų reikalai?

— Kadangi stovyklavimas, iš
kyla vimas užima svarbiausią
skautiško auklėjimosi dalį, tas 
gali būti tinkamai atliekama tu
rint nuosavas stovyklavietes. Ačiū 
vadovams, tėvams ir rėmėjams, 
savas stovyklavietes liet, skau
tai jau turi Kanadoje prie To
ronto ir Montrealio. Australi
joje ir JAV Chicagos Rako sto
vyklavietę bei greit būsiančią 
stovyklavietę Atlanto rajone. Vi
sose {taisius reikalingus (ren
gimus, — stovyklavimo reika
lai bus labai geri, bet tam pa
siekti dar reikalinga darbo ir lė
šų, ypač iš mūsų lietuviškos vi
suomenės. Stovyklavietės pers
pektyvos vis dar tebėra blogos 
Los Angeles skautams ir skau
tėms.

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC..............
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon..
3. GLENMORE VODKA ..................................
4. Imp. French NAPOLEON Brandy..............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy..........5th
6. L1EBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine 5th

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

— Kokioje padėtyje yra skau
tų vadovų paruošimo reikalas?

— Brolijoje skautų vadų pa
ruošimas vyksta per skiltininkų 
kursus ir draugininkų "Ąžuolo" 
vadovų mokyklą. LSS pastango
mis šią vasarą ruošiama savai
tinė vadų stovykla Kanados "Ro
muvos" stovyklavietėje nuo rug- 
piflčio mėn. vidurio. Jau užsi
rašė gražus dalyvių skaičius. 
Kviečiami geriausių kvalifikaci
jų vadai — instruktoriai ir ši 
stovykla duos labai daug naudos 
kiekvienam jos dalyviui. Vienas, 
kitas Brolijos vadovas yra bai
gęs ir pasaulinę skautų vadųGil- 
well’io mokyklą.

Vyresnieji vadovai vis dar ne
paprastai ištvermingai neša va
dovavimo naštą ir ne vienas jau 
jaučia nuovargį bei norą išeiti 
į "pensiją". Deja, esant nepa
kankamam jaunesniųjų vadovų 
prieaugliui, vyresniųjų pasiliki
mas pareigose vis dar būtinas. 
Vadovų klausimas Brolijai yra 
nepaprastai svarbus, nes nuo to 
priklauso Brolijos potencialas ir 
veiklos kokybė, šiuo metu šis 
reikalas yra gerame stovyje.

— Ar jaunieji tėvai, kurie bai
gė mokslus ir sukūrė šeimas 
jau šiame krašte, leidžia savo 
vaikus | mūsų skautų sąjungą?

-- šių tėvų vaikai kaip tik ir 
sudaro gausius vilkiukų ir paukš
tyčių vienetus. Jaunieji tėvai, 
dažnu atveju perėję skautavimą 
Vokietijoje arba čia, mielai ima
si ir draugininkų pareigų.

— Ar skautai akademikai daug 
padeda Brolijai?

— Kai kuriose vietovėse dau
giau, kai kur mažiau. Bendrai 
paėmus, nepadeda tiek, kiek iš 
jų būtų galima tikėtis. Gi iš jų 
daugiau laukti Brolija tikrai tu
ri pagrindo, nes akademikams 
atiduoda pajėgiausią mūsų skau
tišką prieaugi! studijų metu. Gai
la, kad po studijų nemaža dalis 
nebegrįžta atgal į Broliją vado
vavimo darbui, bet pasilieka ten, 
dabar jau Sąjungojeatskiroję ASS 
šakoje.

— Ar palaikomi ryšiai su skau
čių Seserija? -

-- Nors Brolija ir Seserija 
yra du visiškai savarankiškai 
veikią kūnai vienoje pastogėje — 
Lietuvių Skautų Sąjungoje, tačiau 
visose savo veiklos fazėse eina 
visiškai kartu. Brolija ir Sese
rija visą laiką dalinosi savo rū
pesčiais ir laimėjimais. Broli
ja kur tik gali padeda ir remia 
Seseriją, kuri mums atsilygina 
tuo pačiu. Jei ir atsiranda kur 
koks nesutarimas atskirose vie
netuose, -- Brolijos ir Seseri
jos vadijos stengiasi tai pašalin
ti.

— Ar nėra duomenų, kad at
siskyrę jūros skautai grįš?

Dar kadencijos pradžioje krei
piausi J atsiskyrėlius per spau
dą ir asmeniškai, tam skirda
mas ne vieną vakarą pokalbiams 
su jais iki vėlumos. Buvo siun
čiamos ir specialios komisijos 
tam, kad be gero pagrindo išė
ję sugrjžtų, ir kad būtų atsta
tyta Brolijos vienybė. Visos Bro
lijos pastangos jokių rezultatų 
nedavė. Turiu daug vilties, kad 
atsiskyrę nuo Brolijos jūrų skau
tai, jų tėvai ir skautiški vado
vai vieną dieną sugrįš | vieną, 
visiems lietuviams skautams 
bendrą Broliją, ir joje laimin
gai tęs jOrin| skautavimą taip, 
kaip kad jis buvo tęsiamas per 
43 metus, nuo pat jūrų skautų 
įkūrimo 1922.111.12 Skautų Bro
lijoje Lietuvoje.

