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BERLYNO BLOKADA
SOVIETŲ PRIEMONĖS PRIEŠ VAKARŲ BER* 
LYNO SUSISIEKIMĄ SU VAKARŲ VOKIETI
JA GALI KIEK APSTABDYTI JŲ PRASIDĖJU
SI BIČIULIAVIMASI SU DE GAULLE, KURIS 
ŠIO MĖNESIO 25 D. LAUKIA GROMYKOS VI
ZITO. — DE GAULLE NORI GERESNIŲ SAN
TYKIŲ SU SOVIETAIS, TAČIAU KARTU NE
NORĖTŲ APVILTI IR VOKIEČIŲ, KURIŲ SAN
TYKIAI SU JAV NAUJOS BLOKADOS IR JAV 
RYŽTINGUMO VIETNAME AKIVAIZDOJE TIK 

PAGERĖTŲ.
-------- Vytautas Meškauskas------

IŠ pirmo žvilgsnio gali atrody
ti, kad nauji sovietų susisiekimo 
su Vakarų Berlynu varžymai yra 
susiję su {vykiais Vietname, nors 
formaliai žiūrint tarp jų nėra ry
šio. Sovietai pradėjo stabdyti 
susisiekimą tarp Vakarų Vokie
tijos ir VakarųBerlynodėlto.kad 
Vakarų Vokietijos parlamentas 
nutarė susirinkti simboliniam 
posėdžiui VakarųBerlyne. Sovie
tų nuomone, VakarųBerlynasyra 
trečia vokiečių valstybė šalia Va
karų ir Rytų Vokietijos ir tokiu 
būdų Vakarų Vokietijos valdžia 
ten neturi ko ieškoti. Tuo tarpu 
Bonnos vyriausybei rūpi pabrėž
ti, kad esmėje, Vakarų Berlynas 
sudaro Vakarų Vokietijos dal{.

Įdomu, kad kai tik buvo paskelb
tas sumanymas sušaukti seimo 
posėdį Vakarų Berlyne, sovietai 
pasitenkino tik palyginti 'minkš
tu* protesto pareiškimu ir neat
rodė, kad jie griebsis bet kokių 
griežtesnių priemonių savo ne
pasitenkinimui pareikšti. Mat, 
Makva galėjo boti patenkinta lig
šioline taikinga {vykių raida. Taip 
vadinama Ualsteinodoktrina*, ku~ 
rlos iki šiol laikėsi Vakarų Vo
kietijos vyriausybė ir kuri rei
kalavo, kad V. Vokietija neturė
tų diplomatinių santykių su to
mu vaistybėtido, kurios pripa
žins Rytų Vokietijos suverenu- 
mą/po vokiečių - arabų santykių 
krizės neteko savo pagrindo. 
Krikščionių - demokratų partne
riai Bonnos koalicijoje Laisvieji 
demokratai viešai pasisakė už 
atsisakymą nuo tos doktrinos, nes 
faktlnai ji nebeturinti jokios ver
tės. Jų vado Erich Mende nuo
mone, vokiečių interesai reika
lauja normalių diplomatinių san
tykių su visomis Rytų bloko vals
tybėmis, o ignoravimas Rytų Vo
kietijos tik skatina joje staliniz
mą. Ir užsienio reikalų ministe- 
rls Gerhard Schroeder, kalbėda
mas krikšč. demokratų kongre
se Duesseldorfe, atsargiai sufor
mulavo savo pažiūra į Rytų Vo
kietiją:

"Zonos (suprask, sovietinės) 
egzistencijos negalima Ignoruo
ti. Mūsų užsienio politika turi ją 
vertinti taip, kuo ji beveik per 
dvidešimt metų atskyrimo vir
to".

Dauguma krikšč, demokratų 
partijos visdėlto pasisakė už Hal- 
šteino doktrinos tolimesnį išlai
kymą. Buvęs kancleris Konradas 
Adenaueris buvo daugiau susirū
pinęs vokiečių santykiais su pran
cūzais. Privačiam partijos vadų 
pasitarime jis pareiškė:

"Jei generolas (de Gaulle) pa

SOVIETU SĄJUNGA

Be žodžių...

stebės, kad jis negali-Iošti vokie
čių korto, jis pradės lošti so
vietų korto".

Į ką kitas politikas — Ernst 
Lemmer -- pastebėjo:

"Bet de Gaulle negali būti toks 
kvailas, kad susidėtų su sovie
tais — Dann haengt er doch am 
Strickl — (laisvai išvertus tai 
reikštų — jis pasikartų).

Adenaueris { tol atkirto: "Bet 
mes pirmi I"

Kai tik tuo metu Vokietiją pa
siekė bloga žinia, kad Prancūzi
ja atsisakė dalyvauti Italijos pa
siūlytoje gegužės mėnesį Bend
rosios Rinkos užsienio reikalų 
ministerių konferencijoje, kurio
je turėtų būti ieškoma kelių tų 
valstybių politinei vienybei pa
siekti. Susirūpinęs tokia eiga, 
kancleris Erhardas {sakė savo 
ambasadoriui Paryžiuje Manfre
dui Klaiberiui tuojau susisiekti su 
pačiu de Gaulle. Tas po 24 va
landų laukimo vokiečių ambasa
dorių priėmė ir pareiškė, kad jis 
sutiktų dalyvauti tų valstybių vy
riausybės galvų konferencijoje, 
jei ji būtų gerai paruošto. Kas į 
paprastą kalbą išvertus reiškė, 
kad de Gaulle šiuo tarpu dar ne
nori jokių politinių įsipareigo
jimų. Mat, balandžio 25 d. Pa
ryžiuje laukiamas ^robiyko. Ir jo 
belaukdamas generolas pareiš
kė:

"šimtametė simpatija ir ma
terialinių interesų panašumas 
prancūzus ir rusus,nepaisant vi
sų kliūčių, stumia J krūvą".

Nauja Berlyno blokada, tą 
"stūmimą { krūvą" gali kiek su
lėtinti. Ji papiktins vokiečius ir, 
jei de Gaulle toliau flirtuos su so
vietais, jie ieskos glaudesnių san
tykių su JAV.

Už tat ir de Gaulle vyriausybė 
prisidėjo prie bendro amerikie
čių - anglų protesto prieš naują 
Berlyno blokadą. Iš to išeitų, 
kad blokada kol kas tik sutrukdė 
tokią eigą, kuri patiems sovie
tams galėjo būti naudingesnė ne
gu jėgos demonstracija. Galimas 
daiktas, kad demonstruoti jėgą 
juos privertė įvykiai Vietname, 
kad tuo būdu užbėgus už akių 
teigimui, kad jie kapituliavę prieš 
Ameriką.

• JAV PAGAUTAS Sov. S-gos 
šnipas Rudolf Abel, vėliau iš
keistas { U-2 lakūną Francis G. 
Powers, vėl pasirodė veikiąs sa 
vo 'specialybėje*. Jis pastebėtas 
Rytų Berlyne. Jo pareigos — psi
chologinio karo su angliškai kal
bančiais kraštais direktorius.

Lietuviai sporto organizacijų i ... ...
Br. Maurutis, A. Igaunis, A. Vakselis, Laugalis, G. švelnys ir J. Kepenis.

veikėjai susitikę laike Rytų apygardų žaidynių Waterbury. Iš kairės: 
, A. Balsio nuotrauka

KREMLIUJE LAUKIAMA IR DAUGIAU PAKEITIMU
Neseniai Kremliuje {vykę as

meniniai pakeitimai aiškiai liu
dija, kad buvo žymiai lengviau 
nuversti diktatorių Nikitą Chruš - 
čiovą, kaip išspręsti visą eilę 
klausimų. Jų tarpe žemės ūkio 
bėdos užima vieną pirmaujančių 
vietų. Sovietinio gyvenimo Žino
vai neabejoja, kad partijos vado
vybės sluoksniuose Maskvoje pas
taruoju metu vyksta diskusijos ir 
keliamas klausimas: ar Chruš
čiovo nubrėžtą krypti vykdyti to
liau, bet kitais metodais —* At
seit tai būtų "chruščiovizmas be 
Chruščiovo", ar radikaliomis 
priemonėmis likviduoti Chruš
čiovo palikimą.

Pažvelgus { Kremliaus vedamą 
kryptį atrodo, kad "kolektyvaus 
valdymo" vyrai bus pasirinkę 
tarpinį kelią: jie toliau veda 
Chruščiovo nustatytą kursą, ta
čiau per kelis mėnesius jau su
skubo likviduoti kai kurias buvu
sio diktatoriaus reformas. Dar 
esama kai kurių neaiškumų -- 
pvz. dar neišaiškintas klausimas 
ar komunistų partijos aparatas 
toliau kišis { smulkiuosius ūkio 
klausimus, ar šioje srityje teks 
didesnį vaidmenį vaidinti vals
tybiniams ūkio organams. Taip 
pat vis dar neaišku, ar vykdant 
reformas ūkio srityje pirmenybė 
teks centrinio planavimo mo
dernizavimui (kibernetikos panau - 
dojimas, elektroninių skaičiavi
mo mašinų įvedimas) ar bus pa
sitenkinto decentralizacija, įmo
nėms suteikiant daugiau savaran
kumo ir įvedant "kapitalistinius" 
rinkos elementus.

šalia vidaus politikos neaišku
mų, aktualus santykių su Pekinu 
klausimas. Teks palaukti, ar 
Kremlius sieks modus vivendi su 
Kinija ar griebsis griežtesnių ko
vos priemonių. Sovetinių klausi-

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

mų Europoje žinovas W. Leon- 
hard pažymi, kad naujieji Krem
liaus valdovai daugiau neguChruš- 
čiovas priklauso nuo skirtingų 
ūkio, partijos, valstybės bei ka
riuomenės interesų. Pačiame 
Kremliuje jau stebimi įdomūs 
reiškiniai pareigūnus bei jų galią 
perkilnojaht. Vis labiau mažina
ma Cruščiovo laikų patarėjų ir 
šiaip svarbių pareigūnų įtaka. Vie
nas pavyzdys, tai partijos "ideo
loginės komisijos" pirmininko 
Leonido Iljičfovo perkėlimas įžy
miai mažiau įtakingą postą užsie
nio reikalų ministro pavaduotoju, 
šveicarų spaudos nuomone, tai 
reikštų Suslovo padėties sustip
rinimą. Tai gal buvęs ir gestas 
meno darbuotojųkryptimi.nesll- 
jičlovas 1963 m. kaip tik vado
vavęs Chruščiovo inspiruotai 
"dogmatistų" kampanijai prieš 
literatūros, meno žmones.