4.75 
.98
,98

Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus prie išleistų (vairiomis 
kalbomis Sibiro lietuvaičių maldaknygių.

MALDOS IŠ SIBIRO PASAULINĖJE 
PARODOJE

šiomis dienomis į Pasaulinę Pa
rodą, Vatikano paviljoną buvo pa
talpintas Sibiro maldaknygės ori
ginalas, bei visų laidų po vieną 
egz. rinkinys. Į tą rinkinį taip pat 
pateko iš juodos duonos Sibire pa
darytas rožančius, šiam ekspo
natui įrėminimą pristatė J. Vile- 
niškis, meninį Vyties, Gedimino 
stulpų ir kitų simbolių išdrožinė- 
jimą atliko Vladas KulpaviČius, 
lietuvišką audinį, kuriuo išklo
tas eksponato fonas, parūpino 
Liuda Gudelienė, {rašus iškirto 
J. šneideraičio "Concord" dirb
tuvė, nedflžtamus stiklus padarė 
J. A. Rayll.

čia reikia pažymėti, kad visa 
medžiaga ir visas darbas šiam 
eksponatui buvo su meile Sibiro 
kankiniam atlikti veltui. Rožan
čių paskolino Lietuvos atstovas 
Washingtone p. J. Kajeckas,ori
ginalas ir visų laidų pavyzdžiai— 
kun. L. Jankaus. Šis bus bene 
vienintėlis lietuvių eksponatas Va
tikano paviljone. Paaiškinimas 
šiuo (rašų:

Tikėjimo ir Drąsos Liudiji
mas. Prieš 25 metus komunisti
nė banga užliejo Lietuvą, nepri
klausomą valstybę ir nuo 1250 
metų katalikišką kraštą.

Nuo 1941 metų per 300,000 lie
tuvių buvo išžudyta arba ištrem
ta J Sibiro koncentracijos stovyk • 
las dėl to, kad tikėjo į Dievą ir 
troško laisvės.

Vienoje iš tų Sibiro stovyklų 
keturios lietuvaitės nutarė su
rašyti savo tikėjimo jausmus, ku- 

\
— Kokioje padėtyje Šiandien 

yra Brolijos veikianti jūrų skau
tų šaka?

Jūrų skautai Brolijoje yra jau 
gerokai sustiprėję skaičiumi ir 
veikla. Skyriui vadovauja j. ps. 
dr. Br. Vaškelis, j. S. I. Pet- 
niflnas, j. s. Vyt. Vaitkus Aus
tralijoje ir kiti. Vienetai dirba 
Chicagoje, Toronte, Hartforde, 
Kennebunkporte, Vokietijoje ir 
Australijoje. Ypač labai stipri 
Brolijos jūrų skautų veikla reiš
kiasi Toronte. Ateitis graži ir 
Brolijai palanki.

-- Kokie kiti Brolijos arti
miausi uždaviniai?

-- Brolijos vadovybės svar
biausias uždavinys bfldėti, budin
ti, patiekti mūsų skautiškam jau
nimui reikalingas žinias gyvu ir 
spausdintu žodžiu, darbu ir tie
siu žingsniu. Vasaros stovyklos 
jau čia pat. Kitais metais teks 
Brolijai bei Seserijai dalyvauti 
Egzilų Jamboree. Ne už kalnų 
ir 50 metų sukaktis -- Auksi
nio Jubiliejaus Tautinė Stovyk
la 1968 metais.

Visų mūsų bendras tolimas už
davinys nepailstamai vesti mūsų 
jaunimą Dievo .Tėvynės ir Arti
mo Tarnybos keliu, tol kol pa
sieksime Baltijos pakrantę ir 
Gedimino pilį.

(jvŠ) 

rių negalėjo nuslopinti žiauri ap
linka. Jos surašė maldas į popie - 
rio gabalėlius, kuriuos (rišo į ma
žą knygelę ir {rašė užvardijimą 
"Marija, gęlbėk mus". 1959 me
tais ši knygelė ]?ateko | laisvąjį 
pasauli ir dabar ją čia matome.

Mergaičių maldos prilygsta 
psalmėms, kurias giedojo žy
dai Babilono vergijoje. Tos mal
dos liudija, kad tikėjimas ir Die
vo meilė gali šildyti žmogaus 
sielą net šalčiausioj koncentra
cijos stovykloj: "Jėzau, pasigai
lėk tų, kurie smerkia, atleisk 
neteisingiems teisėjams".

šv. Tėvas Povilas VI palaimi
no šią maldų knygelę. Ji yra iš
versta į septynias kalbas, išėjo 
dvylika laidų, atspausdinu 
610,000 egz. įvairioms laidoms 
įžanginius žodžius yra parašę 
garbingi kardinolai bei vysku
pai.

šiame rinkiny taip pat matome 
rožančių, padarytą iš juodos duo
nos Sibiro stovykloje. Sibiro ka
liniams buvo uždrausta turėti 
maldaknyges ar kitus religinius 
objektus, tačiau jie vistiek juos pa
sidarydavo ir vartodavo".

K. L. J

• I)r. Vincas Tercijonas 
gyvas būdamas labai sielo
josi lietuvybės išlaikymo 
reikalais ir išeivijoje esan
čiu lietuvių tautiniam išli
kimui užtikrinti viltis dėjo 
> organizuotą Lietuvių Ben
druomenę, nekartą jos dar
bus ir finansiniai paremda
mas.