Kad Kremliuje vyksta pareigū
nų ir jų {takos pergrupavimas, 
apie tai liudija ir... nuotraukos. 
Kovo 19 d., kai jau buvo {vykdy
tas dviejų sovietinių kosmonau
tų žygis, "Prav doje" paskelbto 
partijos bei valdžios vyrų nuo
trauka. Kas seka tas oficialiai 
paskelbtas nuotraukas ir poli
tikų "sustatymą" ar "susodi
nimą", galės įžvelgti kai kurias 
naujoves. Taigi, kai Chruščiovą 
nuvertus nuotraukų centre maty - 
davai "prezidentą" Mikojaną, jis 
gretindavosi prie partijos vadovo 
Brežnevo ar ministro pirmininko 
Kosygino, — tai š{ kartą prie 
minėtųjų vyrų pasodinti, iš vie
nos pusės Podgornyj ir iš kitos — 
vyriausias partijos ideologas 
Suslovas. Mlkojanas su Vorono- 
vu turėjo pasitenkinti "šoninė
mis vietomis". Dabar Vakaruose 
spėjama, kad tai reikštų Mikoja- 
no {takos sumažėjimą ir Suslo
vo galios padidėjimą. Iljlčiovo 
degradavimas kaip tik išryški
na Suslovo pozicijų sustiprėji
mą.

Maskvoje kovo 24-26 d.d. {vy
kusiame partijos plenume buvo 
paskelbto apie kai kuriuos as
meninio pobūdžio pakeitimus. 
Ginklavimosi reikalų specialis
tas Dmitrij Ustinovas priimtas 
kandidatu { prezidiumą, gudų par
tinis sekretorius Mazurovas iš 
kandidato pakeltas { prezidiumo 
pilnateisius narius, paskelbto 
apie aukščiau minėto Iljlčiovo 
pažeminimą tarnyboje ir 1.1. Ką 
visi tie pakeitimai reikštų? Ma- 
zurovo patekimas { vyriausią parą 
tijos vadovybę reikštų, kad po še- 
lepino, partinę karjerą daro il
gametis Komjaunimo vadovas. 51 
m. amž. Mazurovas kandidatu į 
partijos prezidiumo narius išbu
vo šešeris metus ir buvo spėji
mų, kad tarp Chruščiovo ir Ma-

zurovo buvę stambesnio masto 
nesutarimų. Mazurovul patekus į 
partinę viršūnę, dabar prezidiu
mo narių skaičius pasiekė dvy
lika — tai reikštų, kad greitu 
laiku vėl teks laukti permainų.

57 m. amž. Dmitrij Ustinovo 
šuolis aukštyn turėtų reikšti, kad 
didėja tos grupės politikų Jtaka, 
kuriai priklauso sunkiosios pra
monės bei ginklavimosi priežiū
ra. Ustinovas buvo ginklavimosi 
ministru dar nuo 1941 m. ir šio
se pareigose išbuvo iki 1957 m.

Pažvelgus { šiuos ar { kitus 
galios bei {takos pergrupavimus, 
pareigūnų skyrimus, šuolius J par
tijos viršūnę, galime daryti iš
vadą, kad naujiesiems Kremliaus 
vadovams dar nėra pavykę apra
minti ar sutaikinti {vairias gru
pes bei savo tarpe besivaržan
čias frakcijas. Kremliaus val
džiai dar trūksta autoriteto bei 
galios ir jai sunku šiuos visus 
klausimus išspręsti reikiamu ir 
Kremliui naudingu būdu. Vėliau
siai šių metų rudenj, sekant par
tijos statutu, Maskvoje tur ės {vyk
ti 23-sis partijos suvažiavimas. 
Patyrimas byloja, kad keli mėne
siai prieš tokius suvažiavimus 
ar kongresus kyla ginčai bei ryš
kėja {vairių frakcijų nesutarimai.

• BAIGIASI KOVA dėl t.v. Me- 
dicare įstatymo, kurio projek
tas buvo patvirtintos JAV Kon
greso balandžio 8 d. Įstatymas 
buvo priimtos 313 prieš 115 bal
sais ir perduotas svarstyti Se
nato finansų komisijai, kurioje 
diskusijos vyks keletą savaičių. 
Įstatymo rėmėjai tikisi greito, 
ir be abejo, teigiamo sprendi
mo Senate.

Pagrindiniai to įstatymo dės
niai numato draudimą nuo ligų 
vyresnio amžiaus žmonių (65 
m.) Draudimo išlaidų dalis bus 
apmokama iš padidintų Sočiai 
Securlty mokesčių, išlaikomų Iš 
tarnautojų algų ar darbdavių. Tuo 
būdu tarnautojų maksimallnial 
Sočiai Securlty mokesčiai, siekę 
174 dol., 1966 m. pakils iki 
243.60 doL

Pagal naująjį {statymą ap
drauda padengiama 60 dienų li
goninėje, ligoniui sumokant pir
muosius 40 dot Įstatyme taip pat 
numatytos reformos pensijų klau • 
Simuose. Padidintos pensijos 
veiks nuo 1965 m. sausio 1 d. Taip 
pat padidintos galimybės užsi
dirbti daugiau pinigų darbu, ne
prarandant pensijos.

Senatas dar gali (nešti 
kurių pataisų ir pakeitimų.
• PEKINAS ATSTŪMĖ visus

kai

BALFO 
DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Bendrasis Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondas, trumpai Balfu va
dinamas, yra viena iš tų mūsų or
ganizacijų, kurios darbai nesu
mažėja nei žiemos šalčių nei 
vasaros karščių dienomis.

Praeitieji 1964-ji metai Balfui 
buvo reikšmingi ir šiek tiek 
triukšmingi, juos baigiant sukak
tuviniu 20 metų seimu New Yorke. 
Tačiau triukšmo sąvoka {vairiai 
suprantama, dažniausiai betgi 
triukšmą neigiamai {sivaizduoja
me, tikėdami iš jo tiktai žalos. 
Išvadoje tačiau dažnai organizaci
nis triukšmas tik pagyvina veik
lą, labiau Išryškina primirštą 
organizacinę paskirt}, primena, 
kad jis sukurto remiantis tam 
tikru steigėjų susitarimu sura
šant veikimo {status.

Taip atsitiko ir su Balfu per
eitame seime, štai po įvykusio 
Seimo spalio 17-18 dienomis, 
Drauge gruodžio 19 d. K. Brž. 
dar vis rašė šeiminius {spū
džius, apie tolimesnę Balfo veik
lą, įstatus vadindamas popie
riniais Balfo pančiais, tarp kit
ko pabrėždamas, kad "Balfas, pa
ties pirmininko (prel. J. Kon
čiaus, E.č.) žodžiais tariant, įs
tatų mažai paisė,tik jie gana ašt
ria forma, norint išsaugoti Bal
fo centro perkėlimą, buvo panau
doti Balfo dvyliktajame seime spa 
llo 17 d. New Yorke, dėl ko buvo 
susipykto ir pats seimas vos ne
iširo... "

Tenka labai apgailestauti, kad 
buvęs ilgametis pirmininkas 
preL J. Končius pasisakė, jog 
jis Balfo įstatų nepaisė, nes tas 
Balfui cūvė Lik nuostolių ir į dar
nią veiklą {nešė nesklandumų. 
Tačiau, tai tik praeitis, kuri 
anksčiau ar vėliau ir turėjo iš
šaukti uždėjimą Balfui "popieri
nių pančių". Balfo tikslai ir dar
bai lietuvių visuomenei gerai ži
nomi, žinoma ir kiek daug pasi
tarnauta tremtyje atsidūrusiems 
mūsų tautiečiams, kur be šalpos 
darbo daug pasidarbuoto ir jų Įkur
dinime. Visa tai atlikta nepapras
tai pasišventusių mūsų taūtlečių, 
Balfo kūrėjų , nenuilstamų pas
tangų dėka, kurių tarpe vienas 
iš pirmųjų buvo ir a.a. A. Olis. 
Ta darbais turtinga Balfo pra
eitis rodo, jog visa tai nuveikti 
buvo {manoma tik su didele Bal
fo darbuotojų talka: šios didžios 
institucijos valdybų, Balfo di
rektorių, bendradarbių ir visų 
rėmėjų jėgomis.

Ir po 20 metų Balfo paskir
tis nepasikeitė, jis ir toliau pa
deda iš {vairių kraštų lietu
viams imigruoti į JAV ir Įsi
kurti, ypač daugiavaikėms šei
moms, kurių niekas kitas ne
laukia. Dabar dar platesni ho
rizontai Balfui atsidarė — šelp- 
ti lietuvius pavergtom krašte gy
venančius ir tolimiausiame Si
bire. Tie "popieriniai pančiai"

(Nukelta į 2 psL)

'taikos balandžius’, paleistus 
prez. Johnsono kalba, siūlant de
rėtis, tartis ir t.t. Vietnamo 
klausimu. Prez. Johnsono kalba 
buvo {vertinta, kaip "pilna me
lagysčių ir apgaulės". Joje buvu
si naudoto visa "sena medžiaga" 
kuria siekiama P. Vietname pa
likti valdžioje "marionetinę vy
riausybę".

š. Vietnamo sostinėje Hanoi 
dar buvo susilaikyta nuo komen^ 
tarų, ta proga tik šaukiant jung
tis J kovą su "JAV agresija".

Po prez. Johnsono kalbos, pa
lankiai sutiktos Vak. valstybių 
sostinėse (su tam tikrais rezer
vais Paryžiuje), JAV vyriausybė 
ėmėsi priemonių kalboje Iškel
tas mintis konkretizuoti, nusta
tant paliaubų Vietname sąlygas. 
Pagrindinė sąlyga — kad š. Viet
namas liautųsi vykdęs agresiją 
P. Vietname, sutinkant ateityje 
su taiklu š. Vietnamu 'taikiai 
bendradarbiauti*.
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Kalmukų stepėse transportui vokiečiai naudojo kupranugarius...