Mirdamas dr. V. Tercijo
nas iš savo kuklaus paliki
mo 10n0 dol. paskyrė JAV 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
veiklai. Paskirtieji pinigai 
perduoti JAV LB Centro 
valdybai.

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

tis:
ŠIMKUS REAL 

ESTATE
4259 South 

Maplewood Avė 
Chicago, III. 
CL 4-7450 

arba
YA 7-2046
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ALBERT S

PORTER
COUNTY ENGINEER

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE

Draugo kultūriniame priede 
(bal. 3 d.) tilpo L. Galinio re
cenzija apie neseniai pasirodžiu
sią Barboros Armonienės atsi
minimų knygą, kurią parašė inž. 
Alg. Nasvytis, lietuvišką jos lai
dą išleido Vilties leidykla.

Autorius, išvardinęs visą eilę 
svarbių ir reikšmingų mūsų 
rašytojų kūrinių, pirma pasiro
džiusių svetimomis kalbomis, 
apie Armonienės, Šeiniaus ir Sū
duvio knygų pasirodymus pirma 
kitomis kalbomis vertina kaip 
didelj pelną Lietuvos laisvinimo 
atžvilgiu.

"Armonienės atsiminimai ang
liškai buvo vienas svarbiausių 
ir labiausiai reikšmingų faktų."

Pacitavęs A. Augustinavičie- 
nės Įterptą vienos amerikietės 
ĮspūdĮ ("knyga man atėmė žadą, 
tai pasibaisėtina istorija. Aš vi
są savaitgalĮ tik apie tai ir gal
vojau. Knygos misija, jos idea- 
loginė pusė yra uip svarbi, kad 
man tikrai sunku išreikšti žo
džiais."). L. Galinis priduria, 
kad prie tų žodžių reikia mums 
jungtis tos knygos skleidimu, 
ir patiems neužmirŠunt, kad 
vergija ten dar tebegyvuoja. To
liau jis rašo:

"Supranumas amerikietės su
sijaudinimas, nes knygos autorė, 
dr. Nasvyčio plunksna, tikrai 
nuoširdžiai ir Įtikinamai atsklei
džia kruvinojo režimo metodus. 
Vargu ar kam gali nebyrėti aša
ros, skaiunt, kaip dešimtmetis 
berniukas, Armonienės sūnus, 
atneša motinai sudaręs siuntinĮ, 
kuri nubausta ilgam kalėjimui. 
Amžinas netikrumo jausmas, 
vaiko meilė, komunistinių tironų 
beširdiškumas skaitant spaudžia 
ašaras. Ir sunku jas bepalikti 
Maskvai.

kad nemažiau siaubingi Tautvai
šienės atsiminimai taip pat pas
klistų angliškai kalbančiame pa
saulyje. O tokių galimumų yra. 
"Palik ašaras Maskvoje” mums 
suteiks ne vieną Įdomią valan-

dą ir raip pat skatins aktyviau 
veikti, siekiant savo tėvynei lais
vės."

Knygą galima užsisakyti ir Įsi
gyti Dirvoje ir pas knygų pla
tintojus. Kaina 3 dol.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

SISTEMOS SUGADINTI

GREETINGS and BEST W1SHES

AITKEN PRODUCTS INC
1115 East 152nd St. UL 1-2700

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

REESE PAPER COMPANY

3184 West 32nd St. OL 1-6300

Bernard J. Conway

MAROUETTE PARK
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6♦

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė.. Tei TO 3-2108 9

Sibiro kančios ir nuolatinis te
roras gal nebūtų tokie baisūs, 
jei šitame pragare patys žmo
nės išliktų nepaliesti pikto, šioj 
sistemoj žmogus lieka vilku. Ne 
vienas ir lietuvis pataikavo ko
munizmui ir apsunkino ištremtų
jų dalią. Iš kitos pusės randame 
kai kurių asmenų nuostabų gied
rumą, ir maloniai nuteikia net 
nuotrauka, kurioj prie Sibiro ož
kyčių stovi besišypsančios mote
rys. Jos nepozavo dabartinei kny
gai ar amerikiečių laikraščiams, 
bet šypsojos iš savo skurdo, 
šventiškai graudžiai nuteikia ir 
Kalėdų švenčių metu Sibire nu
sifotografavusios moterys. At
skiri šviesūs faktai, pailiustruo
ti tokiom graudžiom ir giedriom 
nuotraukom, kaip tik leidžia 
džiaugtis ir tuo, kad daug lie
tuvių nepalūžo, kad išliko savo 
dvasia tvirti. Ir tų, kuriuos sis
tema sugadino, tebuvo mažuma.

Knyga parašyta paprastai, kad 
kiekvienas, tiek angliškai, tiek 
lietuviškai skaitąs, be jokių mo
ralų supras komunistinės tiro
nijos baisumą. Knygą turėtų per
skaityti visi, kurie pradeda ma
nyti, kad viskas tai buvo seniai, 

kad ir pasąmonėje liko tik kaip 
kažkoks neberealus sapnas. Ypač 
turėtų paskaityti ir tie, kurie ne
tiki komunistinio priešo velniš
kumu. Knyga ypač reikia platin
ti amerikiečių tarpe, ko ji ver
ta, gali dabar kiekvienas sužino
ti, paskaitęs ją lietuviškai.

"Palik ašaras Maskvoje" kny
ga yra vienas iš tų gerųjų mo
mentų mūsų sutartiname Lietu
vos laisvinimo darbe. Reikėtų,

SPAUSTUVĖ
6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohic 44103 

Phone (216) 431-6344

Priima užsakymus iš visų miestų Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.
Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.
Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu
liariuose ir languotuose.
Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.

/I 
. v L

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

KOSTAS 
BUTKUS 

Telefonai: CHICAGO
LUdlow 5-6291, 

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.

ŪSE EAGLE STAMPS LIKĘ MONEY AT ALL 5 MAY CO. BASEMENT STORESt

MAY’S BASEMENTS

rūsio laimikis!

• • •

| DVIEM

3 KELNEM
VYRAMS

KOSTIUMAI

MAY’S PARKADE PARK IN THE HEART OF DOWNTOWN CLEVELAND

•T

MEN’S
5 STORES

BASEMENT 
CLOTHING ALL

Kodėl niekas nepagalvojo apie 
tai anksčiau! Tai fantastiška 
idėja ... sutiksite ... dabar ga
lint įsigyti puikų pavasarinį 
kostiumą, su pora pritaikytų 
kelnių ir dar ekstra vienos ... 
Plius kontrastinių spalvų ekstra 
kelnės sudarymui pilno pavasa
rinio komplekto, švarkas su 3 
sagomis puikios dirbt, šilko me
džiagos, alyvinių, mėlynų, rudų, 
pilkų ar juodų spalvų su kont
rastinės spalvos pora kelnių . .. 
viskas už 29.90!

DYDŽIAI
NORMALŪS 36 iki 46

TRUMPI 36 iki 42
ILGI 38 iki 46

3į Tai kitas May’s

>ąį

NE SU VIENO
MIS... NE

...BET

Tai pilnas junginys 
su dviem tos pačios 
spalvos i r vienom 
kontrastinės spalvos 
kelnėm. Visos lygaus 
priekio ir diržui kil

pomis modelių
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Amerikos Lietuvių 

Konservatorių Klubas šeš
tadienį, balandžio 10 d., 8 
vai. vakaro, Čiurlionio An
samblio namuose rengia pa
skaitą tema: '‘Popiežių nu
sistatymas komunizmo at
žvilgiu ir Jono XXIII enci
klika Pacem in terris”.

Prelegentas: Monsigno- 
ras Leonas Schumacher, 
Filosofijos profesorius Bo- 
romeo Seminarijoje. Po pa
skaitos diskusijos. Įėjimas 
1 doleris.

• L.V.S. Ramovė Cleve
lando skyriaus valdyba ba-

ku darbo vaisiaus apvainikavimu. 
Džiugu, kad dėmesio centras bu
vo jaunieji ansambliečiai su savo 
vadovais, o ne tokiomis progomis 
įprastos ilgos, nedaug ką tepa
sakančios kalbos ir sveikini
mai.

Gausus Clevelando visuome
nės atsilankymas, dėmesys ir 
šiltas pritarimas atliktam dar
bui yra tinkamiausia satisfakci
ja tą darbą dirbantiems. Tai kar
tu labai vertingas paskatinimas 
jauniesiems.

Visa ui laimėta mokyklos va
dovybės — mokyklos vedėjo Juo
zo Stempužio ir mokytojų bei 
tėvų komiteto dar ne visų įver
tintu darniu darbu.

Tenka pridurti, kad mokyklos 
vyresnių mokinių Uutinių šoklų 
grupė, kuriai vadovauja I. Sta- 
saitė ir A. Gelažifltė, bendron 
ulkon įsijungus Liudui Sagiui, 
pasirodys mokyklos baliaus pro
gramoje nauja ir originalia pro
grama. Balandžio 24 d., mokyk
los baliuje, Clevelando visuome
nė turės progos savo atsilanky
mu dar kartą parodyti savo dė
mesį gražiai lietuvybės ugdymo 
darbą dirbančiam kolektyvui, tuo 
pačiu palengvinant nešti neleng
vą mokyklos išlaikymo materia
linę naštą". Kaip matėte, tas lie
tuvybės židinys yra mūsų visų 
dėmesio vertas.

(j. Pm.)

landžio mėn. 11 d., 12 vai. 
(sekmadienį), Lietuvių sa
lėje šaukia informacinį na
rių susirinkimą.

Narius prašoma gausiai 
dalyvauti.

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Aukuro ansamblio jubiliejiniame koncerte, ansamblio krikšto 
motinos A. Puškoriūtė (kairėje) Ir M. Švarcienė(dešinėje) jauniesiems ansambliečiams dalina sukaktuvinį 
tortą. Gale stalo sėdi ansamblio meno vadovai O. ir A. Mikulskiai ir stovi mokyklos vedėjas J. Stempužis. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

GREETINGS and BEST W1SHES

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY

ALL FORMS OF INSURANCE

13429 Euclid Avenue LI 1-7361
Skaityk ir platink 

DIRVĄ AUKURO ANSAMBLIS LIETUVYBĖS
ŽIDINYS GREETINGS and BEST W1SHES

Clevelandlečiai Zita Rekešlutė ir Alfredas Langė, sukūrę lietu
višką šeimą.