RYTU FRONTE (35)

Visi maldauja atsiųsti 
'paskutinį bataljona’

1942 m. rugpiūčio pirmomis 
dienomis pietų armijų A grupė 
veržėsi per Kubanių ir Kalmu
kų teritoriją. Skubant buvo už
drausta šaudyti j sovietų lėktu
vus dėl dviejų priežasčių: vie
na, kad sovieums neparodyti, 
kur jau yra pirmieji vokiečių da - 
liniai ir dėl to, kad tankai sukel
davo tokius dulkių debesis, jog 
sunku būdavo atskirti priešo ir 
savo lėktuvą. Visur pasipriešini - 
mas buvo nedidelis. Kaukaziečiai 
vokiečius pasitikdavo su džiaugs
mu ir be jokio raginimo ir pro
pagandos iš vokiečių pusės patys 
siūlydavo paurnavimus prieš 
sovietų armiją. Jie tikėjo, kad iš
mušė išsilaisvinimo iš po sovie
tų vergijos valanda. Stalino pyk
tis dėl to buvo didelis ir vėliau 
jis juos Ištrėmė iš to puikaus 
krašto J Sibirą.

Juo vokiečių žygiavimas t Kau
kazą greitėjo, tuo buvo aiškiau, 
kad sovietai mušasi atsitrauk
dami tam, kad išsaugojus visas 
jėgas. Vokiečiai užiminėjo vis 
naujas teritorijas, bet niekur 
jiems nepasisekdavoL-priešui su
duoti smflg( ir jį sunaikinti. Net 
nepavykdavo paimti jo ginklų. 
Vokiečių daliniai į dieną pada
rydavo apie 60 km. žygį didžiau
siame karštyje.

Persikėlus per Kubaniaus upę 
vokiečiams prieš akis pasirodė 
pagrindiniai tikslai Juodosios 
jūros uostai: Novo rosi jsk, Tuap- 
se, Soči, Suchumas ir Batumas. 
Tai buvo svarbūs punktai. Ne tik 
dėl to, kad Juodosios jūros so
vietų laivynas nebeturės kur lai
kyti savo laivų ir vokiečiai per 
Juodąją jūrą galės aprūpinti sa
vo armiją Kaukaze, bet taip pat 
ir dėl kitų dalykų. Užėmus visą 
Juodosios jūros pakraštį, nebuvo 
jokios abejonės, kad Turkija sto
tų vokiečių pusėn ir jos įstojimas 
karan pakeistų daug ką iš pagrin
dų --sumaišytųanglo-saksų kor
tas. Anglų ir rusų pozicijos šiau
rinėje Persijoje griūtų ir būtų 
užkirstas kelias amerikiečių gink
luotai pagalbai per Persijos įlan
ką. Tada Rommeliui būtų vieni 
juokai pasiekti Mezopotamiją. Vo
kiečių ir italų armija jau sumušė 
anglus prie El-Alamein ir buvo 
prie Kairo. Pionieriai jau skai
čiavo kiek kokios medžiagos rei
kės persikėlimui per Nilą ir kada 
kareivių klausdavo, kur jie žy
giuoja, atsakydavo:

--Pas karalių Ibn Seudą!
Rugsėjo 10 d. vokiečiai užėmė 

Novorosljsko uostą ir gen. Ruof- 
fo korpas pasisuko prie antrojo

tikslo - Tuapse, kuris buvo visu 
pakraščio raktu, čia buvo kaip tik 
ta vieta, kur likimas buvo pasky
ręs pasimatymą Llsto armijai.

Tuo metu, kai gen. Wetzelio di
vizijos iš priekio puolė Novorosi j- 
ską, kalniečių divizijos perėjo 
Maikopą ir artėjo prie Tuapse, 
gi gen. Konradas turėjo persikel
ti per 4000 metrų kalnus ir pul
ti Suchumą, o iš čia buvo tik 160 
km iki Batumo.

Tačiau vokiečių armija jaubu- 
vo pasiekusi savo jėgos ribą. Kau 
kaze trūko naujų kalniečių divizi
jų galinčių kautis kalnuose, Rom- 
melis prie Kairo vartų maldavo 
atsiųsti jam lėktuvų ir tankams 
benzino, prie Stalingrado Paulus 
prašė duoti artilerijos ir du ar 
tris naujus pulkus, o prie Lenin
grado reikalavo atsiųsti "pasku
tini bataljoną", nes šis "pasku
tinis bataljonas", pasirodęs mū
šio lauke, nusvertų pergalę. Bet 
Hitleris nebeturėjo "paskutinio 
bataljono". Karas pasidarė per
daug išsiplėtęs, kad vokiečių 
armija galėtų sukoncentruoti sa
vo jėgas. Visur kareiviai buvo 
išvargę. Visur šliaužiojo šmėk
la besiartinančios katastrofos. 
Klausimas buvo, kur ta katas
trofa prasidės?

Ukrainos miškuose {rengtoje 
slėptuvėje Hitleris duso nuo karš* 
čio. Be to, ir žinios iš fronto 
buvo nelinksmos, kariuomenė vi
sur buvo išvargusi, reikalinga 
poilsio.

-- Nebesiseka! -- pranešinė
jo divizijos.

— Nebesiseka, kai aš girdžiu 
taip sakant! — niršo Hitleris, 
Jis vertė nepasisekimų kaltę ge
nerolams, kad jie pakeitė jo ope
racijos planus.

Rugsėjo 7 d. jis pasiuntė savo 
štabo viršininką gen. Jodl| pa-

simatytl su maršalu Listu ir su
žinoti priežastis, kodėl tas 
sustabdė progresavimą Tuap- 
sės link. Vakarę Jodlis grįžo. 
Jam atraportavus, Hitlerį ištiko1 
priepuolis, kokio dar niekad ne
matė jo bendradarbiai. Jodlis 
gynė maršalą Listą: vokiečių ka
riuomenė yra perdaug silpna to
kiam tikslui, kuris jai duotas pa
siekti ir Jodlis, kaip ir Listas, 
reikalavo pergrupuoti frontą.

Hitleris atsisakė tai daryti ir 
apkaltino Jodlį kad jis davėsi 
Listo {tikinamas. Jodlio nervai 
irgi dėl klimato sąlygų buvo {temp
ti, tad {pykęs pakėlė balsą ir pra
dėjo cituoti paskutinių savaičių 
Hitlerio instrukcijas ir {sakymus, 
sukėlusius sunkias sąlygas, ku
riose dabar yra atsidūrusi pietų 
armijos A. grupė. Jodliopriekaiš
tai visiškai išvedė Hitlerį iš pu
siausvyros. Patikimiausias žmo
gus, jo štabo viršininkas, ne tik
tai maištauja, bet pradeda abejo
ti jo kariniais sugebėjimais ir kal
tina dėl Kaukazo operacijų nepa
sisekimo!

-- Jūs meluojate, aš nedaviau 
tokių {sakymų! — sušuko Hitle
ris.

Ir palikęs vieną Jodl{ kamba
ry, išbėgo laukan. Grįžo tik už 
dviejų valandų, visas išbalęs. Nuo 
tos valandos iki savo mirties jis 
daugiau niekad nebevalgė su savo 
generolais prie vieno stalo. Bet 
tai nebuvo jo vienintelis spren-* 
dimas. Jis nušalino iš vadovybės 
maršalą Listą ir gen. Halderį. 
Jis taip pat nutarė atsiskirti ir 
su Keiteliu ir Jodliu, kurie jam 
buvo atsidavę ir pradėjo galvoti 
juos pakeisti Kesselringu ir Pau- 
lum. Galima tik apgailėti, kad jis 
neįvykdė savo plano iki galo, nes 
vadovybėn paskyrimas generolų, 
turinčių patyrimą fronte, gal būtų 
leidę išvengti Stalingrado katas
trofos.

Bet Hitleris negalėjo apsi
spręsti dėl Keitelio ir Jodlio nu
šalinimo. Jis tik {sakė, kad atei
ty jo {sakymai būtų stenografiš- 
kai užrašomi ir pareikalavo, kad 
operacijos planas Kaukaze būtų 
iki galo vykdomas. Tiflisas ir Ba
ku turėjo būti užimti.

Hitleris buvo įsitikinęs, kad 
nafta ūkiui vaidina svarbiausią 
vaidmenį. Jis buvo perskaitęs be
veik visas knygas apie naftą ir ver
tino tokius bendradarbius, kurie 
tuo klausimu nusimanė, šita jo 
idėja vaidino dideli vaidmenį ka
re prieš Rusiją. Ir dabar, kai ka
reiviai Kaukaze vos galėjo paju
dėti, jis {sakė jiems pulti prie 
čereko. •

Įsakymas lieka {sakymu ir vo
kiečiai ištisas savaites veltui ban
dė prasiveržti per čereką. Bet ir 
čia trūko to "paskutiniojo bataljo
no".

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Bavariečiai kariai žygiuoja per Kaukazo kalnų viršūnes.

PREMIJŲ PASKIRSTYMAS REIKALINGAS PATAISŲ
Naujas Draugo premijuotas romanas 'Karklupėnuose’
šiais metais Draugo romano 

konkursą laimėjo rašytojas Al
binas Baranauskas už savo ro
maną "Karklupėnuose". Pre
mijos įteikimo iškilmės įvyko 
š.m. kovo mėn. 14 d. Chicagoje 
Jaunimo Centro salėje.

Pagal nusistovėjusią tvarką 
premijos įteikimo iškilmių metu 
paprastai parenkamos charakte
ringiausios romano vietos, ku
rias paskaito publikai kuris nors 
iš aktorių, šį kartą su gera in
tonacija ir ekspresija iš romano 
"Karklupėnuose" (21 skyrius) iš
trauką paskaitė Leonas Baraus
kas.