Vysk. Valančiaus liet, mo
kyklos tautiniam menui puose
lėti prieš metus sukurtas Au
kuro Ansamblis savo pirmųjų 
darbo metų atsiektą derlių pa
rodė visuomenei koncertu, ku
rio sekti ir stebėti netikėtai su
sirinko pilna Sv. Jurgio parapi
jos salė.

Lietuviškojoje mokykloje auk
lėjamasis darbas vyksta ne vien 
reguliarių pamokų metu, bet tuo 
darbu, kuriuo auklėjamasis mo
mentas reikalauja ne mažai 
įžvalgumo, pastangų ir režisū
ros. Lietuvišką dainą, tautinį šo
kį, kanklių ar skudučių muziką 
galima mokyti ir paprastai ir 
įdomesnėmis vaikams formomis. 
Šios mokyklos vadovybė pasirin
ko patrauklesnių ansamblio for
mų, koncertais, išvykomis ir kt. 
pasirodymais, skatinant vai
kučiuose ir reprezentacinę po- 

' ^jučio'pusę, keliaut jo ambiciją 
tinkamu pasirodymu ne vien prieš 
mokytoją, bet ir visuomenės aky
se. Visa ui pareikalauja ir pe
dagogų, auklėtojų ir tėvų bei an
samblio dalyvių didesnių pastan
gų. Bet, kaip šį kartą bandymas 
parodė, tos pasungos save pa
teisino ir įdėtas darbas neapvy
lė.

Aukuro Ansamblio koncertą 
globojo ir jaunuosius ansamblie
čius gražiai vaišino "krikšto tė
vai": Anunina Puškoriūtė, Mal-
vina švarcienė, dr. E. Lenkaus
kas ir inž. A. Nasvytis. Repe-

ticijų metu, jaunųjų pasungomis 
sužavėus Jonas Švarcas, paau
kojo 100 dol. kanklėms įsigyti.

Gi koncerto metu publika ne 
tik šiltai reagavo į jaunųjų pas- 
ungas, bet išgyveno gražią, jaut
rią ir viltingą tautinės šventės 
nuotaiką. Tą nuouiką pagavo ir 
mokyklos tėvų k-to pirmininkas, 
po koncerto pareiškęs, kad kaip 
neperseniausiai niekas nebūtų 
patikėjęs atomo suskaldymo ga
limybėmis, taip daugelis prieš 
keletą metų netikėjo, kad šiame 
uutybių suvirinimo katile būtų 
galima išugdyti tokį gražų ir daug 
žadantį lietuvybei tautinį jaunimo 
branduolį. "Šios jaunos širdys 
lietuvybei neužgęs", pareiškė 
Vytautas Staškevičius, kartu pa
dėkojęs visiems prie šio sėk
mingo vakaro prisidėjimo.

Ansamblio sąstatą sudaro gau
si choro grupė, kanklininkės ir 
Šokėjai/ Gausiausią dalį, choris
tus, puikiai apvaldęs muz. A. 
Mikulskis, pristatė su visa eile 
dainų, dainuojamų ne unisonu, 
ne dvibalse sutartine, bet dau
giabalsio choro reikalavimais. 
Aišku, tai ne lengvas darbas, 
nelengva ir choristams, jaunais 
ir nuolat besikeičiančiais bal
sais, įsilieti į tikslią dainos har
moniją. O vistik J. švedo "Ta 
mūs seselė" (su aidu "ėjo į ši
lą" ir t. t.), Kalėdos Lietuvoj 
(harm. A. Mikulskio) ir J. Ber-

GEO. H. PLANTE
Generai Agency
REPRESENTING

THE JOHN HANCOCK MUTUAL UFE
INSURANCE CO.

2829 Euclid Avė. MA 1-3360

GREETINGS and BEST WISHES

EUCLID FLOORING CO.
787 East 185 Street IV 1-1733

FRANK PLUTT

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

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

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą geru vie

nos ir dvieju šeimų namu. 
Bonna, Hecker, Addison. 
Gornelia ir kt. Arti gero su
sisiekimo, bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu įmokėjimu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

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

Nuoma 130 dol. mėn. $9,500
Investavimui

32 hutu, arti Lake Shore

tūlio "Tau brangi tėvynė" pa
rodė, kad vienerių metų darbas 
prityrusio muziko pastangomis 
buvo ne veltui praleistas. Tos 
dainos skambėjo be priekaišto 
suderintais balsais, paklusniai 
sekamais niuansais ir darnia 
harmonija. Dar ta proga tektų 
paminėti neblogai nusisekusias 
-- "Daina apie avižą" ir "Pa

sėjau linelį", abi A. Mikulskio 
harmonizuotos. Kai kurios dainos 
kiek sunkiau nugalimos ("Lietu
vos paukštelių daina") ir pastan
gos tų dainų tonus pajausti dar 
neprivalėtų būti rodomos viešų 
koncertų metu.

Publiką maloniai nustebino 
dvylikos jaunų kanklininkių mu
zikalumas ir įsijautimas į to 
instrumento kaprizus. Susidarė 
įspūdis, kad toje srityje nieko 
geresnio nebegalėtų parodyti nei 
vyresnis amžius, nei didesnė pa
tirtis. Ypatingu muzikalumo 
pojūčiu išsiskyrė Vasiliauskaitė 
ir Alkaitytė. Kanklininkių vadovė 
ir mokytoja Ona Mikulskienė ir 
jos gabi padėjėja Navickaitė gali 
didžiuotis jų pastangų gražiais 
vaisiais.

Teresė Neimanaitė sugebėjo 
mažuose tautinių šokių šokėjuo-

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND VAULT CO.
8616 BUCKEYE ROAD

CE 1-3538

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SPRAYON PRODUCTS, INC.
26300 F ARGO AVĖ. BEDFORD HEIGHTS, Ohio 

Tel. 292-7400

GREETINGS and BEST WISHES
MOR-FLO INDUSTRY 

1NCORPORATED
18450 South Milės Parkway Phone 663-7300

Blvd. Naujas — mūrinis.
Euclid. Ohio

3 metu “split-level”, 3 
miegamieji, salionas. val
gomasis, virtuvė, kilimai, 
padalintas rūsys. Arti mo
kyklų ir susisiekimo.

Norintieji parduoti ar 
pirkti, skambinkite UL 
1-6666.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė, John Lorenz 
ir Ant. Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

se sužadinti gražų tų šokių žais
mo pobūdį. To amžiaus šokėjų 
reikalavimai ir galimybės, atro
dė, ir negali kitaip pasireikšti, 
kaip nevaržytu, laisvu žaismin
gumu. Didesni reikalavimai, sta
tomi vyresniems šokėjams, už
gniaužtų dailias mažųjų pastan- 
gas ir ritmo bei žingsnio formos 
liktų tik sausai iškalu ir be noro 
atliku pamoka. Noriu miego ir 
Kalvelio šokiuose mažieji buvo 
savame "elemente".

Sklandžiu lietuvišku žodžiu pa
sirodė programos pranešėjos D. 
čiuberkytė, J. Petraitytė ir D. 
Martinė.

Dovanos, gėlės, kelios 
džiaugsno ašaros buvo simboliš

GREETINGS and BEST W1SHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices! 
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.

RE 2-9900



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DAUGIAU DĖMESIO JAUNIMUI!

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetas, su
sirinkęs pirmojo posėdžio 1965 kovo 27 dieną Jaunimo 
Centre,-Chicagoje, JAV, apsvarstęs 1966 Jaunimo Metų 
prasmę ir Kongreso tikslus bei uždavinius, pradėdamas 
savo darbą, kreipiasi:

j laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą, kviesdamas jį 
savo jaunatvės idealizmu bei entuziazmu tiesti kelius 
tarpusavio bendravimui bei bendradarbiavimui plėsti, iš
eivijos lietuvių tautinei gyvybei ugdyti ir Lietuvos lais
vės kovai laimėti,

i laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenes, organiza
cijas, spaudą ir radijo valandėles, prašydamas jaunimui 
dėmesio, jo siekimų supratimo ir visokeriopos paramos.
Posėdžio dalyviai:

Komiteto Prezidiumas: pirmininkas A. Zaparackas 
(Lietuvių Studentų Sąjungos JAV pirm., PLB 
atstovas), vicepirmininkai G. Gedvilą (Santa
ros-Šviesos Fed. atstovas), V. Kleiza (JAV LB 
Centro Valdybos narys, PLB atstovas), G. Mus
teikytė (LSS Skaučių Seserijos atstovė), R. Sta
nkūnas (LST Korp! Neo-Lithuania atstovas),

. Nariai: V. Ka mantas (PLB atstovas), R. Kviklytė 
(Lietuvių Studentų Sąjungos JAV atstovė), G. 
Rinkūnaitė (PLB ir Kanados LB atstovė), K. 
Sabaliauskaitė (š. Amerikos Liet. Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos atstovė), V. šiaulys 
Stud. Ateitininkų Sąjungos atstovas), A. Šileika 
(Toronto Liet. Studentų atstovas), kun. K. Tri
makas SJ (PLB atstovas), V. Vijeikis (LSS 
Skautų Brolijos atstovas), E. Vilkas (LSS Aka
deminio Skautų Sąjūdžio atstovas),

Svečiai: St. Barzdukas (PLB Valdybos vykd. vice
pirm.), B. Nainys (JAV LB Chicagos apg. 
pirm.).

Chicaga, 1965 kovo 27.

• ALT S-gos Bostono 
skyrius, per pirmininką inž. 
J. Dačį, Vilties Draugijai 
prisiuntė sąrašą naujai 
įstojusių bei savo įnašus 
padidinusių sąrašą, tęsiant 
praeitų metų rudenį pradė
tąjį vajų:

K. Adomavičius $29.00
P. Ambraziejus . 10.00
A. Bačiulis ........... 20.00
J. Kapočius........... 15.00
P. P. Peldžius 10.00
J. Rasys ............... 25.00
J. Vaičaitis...........  5.00
J. Vasys ...............  10.00
Br. Utenis.............  90.00

• Dirvai paskirtą Pa
vergtųjų Tautų Asamblėjos 
medalį ir diplomą už nuo
pelnus kovoje su komuniz
mo primesta vergija ir už 
pavergtųjų tautų laisvę ba
landžio 21 d. New Yorke 
ruošiamose ta proga iškil
mėse priims Dirvos redak
cinės kolegijos narys ir Vil
ties Draugijos vicepirm. 
žurnalistas Vincas Raste
nis.