Mane ši ištrauka labai sudomi
no ir užintrigavo. Užintrigavo ne 
savo minčių gilumu, įdomumu, 
dviejų romano personažų dialo
gu, kuris turėjo atskleisti jų pa
grindinius charakterio bruožus, 
minties lakumą arba menišką 
gamtovaizdžio pavaizdavimą, bet 
priešingai: mane sudomino per
sonažų charakteristikos lėkštu
mas, intrigos stoka, pasakojimo 
naivumas. Pagalvojau: gal tai tik 
pripuolamumas, netinkamas ro
mano ištraukos parinkimas. Rei
kia paskaityti visą romaną ir ta
da tik spręsti ir padaryti išva
das. Svarsčiau -- šį romaną at
žymėjo gabūs rašytojai, litera
tūros žinovai, kurių tarpe buvo 
mano mėgiamoji rašytoja Nelė 
Mazalaitė, P. Naujokaitis, A. 
Samušis, P. Jurkus ir prof. J. 
Brazaitis. Taigi,literatūros au
toritetai. Per keletą vakarų už
baigęs romaną skaityti ir už
skleidęs paskutinį jo puslapį, gi
liai atsidusau ir... nusivyliau ne 
pačiu autorium, kurio asmeniš
kas reikalas ką tik nori rašyti, 
bet nusivyliau premijos romano 
komisija. Bet apie tai vėliau.

ANTANAS NAKAS

Balfo direktorių 
suvažiavimas

(Atkelta iš 1 psl.)
Balfo veiklos ne tik nestabdo, bet 
neleidžia nukrypti nuo jo tiesio
ginių tikslų, šiai organizacijai, 
be abejo, laip ir visoms kitoms, 
reikalingas papildymas jauno
mis jėgomis. Ji gali veikti ir 
po 20 metų pagal tuos pačius 
{status, bet gali juos ir keisti, 
jei Seimas randa reikalo, bet 
paisyti jų turi, kad jo šalpa bū
tų galimai teisingiau paskirsto
ma jos reikalingiausiems asme - 
nims ir kad administracinės iš
laidos būtų kuo mažiausios.

Po sukaktuvinio Balfo Seimo 
pirmą kartą susirinks visi Balfo 
direktoriai š.m. balandžio 24 d-, 
Lietuvių Jaunimo Centre. Rink
sis lietuvių sostinėje Chicago
je, kur paskutiniu laiku Balfas 
taip gyvai ėmė reikštis, kur tiek 
daug jaunų jėgų į tą darbą įsi
jungė, tiek daug atstovų į sukak
tuvinį Seimą buvo atvykę, kur 
su nepaprastu entuziazmu vyks
ta Balfo vajai. Todėl tikime, kad 
Šis Balfo direktorių suvažiavi
mas vyks glaudaus bendradar
biavimo dvasioje, siekiant vi
somis jėgomis pagelbėti { skur
dą patekusiam broliui lietuviui 
visuose pasaulio užkampiuose, 
siekiant stiprinti dar labiau šią 
taip svrbią mūsų išeivijos or
ganizaciją.

Į direktorių suvažiavimą iš 
centro vyksta Balfo pirm. kun. 
V. Martinkus, iždininkas A. Se - 
nlkas ir reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus.

E. čekienė
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Žinoma, man lengviau būtų pa
nagrinėti kokią nors naują sona
tą, simfoniją, kantatą, bet ne 
bristi | literatūros girios tanku
mynus ir jos vingius, bet kadangi 
literatūra, muzika, tapybinis me
nas yra neatskiriami mūsų gyve
nimo reiškiniai, praskaidrinan
tieji mūsų būtį, tad pasimeldęs 
| Sv. Pranciškų AsižietĮ, kad nie
ko perdaug neužgaučiau, ryžausi 
padaryti keletą pastabų, kurios, 
anaiptol, nepretenduoja {išsames
nę romano recenziją. Neabejoju, 
kad kiti romane atras daug tei
giamų reiškinių, kurių aš šiame 
trumpame rašiny nesugebėjau at
skleisti. "Karklupėnus" verta pa
skaityti.

Premijuoto romano {vykiai pi
nasi vokiečių okupuotame mies
tely Karklupėnuose(Vilkaviškis), 
kurį suniokojo karas. Tik vasaros 
mėlynuojantis dangus, krūmų ir 
gėlių žydėjimas, medžių ošimas 
pripildo visą miestelį gimtosios 
žemės kvapu ir ilgesiu.

Pagrindinė romano veikėja sep
tyniolikametė --Janina Steponai
tytė, baigusi Kaune gimnaziją, su 
tėvais persikelia gyventi į Kark
lupėnus. čia gyvenimas jai pasi
daro pilkas ir nuobodus. Nieko 
neveikimas ir tuščias laiko pra
leidimas, o vėliau darbas urėdi
joje, {stumia Janiną { sunkią me
lancholiją, kol, pagaliau, jos gy
venimo kelyje atsiranda naktimis 
išsvajotas vyriškio tipas — Kal
vaitis. Tarp dviejų jaunuolių 
greit užsimezga simpatijos ry
šiai, susidraugauja ir viskas bai
giasi "happy end" finalu — vestu
vėmis.

Kaip matyti iš trumpo atpasa
kojimo, du pagrindiniai romano 
personažai, Steponaitytė ir Kal
vaitis, labai nesudėtingi ir pap
rasti charakteriai. Steponaitytė 
gyvena gimnazistiškom svajonėm 
be jokių gilesnių troškimų ir po
lėkių, ir jos pamiltas Kalvaitis, 
kurio charakterio bruožai, lyg jis 
būtų antraeilis romane persona
žas, silpnai išryškinti, nesubran
dinti ir autoriaus neišsakyti. 
Nors autorius ir tvirtina, kad jie 
abu daug skaito, mąsto, tačiau iš 
jų pokalbių ir romane supintų dia
logų nematyti jų aukštesnių gyve
nimo troškimų bei siekių. Roma
no dialogai be gilesnio turinio, 
kurie romano veiksmo neišryš
kina ir nepastumia pirmyn. Pen- 
keriu mėnesiulaikotarpyjedaž- 
ni Kalvaičio su Steponaityte susi
tikimai ir pašnekesiai romano vei
kėjų charakterio bruožų neišryš
kina.

"Jiedu 
sydavosi — pradžioje Kalvaitis 
Janinos, 
čio, paskui vienas antro pakai
tomis ir tuo pačiu metu, įsigilinę 
i vienas antrą, girdėdami tik vie
nas antrą, kalbėdami tik vienas 
antram." (psl. 126). Tik apie ką 
kalbėdavo, autorius nepasako. 
Kalvaičio meilės laiškas, para
šytas Steponaitytei buvo "tikras 
kūrinys... kalbąs tiesiai { šir
dį" (psl. 150), tačiau laiško turi
nio niekas nežino. Reikia tikėti 
autoriui, kad laiškas buvo "tikras 
kūrinys".

Prie antraeilių romano perso
nažų reikia priskaityti Janinos 
draugę Melaniją Eglinytę ir Ste. 
ponaitytės tėvus.

Romanui {pusėjus laukiama,ka
da gLpagaliau,prasidės {domes
nė intriga. Bet veltui. Taip ir no
rėtųsi Steponaitytę prikelti iš 
miego, jos gimnazistiškų svajo
nių ir pakuždėti jai { aus{, kad 
papildytų kokią nors didesnę nuo
dėmę, o Kalvaičiui patarti iš
sprogdinti Karklupėnų Gebiets- 
komisariatą. Skaitytojo pasiten
kinimui, autorius būtų priverstas 
išspręsti painesnes gyvenimo pro
blemas: kančią, baimę,didvyriš-

kurną, pavydą ir kitos žmogiškas 
aistras, o ne apsiriboti glmnazis - 
tiškos meilės pavaizdavimu, pa
sibaigiančią trafaretinėmis ve
dybomis.

Keliais atvejais autorius kalba 
apie Steponaitytės gilius išgyve
nimus bei "lūžius" (pust 59,92, 
127). Kurgi jos gyvenime tie di
deli lūžiai? Persikėlimas iš Kau
no { provinciją, bręstanti meilė 
Kalvaičiui? Lakūs pokalbiai su 
drauge Melanija ir arbatos sriūb
čiojimas? Kurgi jos gyvenime di
desni troškimai, išgyvenimai, 
veikla? Ar tai galima pavadinti 
lūžiais? Ar gali tokie romano per- 
sonažai suįdominti skaitytoją, kai 
mes visi išgyvenom kiek didesnių 
gyvenimo lūžių? Daug tūkstančių 
romanų šia tema parašyto — ge
rų ir blogų. Savo romane autorius 
naujų minčių ir naujo žodžio ne
pasakė.

Geros beletristikos laukiame 
ne tik mes pražilę, bet ir mūsų 
jaunieji, mėgstantieji lietuvišką 
dailųjį žodį. Ne be pagrindo jau
nieji kelia balsą ir kritikuoja mū
sų literatūrini skon{. Mane ima pa
gunda dar kartą šio laikraščio 
skaitytojams priminti Margio 
Matulionio pasisakymus, kuriuos 
B. Raila gerokai "Dirvoje" iškė
lė ir iškritikavo. Daugeliu atvejų 
jaunųjų pasisakymas teisingas. 
"... Mes, jaunimas, išauginti 
ikonoklastų generacijoje, kur svy
ruoja ir griūna visi pastarųjų lai
kų idealai, kur dūžta, neįstengia 
atsinaujinti senieji stabai ir kyla 
naujos dangoraižių ideologijos, 
mes maldaujame iš jūsų, mū
sų vyresnieji, tos pačios gyvo
sios dvasios, kuri kadaise kra
tė Dostojevskio sielą, kuri degi
no kūrėjų gyslas, kuri badė Ho
mero užgesiusias akis. Mes ne
norime skaityti knygų, kur aprašo
mas tik kaimo gyvenimas ir bo
belių pletkai, kur centrinj veiks
mą užgožia nutautėjimo proble
ma ir tremties dejavimai."

Autorius moka labai talentin
gai, lengvai pasakoti. Sakinio 
konstrukcija lanksti, palyginimai 
išradingi. Gamtos vaizdai ir ap
rašymai labai subtyliai keliais 
sakiniais {pinami { pasakojimą. 
Net ir trivialiose vietose saki
niai skamba lyriška buities me
lodija. Nors velkėjųdialogal šykš - 

■ tūs ir nedinamiški tačiau jie gra - 
žiai supinti, aiškūs ir visas ro
manas skaitomas labai lengvai. 
Albinas Baranauskas neabejoti
nai turi rašytojo talentą ir rei
kia tikėtis, kad jo sekantieji vei
kalai visais atvejais bus stip
resni.

šnekėdavosi ir klau-

paskui Janina Kalvai-

Draugo romano premijų pa
skirstymas reikalingas pataisų. 
Kad išlaikyti kasmet premijų tęs
tinumą, premijų dalintojai žūt 
būt Jtaigoja komisiją paskirti pre. 
miją kad ir silpnesniam veika
lui. Romano vertintojai pastato
mi J labai dviprasmišką padėt|. 
Visuomenė už silpnesnio veikalo 
premijavimą kaltina komisiją ir 
skaito ją labai mažai nusimanan
čia literatūroje. Jei nėra premi- 
juotino veikalo, kodėl neatidėti 
premijos paskyrimą kitiems me
tams? Premijų tęstinumas nuo to 
nenukentėtų, atvirkščiai, tik pa
keltų Draugo literatūros premi
jų paskirstymo prestižą.

Žinomi keli atvejai, kai ra
šytojas, parašęs veikalą pasiun
čia jį vienai komisijai, kuri vei
kalo nepremijuoja, ūda po kele- 
rių metų tas pats rašytojas tą 
patį veikalą, net nepasistengęs 
jo tinkamai pataisyti, pasiunčia 
kitai komisijai, kuri veikalą pre - 
mijuoja. Tas galėjo atsitikti ir 
dabar su romanu "Karklupėnuo
se". Konkurso jury komisijos ne
pastovumas turi neigiamų pusių. 
Jury komisijoje turėtų būti bent 
vienas pastovus narys. Būtų iš
vengta panašių nesusipratimų.

PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

5.75
4.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy........ .  5'th-
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine .............. 5th

4.75 
.98 
,98

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

GREETINGS and BEST W1SHES 
Fairport Bakery Ine.

DIETITIC KUCHENS, CAKES and COOKIES
2 09 6 SOUTH TAYLOR Rd. Tel. 321-9874 .

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALDE CENTER
13107 ST. CLAIR AVĖ UL 1-5116
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Vaidinimo ašis arba jungtis — 
pasakotoja, kuri iš knygos skaito 
autoriaus pasakojimą,o | tą pasa
kojimą Įsiterpia aktorių vaidina
mi monologiniai-dialoginlal epi
zodai.

Lietuvių teatruose bei atsitik
tiniuose spekukliuose toks pa
statymu principas naujas, gal net 
iš viso pirmas toks bandymą s(?).

DĖMESIO - AUSTRALIJOS
LIETUVIAI VEIKIA!
Nesužinosi savo pajėgumo ir 

sugebėjimo, kol neišbandys L 
Taip ir su mūsų politinės bei 
kultūrinės propagandos reika
lais. Tarpusavyje giriamės dide
lius darbus nuveikę, skelbiame 
dar tik ruošiamus darbus, kartu 
ir baramės, kad propagandinėje 
srityje ne visi ir ne visur paro
dome reikalingą uolumą, tinka
mą organizaciją.

Matyt, kad su mūsų centrinių 
organizacijų sugebėjimais pro
pagandos srityje nekaip, jei stu
dentams teko savo iniciatyva im
tis ne tik žurnalo Lituanus lei
dimo ir redagavimo, bet ir tam 
leidimui lėšų parflpinimo. Ir da
bar, po kelerių metų vargo ir rū
pesčių, kad ir atsiranda viena ki
ta šimtinė iš centrinių organiza
cijų aruodo tam gražiam ir nau
dingam tikslui- paremti, bet ui 
vistiek neproporcinga "dovana" 
užsimoum tikslui išlaikytu Tai 
simboliški centai pasiteisinimui, 
kad, va, ir mes remiam...

Pasklido Australijoje anglų kal
ba leidžiamas žurnalas News Di
gest - International (Ouarterly 
Review of East-West Political 
Relations and News from Behind 
the Iron Curtain). To žurnalo re
dakcijos sąstate iš 6 yra ir3 lie
tuviai — J.P. Kedys, J. Veteikis 
ir I. Jonaitis.

šis žurnalas skiriasi nuo Litu
anus tuo, kad jis yra kur kas "po- 
litiškesnis" ir nesiriboja vien lie
tuvių kultūrinių bei politinių te
mų gvildenimu. Tai griežtos an
tikomunistinės politikos ir "ma- 
terijolo" žurnalas, neslribojąs 
vien Pabaltijo klausimais, bet ap- 
imaą visų pavergtų kraštų prob
lemas. Kartu jis patiekia daug 
rinktinės medžiagos angliškai 
skaiunčiajai Australijos, N. Ze
landijos ir kitų kontinentų visuo
menei apie visas politinio, kul
tūrinio, religinio gyvenimo sri
tis, kuriose susiduriama su prie
šiškąja komunistine politika.

Jei kurioje Indijos universiteto 
bibliotekoje skaitančiam Litu
anus žurnalą ir kiltų klausimas, 
kas ir kur yra toji Lithuania, pa
skaičius dar ir News Digest at
sakymas savaime ateis, pama
čius, kur ir kaip skverbiasi komu 
nizmas. Tai jau nebebus vien Lie
tuvos problema, bet signalas 
pažiūrėti ir pro savąjĮ langą.

Tie du žurnalai, Lituanus ir 
News Digest, gražiai viens kitą 
papildo, tuo pačiu gražiai iške
lia ir mūsų jaunųjų intelektualų 
pastangas daugelio apleistoje pro
pagandinėje srityje. Be abejo, 
jiems, o ne tiems, kurie angliš
kai neišmokę ir nesugebėtų to 
darbo atlikti, priklauso u našta 
nešti. Tik ne visa. Finansinės 
naštos dal| privalėtų be jokių to
limesnių raginimų ir prikaišioji
mų prisiimti tie, kurie renka ir 
saugo visuomenės aukotus pini
gus Lietuvos laisvinimo dar
bams. Jei, pvz., Lituanus leidė
jai būtų gavę nors pusę tos su
mos, kuri kasmet buvo skiriama 
vieno mūsų veiksnio Informaci
jos Biurui, gal nereikėtų studen
tams mesti knygas Į šalĮ ir im
tis vajaus darbų.

Nereiktų taip pro pirštus žiū
rėti Ir Į News Digest leidimą. 
Prenumerata metams tik 2 dol. 
(Adm. adresas: L.D. Cox - 41 
Old Prospect Rd. Wentworthville 
N.S.W. Australia). Tokią sumą 
metams galime skirti kiekvienas, 
užsakydami žurnalą ne vien sau, 
bet svarbiausia tiems, kuriems 
žurnalo teikiama informacija rei
kalinga nuo taikaus sugyvenimo' 
aptraškanojusioms akims pra
skalauti.

Žinoma, tokiais atvejais tinka
miausias tos spaudos platinimas 
būtų -- per ALT skyrius, dalį 
jos išdalinant ir išplatinant vie
toje. Be abejo, skyriai privalėtų 
savo ižduose turėti tam reikiamų 
lėšų. Bet -- čia jau kita tema.

(j.č.)

V. Krėvės kūrinių buvo jau 
Lietuvos Valstybinio Dramos Te
atro repertuare. Vieni jų teatro 
scenai ir rašyti (Žentas), kiti 
vėliau pritaikyti (Šarūnas). Bet 
daugumas Krėvės raštų -- skai
tytiniai. Įvilkti juos Į teatrini 
pavidalą -- užsimojimas, kuria
me būtina nugalėti sunkiai aprė
piamą daugybę kliūčių.

Visdėlto Vytautas Valiukas, vie- šiaip jau toks principas, pavyz- 
nas iš "negalinčių nečiulbėti (te
atrinių) lakštingalų", drauge su 
keliais kiuis vaidybos bakterija 
apsikrėtusiais, pasirėmęs (prieš 
tris mėnesius tragiškai žuvusio) 
Algimanto Mackaus scenai at
rinktais V. Krėvės raštų tekstais, 
Balfo globojamas, balandžio 3 d. 
didžiulėj Elderts Lane mokyklos 
salėj pateikė New Yorko lietuvių 
visuomenei ne pramoginĮ, o grei
čiau intelektualistišką 
spektaklĮ. Ilgiau paieškojus, gal 
būtų galima surasti lengviau iš
tariamą ir suprantamesnĮ to spek
taklio apibūdinimą, bet, dalykams 
esant taip, kaip yra, spektaklio 
nemačiusiems teks šio apibūdi
nimo užmenamą mĮslę aiškintis 
iš tolesnių duomenų apie jo turinĮ 
ir pobfldĮ.

Spektaklio "liemuo" — jo pir
moji dalis: Dangaus ir žemės sū
nūs, septynių epizodų ištrauka. 
Antroje dalyje buvo ištrauka iš 
Šarūno ir Raganiaus — mirties 
bei. Į dangų Įsiderėjimo scenos 
(Prie dangaus vartų).

Pastatymas ne tradicinio, re
alistinio, o — gal sakytina -- su- 
gestyvinio pobūdžio: "be dekora
cijų, be kostiumų, be grimo". 
Žinoma, to nereikia suprasti 
"raidiškai". Scenovaizdis (deko
racijos) dailininko Albino Els- 
kaus. Juodų kulisų fone trys aukš
ti balti keturkampiai, juose juodi 
abstraktiniai (simboliniai?) pie- 
šiniai-brėžiniai. Jie įtaigoja kiek 
mistiškos rimties, ir leidžia arba 
pajusti jų abstraktišką ryš| su 
spektaklio turiniu, arba ir nepa
justi. Kostiumai: vyrų — pusiau 
iškilmingoji civilinė uniforma 
(smokingai), moterų — ilgos 
balinės suknios (dabartinių laikų, 
ne istorinės). Grimas — tik pro
žektorių šviesose būtinas bruožų 
paryškinimas ir atitinkamas pud- 

* ros kiekis. (Tad šv. Petras savo 
išvaizda nesiskiria nuo Šarūno). 
Scenos ' rekvizitas minimaliau
sias: asketiškai tiesių linijų sos - 
tas (vartojamas Erodo, Šarūno 
ir šv. Petro) ir pora kitų baldus 
simbolizuojančių dirbinių, ku
riuos aktoriai pagal reikalą (pro
žektoriams užgesus) atsineša ir 
išsineša.

džiui, palyginus su neseniai čia 
New Yorke pasirodžiusio Mask-

vos Dailės Akademinio Teatro 
(Mchato) Vyšnių sodo ir kitais 
"muziejiškais" pastatymais, irgi 
labai kitoniškas, tad ir modernus, 
betgi iš tiesų ui yra jau nau
jiena "su gana ilga barzda".