• Dirvos novelės konkur
so jury komisijoj dalyvauti 
mielai sutiko Aldona Au- 
gustinavičienė, Balys Au
ginąs ir Aleksas Laikūnas.

Premijos įteikimas įvyks 
gegužės 8 d. Chicagoje, 
specialiai ruošiamame pa
rengime B. Pakšto salėje.

Parengimui vadova u j a 
Vilties Draugijos vicepir
mininkas K. Pocius ir eilė 
uolių talkininkų.

Pastovus novelės kon
kurso mecenatai yra chica- 
gietis Simas Kašelionis

• Dirvos novelės konkur
sui gauta Saulėgrąžos no
velė Prieš Uždangą išsiųsta 
kovo 30 d. ir Maušės novelė 
Gyvenimo Mįslė išsiųsta 
kovo 31 d.

Novelėms prisiųsti ter
minas pasibaigė kovo 31 d., 
bet rankraščiai priimami, 
jei jų išsiuntimo data paš
to antspaude atžymėta ne 
vėliau kovo 31 d.

Konkursui iki šiol atsiųs
ta 17 novelių.

Antikomunistinis tautą blokas Chicagoje kovo 28 d. buvo suruošęs 
pagerbimą Pabaltijo komiteto Švedijoje vadovams prof. Birgir Ner- 
man ir prof, Arvo Horm. Nuotraukoje LB Chicagos apyg. pirm. inž. 
B. Nainys sveikina Birger Nerman (centre). Dešinėje pagerbimo iš
kilmių vadovė ukrainietė U. Celevich. V.A, Račkausko nuotrauka

Med. vyr. Seseriai
A. A.

BIRUTEI ONAI GEČIAUSKAITEI 
mirus, tėvus ANTANINĄ ir MYKOLĄ GEČIAUS- 
KUS ir brolį studentą ARVYDĄ bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

M. ir J. Baškiai 
S. ir A. Lileikiai 
J. Plesevičius

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba pri
mena, kad pasikeitus apy
linkių valdyboms naujai 
išrinktų valdybų adresai 
būtų pranešami Centro val
dybai.

• Vincentas Liulevičius 
rašo pasaulio lietuvių isto
riją, kurioj bus surašyta 
lietuvių emigracijos prie
žastys, kiekvieno krašto 
(kuriame gyvena lietuviai) 
lietuvių įsikūrimo sąlygos, 
religinė bei kultūrinė veik
la ir pagalba Lietuvai. Dar
bas jau įpusėtas.

Minėtam veikalui medžia
gos rinkimas yra sunkus ir 
negreitas, nes beveik nėra 
studijų ar monografijų. Be
veik kiekvienas faktas rei
kia studijuoti. Kurie norė
tų tą darbą palengvinti, 
prašomi jam paskolinti is
torinių leidinių bei istori
nės vertės turinčių fotogra
fijų.

Medžiagą siųsti Pasaulio 
Lietuvių Archyvo adresu: 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, Illinois 60636, U.
S.A. Lydraštyje siuntėjai 
prašomi nurodyti, ar siun
čiami spaudiniai bei foto
grafijos turi būt grąžinti, 
ar padovanojami Pasaulio 
Lietuvių Archyvui, kuria
me ir kiti panaudos mokslo 
studijoms.

• Bronius Juška, buvęs 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Kenoshos apylinkės pir
mininkas ir kitų organiza
cijų aktyvus narys, pirma
sis jungiasi spaudos mėne
sio proga į lietuviškos kny
gos platinimo darbą. Pra
šydamas prisiųsti knygų 
katalogus, Centro valdybai 
rašo: "pastebiu, kad mūsų 
kolonija nėra skaitlinga, bet 
tikiuosi, kad pavyks šiek 
tiek išplatinti, nes šiais me
tais esu numatęs kietai šia
me reikale padirbėti".

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba dar 
kartą primena, kad leidyk
los, kurios dar neprisiuntė 
išleistų leidinių sąrašus, ga
limai greičiau prisiųstų 
JAV LB Centro valdybos 
pirmininko adresu: Jonas 
Jasaitis, 7252 So. Whipple 
St., Chicago, Illinois 6C629.

Centro valdyba numato 
sudaryti bendrą išleistų 
knygų ir kitų leidinių kata
logą ir leidyklos, kurios sa
vo išleistų leidinių sąrašo 
ųeprisiųs, į katalogą nebus 
įtrauktos.

• Jonas Jasaitis, JAV 
Lietuvių Bendr u o m e n ės 
Centro valdybos pirminin
kas, kovo mėn. 27 d. daly
vavo Worcesteryje, Mass. 
įvykusiame LB Bostono 
apygardos apylinkių atsto
vų suvažiavime.