Spektaklis "be dekoracijų, kos
tiumų ir grimo" Įmanomesnis 
"biedniems" rengėjams, nes at
krinta daug išlaidų ir darbų. Pa
bandytum "realistiškai" pastatyti 
Dangaus ir žemės sūnus — kas 
pajėgtų! Tai yra Krėvės saviškai

Vytautas Valiukas Erodo vaidmenyje.

KNYGA, KURI NUGINKLUOJA

LAIŠKAI

RECENZIJAI PAPILDYTI

Kovo 31 d. Dirvos 38 N r. p. 
A.K, parašė švenlaus turinio re
cenziją apie jvykus| kovo 28 d.

Naujosios parapijos bažnyčioje 
šv. Jurgio parapijos choro su 
solisuis koncertą. Nors koncer
to programų buvo pakankamai 
visiems koncerto klausytojams , 
bet recenzentas, beskubėdamas 
rašyti recenziją, išvardino tik 9 
giedotas giesmes ir 4 solistus, 
o tuo xacpu buvo pagiedota iš
viso 14 giesmių ir giedojo ne 4, 
bet 5 solistai.

Buvo pagiedotos, bet nepažy-

mėtos recenzijoje, šios giesmės:
1) Skubėk prie Kryžiaus -- č. 

Sasnausko, kurią gražiu, malo
naus tembro balsu, solo pagie
dojo Fab. Kaminskas. Tenka pa
žymėti, kad F. Kaminskas, Įvai
rių organizacijų kviečiamas, nie
kuomet neatsisako solo pagiedoti 
ir padainuoti.

2) Moterų choras su solistu V. 
Matulioniu pagiedojo "Varpas kad 
būčiau aš".

Mišrus choras pagiedojo: 3) 
Jubilate Deo — C. Aibllngerio, 
4) šventas — M, Filke ir pabai
gai 5) Galingas didis, Dieve, 
laisvės dienas grąžink Lietuvai 
-- Prano Ambrazo.

Pranas Ambrazas 
Cleveland

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Yra skaitytojų arba, kitaip sa
kant, neskaitytojų, kuriems vi
sos knygos yra neĮdomios. Jei 
taip, tai tegul jie paima Į ran
kas kiek seniau pasirodžiusios 
knygos "Leave Your Tears in 
Moscow" lietuviškąją laidą "Pa
lik ašaras Maskvoje" ir, kai jų 
plaukai ims stagaroti, jie Įsiti
kins, jog esama ir Įdomių kny
gų. IŠ tikrųjų ui yra knyga, ku
ri atskleidžia baisią tikrovę lie
tuviškame kryžiaus kelyje, nu
sidriekusiame tūksunčius my
lių ir, toli gražu, dar neišeita- 
me. Skaitant šią knygą, kyla ei
bės klausimų, kuriuos papras
tas žmogus vargu ar beĮstengs 
kada nors atsakyti. Kas, pavyz
džiui, išaiškins, kodėl Rusija, 
per šimtmečius ėjusi uutžudės 
pareigas, pagaliauupovisosžmo_ 
nljos pačiu ciniškiausių budeliu? 
Komunizmas čia negali būti mo
tyvu, nes, jei tauta nori, ji gali 
būti nekomunistiška.

Labai verta ir Įdomu šią kny
gą skaityti kiekvienam lietuviui. 
Betgi ieškodami atsakymo Į ky
lančius mums klausimus, mes la
biau vertintumėm angliškąją lai
dą, o taip pat ir laidas kitomis 
kalbomis, kurių netolimoj ateity 
galbūt susidarys ir daugiau. Nes 
jeigu tikime Į žmogaus pergalę 
prieš blogĮ, tai šiai pergalei pa
greitinti reikia blogio kūrėją de
maskuoti visame pasaulyje. Dėl 
to ir manytina, jog B. Armonie- 
nės - A. L. Na s vyčio knyga "Pa
lik ašaras Maskvoje", žurnalas 
"Lituanus" ir kiti panašūs lei
diniai ar tik nebus pats geriausias 
indėlis ne tik tautos, bet ir visos 
žmonijos fondan.

B. Armonienės pergyvenimai 
dar nebuvo patys skaudžiausi. 
Yra žmonių, patyrusių dar dides
nių nelaimių. Atsimintina. pvz., 
kad ir torontiškiųTeišerskių šei
ma, kurios gyvenimas rusiškoj 

" katorgoj" buvo nuolatinės grum
tynės su giltine. Reiktų kiekvieno 
nelaimingojo ašaras surinkti Į 
knygas ir paskleisti po pasaulĮ. 
Tai būtų vienas sėkmingų būdų 
atverti žmonijos akis prieš blo
gio versmę, nes dar nevisurtiki
ma, jog tenai taip gali būti šiur
pulingai baisu.

Kalbant apie šią knygą, kaip 
apie meno kflrlnĮ, tenka sutikti 
su Aldonos Augustinavičienės 
Įžangine apžvalga ir aptarimu: 

'Pirmiausia, Armonienės gyveni
mo istorija atvaizduoja didžiau
sią asmeninio gyvenimo ir aplin
kos tragediją be tiesioginio tra
giško vaizdavimo. Tai yra toks 
pat menas, kaip vartoti literatū
roje dialektiką, arba skelbti bet 
kurią moralę nemoralizuojant, 
šitoks literatūrinis santūrumas 
nepalyginamai Įspūdingiau veikla 
skaitytoją nei bet kuris vaizdavi-

mo nuogumas..." šių eilučių auto
rius gal tik galėtų dar pridurti, 
kad pasakotoja Armonienė.savo 
asmeninio ir buitinio pergyveni
mo Įžvelgimu bei jo humaniška 
interpretacija, o uip pat ir vaiz
davimo būdu primena žinomą ita
lų rašytoją Edmondo De Amicis, 
kuris dar ir šiandien mielai skai
tomas ne tik jaunimo, bet ir se
nimo.

Kad ši knyga susilaukė tokio 
didelio dėmesio, ui labai daug 
nuopelnų tenka priskirti ir A.L. 
Nasvyčiui, taip vykusiai Armo
nienės pasakojimą apdorojusiam.

B. Armonlenė - A.L. Nasvy- 
tis, PALIK AŠARAS MASK
VOJE. Išleido "Viltis" Cle
velande 1965 m. Kaina $3.00.

A.K.
d)(Tėviškės Žiburiai baL 8

KANADOS LB KRAŠTO
TARYBOS RINKIMAI

Rinkimai |vyks gegužės 2 d., 
tačiau jau dabar tais rinkimais 
susidomėjimas auga. Auga todėl, 
kad pavyko sudaryti platų ir Įdo
mų kandidatų Į Tarybą sąrašą. 
Apie ui Tėviškės Žiburiai (bal. 
8 d.) rašo:

"Pirmiausia, sąrašas yra Įdo
mus ir retas kandidatų amžiaus 
apimtimi. Jame dar tebematome, 
nors ir tik kelis, vyriausios mū
sų kartos atstovus. Tai asmenys, 
kurie beveik prieš 50 metų da
lyvavo nepriklausomos Lietuvos 
kūrime, o dabar išeivijojeyra iš
varę gilią visuomeninio darbo va
gą. Jie čia dirbo ir tebedirba. 
Toliau eina vyresnio amžiaus vi
durinioji karta. Tai yra būrys 
stiprių mūsų visuomenininkų, iš
simokslinusių darneprikl. Lietu
voje, didele dalimi buvusiųar te
besančių Įvairių mūsų bendruo
meninių organų vadovybėse. 
Dar toliau eina jaunesnioji vidų, 
rinioji karta, Lietuvoje mokslą 
tik pradėjusi, o baigusi jau šia
me žemyne. Tat asmenys, kurie, 
senesnieslems palengva trau
kiantis Į poilsj, Pasiruošę vado-

atpasakota evangelinė istorija, 
biblijos dalies versija, o tik pa
žiūrėk, koki kapiulai sudedami 
Į filmus biblijinėmis temomis. 
Tas pats ir su Šarūnu, net Ir su 
Raganium.

Bet, atsisakius nuo beveik visų 
vaizdinių-techniklnių iliuzijos 
sudarymo priemonių, visas vai
dinamo kūrinio perteikimo svo
ris gula ant režisieriaus ir ak
torių talentų ir sceninio virtuo
ziškumo.

Nuostabus dalykas — šiame 
užsimojime taip perteikti to
kius V, Krėvės kūrinius neat
sitiko katastrofos: režisierius ir 
aktoriai — visi tą meną prakti
kuojantieji tik priebėgomis — ne
sulūžo po tokia jų ambicingai ir 
narsiai užsikrauta našta. Kas be 
ko, iki Įmanomos ir normaliai 
reikalingos tobulybės pasiliko 
dar didžiai daug erdvės ir atstu, 
mo. Betgi ir nuo su panieka at
mestino lygio jie pasirodė pajė
gę gerokai aukštyn palypėti. Ati
dėjus Į ŠalĮ priekabingą reiklu
mą, kuris mūsų dabartiniuose 
spektakliuose neturėtų pateisi
nimo, spektaklis suteikė porą tau
raus susikaupimo valandų. Susi
kaupimo, ne pramogos. Dangaus

• ir žemės sūnų ištrauka trunka 
beveik valandą — valandą, iškal
bingai paberiančią virtinę poli- 
tinių-socialinių problemų mis
tiškame išganytojo laukimo fone. 
Šarūno ištrauka — pati verks- 
mingiausia iš Šarūno, Voverės 
nelaimingos meilės rauda, su 
krėviškais-dainiškais pasikar
tojimais, didžiai panaši Į laido
tuvinę raudą; Voverės susitiki
mas su Tautviliu -- ašaringas 
aiškinimasis "ten ir atgal" (kaip 
"Dviese sūpuoklėse"); pagaliau 
berniškas Šarūno išsiplfldlmas; 
visa tai vargina ir net nustelbia 
gėrėjimąsi puošniuoju Krėvės sti- 
lium.

Atvanga ateina su Raganium. 
K. Vasiliauskas, apsigimęs "co- 
median" (be reikalo per mažai 
apsidraudžiąs nuo pagundos kiek 
"pašaržuoti"), "liberalo ker
džius" tekste plaukia kaip antis 
savam prūde ir atperka žiūrovus 
iš jau beužgulančio juos nuovar
gio tame tirštai intelektualiniame 
ir savo intelektualumui tiesiogiai 
proporcingai per ilgame spektak
lyje.

Pasakotojos vaidmenyje buvo 
Vincė Jonuškaitė. Tai bus išsi
skirianti Įdomybė lietuvių teatro 
metraščiams: operos primadona 
-- dramoj. Oatliko ji tą vaidmenį, 
anot žiūrovuose girdėtos pasta
bos, "su klase", lyg būtų dramos 
rutinoj dantis pravalgiusl. Tiesa, 
skambėjo jos skaityme rutina net 
iš gana tolokos praeities: skaity
mas skambėjo Sutkaus Tautos 
Teatro aidu -- su iškilmingo gie
dojimo atspalviu. Tai gerai tiko 
Sūnums ir Šarūnui, o Raganiuje 
norėtųsi ir pasakotojos tono ar
timesnio paprastam kasdieniškos 
kaimiškos šnektos stiliui.

šalia paties režisieriaus V. Va
liuko, vaidino Edvardas Liogys, 
Vytautas Abromaitis, Leonas Kar - 
mazinas, Kazys Vasiliauskas, El
vyra Ošlapienė (pasirodymo 
tvarka). Visi, kurie scenoje anks
čiau matyti, neišskiriant ir V. 
Valiuko, šiame spektaklyje atro
dė vaidybos mene palypėję aukš
tyn. (vr)

vauti visiems lietuviškiesiems 
reikalams. Pagaliau eina jauniau
sioji grupė. Tai tie, kurie Lietu
vos nėra matę ar išvežti kūdi
kystėje. Jie yra originaliausi šio 
sąrašo kandidataL Ateina jie su 
naujomis mintimis, su kartais 
gal net radikaliais pasiūlymais, 
tačiau su tvirtu nusistatymu ne
palikti savo tėvų žemės ir tautos 
nelaimėje. Tai jaunimas, kuris 
sukelia mums rūpesčio, kuriam 
mes neretai priekaištaujame, ta
čiau jie yra čia, kartu su "se
niais", tarnauti vienam ir tam pa
čiam lietuviškam reikalui. Atei
na gana didelė grupė: 12 iš 76 kan
didatų."

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

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

Knygą išleido VILTIES LEIDYKLA.

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



DIRVA 1965 m. balandžio 12 d,

moterys ir 255 vyrai.
* Futbolo rungtynėse Austrija 

nugalėjo Prancūziją 2:1, o vaka
rų Vokietija Hamburge sužaidė 
lygiomis — 1:1 su Italija.

• Lietuvis Andziulis pakviestas 
teisėjauti Lenkijos - Škotijos 
futbolo rungtynėms.

K.B.

Diena is dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

Waterburio Gintaro krepšinio komanda, laimėjusi Ryty apygardos meisterio vardą, su vadovu G. 
švelniu. A. Balsio nuotrauka

UGDYTINA 
DORYBĖ

Nepaprastai galinga jėga lietu
vybei ugdyti slepiasi kibliuose ide 
aluose ir jausmuose. Tų jausmų 
stipriausias yra meilė: darbo 
meilė, artimųjų meilė,gimtosios 
kalbos meilė. Meilė yra galin
giausia gyvybės palaikytoja. Ji 
žadina kilniuosius jausmus ir 
gerąsias žmogaus ypatybes. My
linčiam žmogui ir saulė skais
čiau šviečia, ir gėlės gražiau 
žydi, ir žmonės atrodo meiles
ni ir gražesni. Jis nesigaili ge-

SPORTO DIENOS
KANADOS ŽINIOS

♦ Pabaltiečių žaidynėseToron- 
te gražiai pasirodė lietuviai, lai
mėdami vyrų ir jaunių krepšinį.

♦ J. Giedraitis žaidė Hamilto
no miesto vandensviedžio rink
tinėje prieš čekoslovakų Košice, 
pelnydamas du įvarčius, čekai 
vienas rungtynes laimėjo 11:6 ir 
kitas baigė lygiomis — 3:3.

♦ Kanados lietuviai skaitlingai 
dalyvaus š. Amerikos žaidynėse 
Detroite balandžio 24-25 d.d. at
vykdami su Toronto Aušros ir 
Vyčio ir Hamiltono Kovo koman
domis.

♦ Ar susitiks Elena Sabaliaus
kaitė sū* pavergtos Lietuvos at
stove Laima Balaišyte? Tai klau- 
simas, kurį stato ne tik Kanados 
lietuviai, bet visa išeivija. Be

abejo, tai burtų klausimas: jeigu 
Sov. Sąjunga pateks į tą pačią gru
pę su Kanada, jų susitikimas yra 
neišvengiamas, panašiai kaip ir 
vienetuose. Tačiau burtams iš
sprendus skirtingas grupes -- lie
tuvaičių kova galės tik įvykti 
draugiškame susitikime, savai
me aišku — leidžiant Kanados ir 
Sov. Sąjungos vadovams. Kaip 
bebūtų, š.m. pasaulio šulo teni
so pirmenybėse dalyvaus dvi lie
tuvaitės, gindamos atskirų vals
tybių spalvas.

PAVERGTOJI LIETUVA

Kaune pasibaigė Sov. Sąjungos 
krepšinio pirmenybės. Vyrų 
grupėje meisterio vardą iškovojo 
Maskvos CASK komanda prieš 
Kijevo Strojitelį. Ketvirtą vietą

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS -

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

1 l/o (0/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki 310,000 federalinės valdžios įstaigos

užėmė Rygos VEF, šeštą Talino 
Kalevas ir septintą Vilniaus Žal- 
giris (pereitais metais dešim- 
tas). Moterų pirmenybės dar ne
sibaigė, tačiau Kauno Politechni
ka šiuo metu randasi keturiolik
toje vietoje ir sekančioje — Vil
niaus Kibirkštis. Abiejose gru
pėse dalyvauja po 24 komandos.

* SOV. Sąjungos bokso pirme
nybėse Vilniaus lenkas D. Poz- 
niak pusssunkiame svoryje lai
mėjo pirmą vietą, sunkiame J. 
Čepulis buvo antras, o Algis Zur- 
za taip pat laimėjo sidabro me
dali. Bendrai surinktais taškais, 
pavergtoji Lietuva po Maskvos 
ir RTFSR buvo trečioje vietoje.

* Sov. Sąjungos krepšinio meis . 
terio komandos kapitonas Boč- 
kariovas spaudos koresponden
tams pareiškė, kad Kaune jis žai - 
dė pirmą kartą 1954 m. ir jam 
čia labai patinka, nes kauniečiai 
mėgsta ir supranta (mano 
pabraukta -- K.B.) krepšinį.

* Tel-Avive įvyko 57-tojiTarp- 
tautinės Aviacijos S-gos konfe
rencija, kurioje už nuopelnus avi ‘ 
acijai buvo įteiktas diplomas A. 
Speičiui.

* Buv. N. Lietuvos ledo rutu
lio rinktinės narys Vladas Ka
ralius vilniškio Sporto pusla
piuose nupiešė LietuvosJedo ru - 
tūlio rinktinės kelią ir pasaulio 
pirmenybes Prahoje, įdėdamas 
1938 m. Lietuvos rinktinės nuo
trauką.

* Sov. Sąjungos pavasario kro
se puikiai pasirodė Lietuvos at
stovai: 1000 m. bėgime (19-20 me
tų amž.) Z. Januškytė buvo tre
čia, 2000 m. moterims F. Karob- 
llenė penkta, 5000 m. vyrams — 
ketvirtas A. Aleksiejflnas. Surink - 
tais taškais Lietuva buvo penkta. 
Aleksiejflnas ir Karoblienė ruo
šis Paryžiaus komunistų laikraš
čio L’Humanite pavasario ren
giamam krosui.

* Lietuvos moterų krepšinio 
meisterio vardą iškovojo Mari
jampolės Jaunystė.

K.B.

rų žodžių, patarimų, niekam ne
pavydi, nes jis pats jaučiasi lai
mingu. Mylįs žmogus jaučia kiek 
vieną dieną, lyg pavasario rytą. 
Mylįs žmogus lengvai nugali vi
sas jo kelyje pasitaikančias kliū
tis.

Lietuviai, kurie supranta mei
lės reikšmę savo gimtajai kal
bai, su atsidėjimu žvelgia ir I 
mūsų tautos praeitį, kurioje ran 
da knygnešių, savanorių, parti
zanų žygdarbius, lietuvės mo
tinos išugdytų sūnų meilę tėvy
nei, sugebant net mirti už ją.

Kiekvienas padorus lietuvis tu
ri savo gimtąjį kraštą mylėti, 
gerbti, jo ateičiai dirbti ir au
kotis. Doras vaikas myli savo 
tėvus ir reiškia jiems dėkingu
mą už visas suteiktas tėvų ge
rybes: vargą, auklėjant, pavel
dėtas būdo gerąsias ypatybes, 
prisirišimą, meilę ir t.t.

Tad juo labiau negalima ne
mylėti savo bendros motinos 
Lietuvos. Mylėdami savo tėvy
nę, turim ją arčiau pažinti, kad 
tarp Lietuvos ir mūsų nebūtų 
spragų, kad viskas būtų sup
rantama ir aišku. To mus moko 
Lietuvos istorija.

Kiekviena tauta sukuria savi
tą gėrio ir blogio supratimą. Per 
ilgus šimtmečius, per papročius, 
per tautos būdą. Nors dorovės 
dėsniai daugeliui tautų bendri, 
bet yra kaž kas skirtingo tame 
jų pasisavinimo būde. Dorinis 
tautos būdas yra nepakeičiamas 
kitos uutos būdu. Kas bando ki
toj tautoj prisitaikinti, jos dori-

KLAUSK, KĄ NORI, — vargu bau kas prisipažins sutinkąs, 
kad ir nedoru būdu leistina siekti doro tikslo. Teorijoj us 
klausimas atrodo išspręsus aiškiai neigiamai, (t.y„ kad neleis
tina) nors praktikoj gana neretai ir kiuip pasiuiko.