Suvažiavime buvo pada
ryti apygardos ir apylinkių 
valdybų pranešimai, aptar
ti organizaciniai, veiklos, 
lietuvybės išlaikymo, naujų 
apylinkių organizavimo rei

Kovo 28 d. Chicagoje dideliu pasisekimu koncertavo smuikininkė 
Elena KuprevičiOtė-Bergienė. Koncertą rengė N.P. Marijos seserų 
rėmėjų Chicagos skyrius ir vakaro pelnas buvo skirtas Putnamo se
nelių namų statybai paremti. Nuotraukoje koncerto rengimo komite
to pirm, Ona Gradinskienė dėkoja už puikų koncertą smuikininkei 
Elenai Kuprevičifltei - Bergienei (viduryje). Kairiame kampe D. 
Lipčiūtė-Augienė ir N. P. Marijos seserų kongregacijos viršinin
kė motina Augusta. Dešinėje N. P. Marijos Seserų Rėmėjų Chicagos 
apygardos pirm. M. Remienė. V.A. Račkausko nuotrauka

Dalis publikos smuikininkės E. Kuprevičiūtės-Bergienės koncer
te Chicagoje. V.A. Račkausko nuotrauka

kalai ir Bostono apylinkės 
valdyba išrinkta eiti epy- 
gardos valdybos pareigoms. 
Bostono apylinkės valdybos 
pirmininku yra S. Griežė- 
Jurgelevičius. Jis dabar eis 
ir apygardos valdybos pir
mininko pareigas.

• Ona Ivaškienė iš Bos
tono ir Jadvyga Matulaitie-

nė iš Nevv Yorko, žinomos 
tautinių šokių mokytojos,
praves pamokas lietuvių 
tautinių šokių ratelių vado- 
vų-mokytojų kursuose, ku
rie įvyks š. m. birželio mėn. 
14-27 dd. Dainavos stovyk
lavietėje.

Kursus organizuoja JAV

PHILA. KORP! NEO-LITHUANIA
rengia

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 1 D.
McCallister’s Ballroom

IŠKILMINGĄ 
SUEIGĄ-BALIŲ

SU PROGRAMA

GROS EVENING STAR ORKESTRAS
PRADŽIA:

SUEIGOS 7 VAL. VAK. 
BANKETO 6 VAL. VAK. 
ŠOKIŲ 9 VAL. VAK.

PAKVIETIMAI Iš ANKSTO GAUNAMI 
PAS PHILA. KORPORANTUS.

KORP! NEO-LITHUANIA 
PHILA. PADALINYS

Chicagos Jūrų skautės kovo 27 d. atšventė 8 metų veiklos sukaktį. Per iškilmingąją Juodkrantės tunto 
sueigą buvo pašventintos laivų vėliavos. Šventinimo iškilmes atliko jūrų skautininkas Tėv. J. Raibužis, 
S.J. Vaivos laivo vėliavos krikšto tėvais buvo s. D. Lukošiūnaitė ir G. Rėklaitis. Bangelės laivo vėliavos 
krikšto tėvais buvo Z. Katiliškienė ir j.s. L. Šlenys. Nuotraukoje naujai pašventintos vėliavos ir krikšto 
tAvai L. Knopfmilerio nuotrauka

BOSTON

LB Centro ir Kanados 
Krašto valdybos. Kursų 
programą paruošė ir pra- 
vedimui vadovauja Lietu
vių Tautinių šokių Institu
tas.

Norintieji kursuose da
lyvauti dar gali registruo
tis C V sekretoriaus adre
su : Kostas Januška, 2646 
W. 71st St., Chicago, Illi- 
nois 60629.

PABALTIEČIŲ koncertas 
BOSTONE

Paskutinysis šios serijos kon
certas įvyks balandžio 9 d., 8:30 
vai. vak., Jordan Hali patalpose.

Koncerto programą išpildys 
garsi estų pianistė Kabi Laretei.

Kabi Laretei dabartiniu metu 
gyvena Švedijoje, plačiai žinoma 
pianistė, turėjo eilę rečitalių Vo
kieti joje, Švedijoje* Šveicarijoje, 
Olandijoje, Norvegijoje, Danijo
je, Anglijoje ir kitose Europos 
valstybėse, visur susilaukdama 
šiltą publikos priėmimo ir labai 
gero muzikos kritikų įvertinimo.

Kabi Laretei yra pakviesta Į 
New Yorką ir Philadelphia savo 
pirmiems rečitaliams Ameriko
je, Pabaltiečių sąjunga pasinau
dodama šia proga gavo jos suti
kimą dalyvauti mnsų rengiamame 
koncerte.

Bostone ją girdėsime išpildant 
Beethoven, Hindemith, Chopirų 
Tubin ir Schumann korinius.

Kviečiame Bostono ir apylin
kės lietuvius nepraleisti tokio 
retai aukšto lygio koncerto.

Bilietų bus galima dar įsigyti 
prie įėjimo.

DIRVOJE YRA 
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJAUSIŲ 
KNYGŲ!

Rašytojas inž. Vytautas Volertas balandžio 11 d. 4 v. ,p. Phila- 
delphijoje, Lietuvių Banko patalpose, 202 N. Broad St. skaitys pa
skaitą tema: Lietuvių literatūros problemos ir laimėjimai. Paskai
tą ruošia Philadelphijos neolituanai. Ji bus taikoma ne tik jauni
mui, bet bus įdomi ir plačiajai visuomenei, todėl laukiama visų 
gausiai atsilankant, V. Gruzdžio nuotrauka
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