Kai pernai laikraštininkų susirinkime V. Kavolis atsistojo ir 
paklausė, — ar leistina patriotiniais sumetimais meluoti? — sa
lėje kelias akimirkas truko truputį nejauki tyla, ir niekas nesiryžo 
į tą nekaltą (?) klausimėlį atsakyti nei vienaip, nei kiuip... Kodėl? 
Turbūt, todėl, kad visiems, prieš prasižiojant, atrodė reikalinga 
bent paskubomis "perkratyti sąžinę": ar tikrai begindami savo pat
riotines tezes atsispiriame pagundai "pafrizuoti" tiesą?

Kalbos tuo metu kaip tik sukosi apie mūsiškes pastangas spau
doje atvaizduoti dabartinę padėtį Lietuvoj. Niekam nekilo abejonių, 
kad patriotiniai sumetimai reikalauja kiekviena proga nuplėši- 
nėtl kaukę nuo okupacinio režimo veido, rodyti jo nedorumą, 
smurtiškumą ir niekšybes. Bet kaip tą padaryti, jeigu žinių apie 
tą liudijančius naujus faktus mus pasiekia tik tokios nuotrupos, 
iš kurių, tiesa, galima įtarti tokių faktų esant, bet iš kurių ne
susidaro aiškių įrodymų, kad tikrai yra atsitikę taip ir taip? 
įtarimai silpnoka įtikinimo priemonė. Tad klausimas: ar tokiais 
atvejais pateisinama informuoti apie tik įtarimus, tik apie spėja
mus faktus taip, lyg tartum juos visiškai tikrai žinai? Netgi, jeigu 
remdamasis ankstesniu patyrimu, tvirtai tiki, kad taip būti galėjo 
ir net turėjo...

Teisybė, įtarimo ar spėjimo perteikimas, kaip tikrai žinomos 
tiesos, nėra tiesa, taigi -- griežtai kalbant, greičiausia yra me
las. Arba, jei išgirstam okupacinį režimą Lietuvoj ką bedarantį 
ar padariusį, kas Lietuvai ar lietuviams nėra bloga, ar gal net ir 
mažiau -- daugiau gera — pripažinti tą faktą (jei yra gana patiki
mų duomenų, jog tai faktas, ne vien propagandinės pagyros), ar jį 
užginčyti arba nutylėti patriotiniais sumetimais?Tiesos--malonios 
ar nemalonios, patogios ar nepatogios -- užginčijimas yra ne
tiesos sakymas, griežčiau kalbant -- melas, ir ne kažinkiek toliau 
nuo to stovi taip pat ir nutylėjimas. Bet ar kovoj su priešininku, do
ro patriotinio tikslo siekiančioj kovoj, tikrai būtinas itin griežtas 
skrupulingumas su tiesa? Ypač, kai priešininkas tokių skrupulų 
visiškai neturi?

Žinoma, gali būti pastebėta, jog tiesos "frizavimai" --vistiek. 
ar spėjamus dalykus perteikiant kaip žinomus, ar žinomus dalykus 
nutylint kaip nesamus -- mums patiems galutinėj sąskaitoj nenau
dingi arba net ir žalingi. Tačiau, jei tik dėl to kruopščiai gerbtumėm 
tiesą, tik tiesą ir visą tiesą, tai tas dar nerodytų, laikomės ar ne- 
silaikom dėsnio, anot kurio tik dorais būdais siektina dorų tikslų. 
Kavolio klausimas lieka neatsakytas.

niu galvojimu persiimti, pasi
duoda svetimos tautos įtakai ir 
jos papročiams, negerbia savo 
tėvų gimtosios kalbos, tas greit 
žūsta svetimame katile. Tokių 
liūdnų įvykių bei faktų yra daug 
užrašyta išeivijos istorijoje.

Daug ir mūsų tautiečių yra žu
vę kaip lietuviai. Kodėl? Todėl, 
kad užmiršo ar neišmoko gimto
sios tėvų kalbos, kad jie savo 
lietuvišką būdą pametė.

J. Miškinis

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1117 So. I9t h Court, Cicero. Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 212-1395;
Suburbau Phone; 656-6330.

I§ VISUR
♦ Politinis aspektas veikė 

Tarptautinę Ledo Rutulio S-gą/ 
neduodant Kanadai surengti pa
saulio pirmenybių. Kaip NATO 
narys, ji negalėtų įsileisti rytų 
Vokietijos sportininkų.

♦ Europos komandinėse krep
šinio pirmenybėse baigmėje susi 
tiks Maskvos CASK ir Madrido 
Real komandos.

♦ Pasaulio stalo teniso pirme
nybėse Ljublanoje dalyvaus 147

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 >

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL

FOR THE PROBLEM DRINKER
DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1-0550

GREETINGS and BEST W1SHES 
DRAGIN PIANO COMPANY 
WE CARRY THE FINEST QUALITY PIANOS 

5VILLIAM WEISS, PROP.

8220 Carnegie Avė. Call RA 1-9848

SIUNTINIAI I LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

Telef. C A 5-1864
2139 ir 2608 W. 69 St. Chicago, III. 60629

Telef. WA 5-2737
DIDELIS Lšl’ARDAVLMAS medžiagų ir kitų prekių nepa

prastai papigintomis kainomis. Angį, kostiumams me- 
džiagos. kurių kaina buvo $18.00 dabar tik $14.00. 100'i 
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

GREETINGS and BEST WISHES
THE L & K HOTEL

654 BOLIVAR ROAD SU 1-4197

GREETINGS and BEST WISHES
BORCHERT FENCE 

COMPANY
1950 East 55th St. Call EX 1-1136

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St CaD IV. 1-2222
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
♦ Ryšium su šv. Velyko- 

mis t balandžio 19 d. (pir
madienio) Dirvos laida ne
išeis. Sekantis Dirvos nu
meris pasirodys bal. 21 d., 
trečiadienį.

• Į Clevelando gyventoju 
surašymą, blankus išsiun- 
tus paštu, atsiliepė 52 nuoš. 
gyventojų jau pirmąją die
ną. Tačiau sekančiomis die
nomis blankų grąžinimas 
sulėtėjo. Taigi, bandymas 
gyvent, surašymą pravesti 
paštu tik pusėtinai tepavy
ko. Bet surašymas privalo 
būti įvykdytas. Neatsakę į 
raginimą ir neužpildę blan
ku vistiek bus aplankyti su
rašymo pareigūnų. Tai prie
volė, kurią, vienaip ar ki
taip,-visi turės atlikti.

* POVILAS STAPULONIS 
(Staple) mirė Clevelande ir pa
laidotas bal. 10 d. Gyveno 5614 
Dibble Avė,

Po gedulingų pamaldų Šv. Jur. 
gio bažnyčioje, palaidotas Kalva
rijos kapinėse, laidotuvėmis rū
pinantis Jakubs & Son laidotuvių 
įstaigai.

REIKALINGOS 
MOTERYS

Mokinės prie siuvamų 
mašinų

Mokins kvalifikuotus as
menis mūsų įmonės darbui. 
Darbas pastovus ir teikia 
akordinio darbo uždarbį.

Kreiptis nuo 8 vai. iki 5 
vai. p. p. nuo pirmadienio 
iki penktadienio.

JASEPH & FĖISS CO.
2149 West 53 St.
Tel.; 961-6000.

(43-45)

ATSILANKĘ Į DIRVĄ 
6907 Superior Avė., 

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

(staiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak.. šeš
tadieniais iki 2 vai. p. p.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME md 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELANDO PARENGIMŲ
— KALENDORIUS- - - - -

BALANBŽIO 24 to. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos meti- 
nis balius.

BALANDŽIO 25'D. Margučių 
ridinėjimas. Rengia Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 2 D. Motinos dienos 
minėjimas. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GEGUŽES 8 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų jubiliejaus 
proga, pagerbimo akademi
nis banketas šv. Jurgio parap. 
salėje. Rengia Č.A. Sidabrinio 
Jubiliejaus Komitetas.

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų Jubiliejaus 
sukaktuvinis koncertas, Cleve
lando Muzikos Instituto salėje. 
Rengia Č.A. sidabrinio Jubilie
jaus Komitetas

GEGUŽĖS 15 D. Lietuvių sala- 
ziečių gimnazijai paremti vaka
ras.

GEGUŽĖS 30 D. Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

GEGUŽĖS 22 D. Clevelando 
vyrų okteto koncertas - balius 
Sv. Jurgio parapijos salėje. Ren 
gia LSK Žaibas.

GEGUŽĖS 29, 30, 31 D.D. 
A.S.S. Filisterių Skautų S-gos 
suvažiavimas ir studijų dienos 
su programa Čiurlionio Ansamb. 
lio namuose.

BIRŽELIO 5 D. Dainavos sto
vyklai remti parengimas.

BIRŽELIO 6 D. Sv. Kazimie
ro liet, mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

BIRŽELIO 13 D. Vysk. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos ge
gužinė.

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

O

IŠ ALT CLEVELANDO SKYRIAUS VEIKLOS
ALTo Clevelando sk. valdyba 

kovo 21 d. 12 vai. Lietuvių salė
je, sušaukė organizacijų atstovų 
susirinkimą. Susirinkimą atida
rė skyriaus pirm, inž. A. Pau- 
tienis. Susirinkimui vadovauti 
buvo išrinkti H. Idzelis ir se- 
kret. L Stasaitė.

Pirm. H. Idzelis pranešė, kad 
į susirinkimą yra atsilankęs VLI
KO vicepirm. St. Lūšys. Jį pas
veikino ir pakvietė pasidalinti 
mintimis apie VLIKO veiklą su 
Clevelando liet, organizacijų at
stovais.

St. Lūšys pareiškė, kad per
sitvarkęs VLIKAS labai sutar
tinai veikia. Turima žinių, kad 
Lietuvos ir kitų pavergtų kraš
tų žmonės labai nusivylę Vaka
rų politika, pataikavimu komu
nistams. Tačiau reikia tikėtis, 
kad Vakarai susipras ir daro
mas klaidas pradės taisyti. Pas
kutinių dienų JAV ryškus su
griežtinimas laikysenos Vietna- 
myje pavergtas tautas nuteikia 
gerojon pusėn.

VLIKAS išlaiko 3 radijo sto
tis: Romoje, Vatikane ir Madri
de. Per jas pasiekiama pavergtos 
Lietuvos žmonės Ir informuoja
mi apie VLIKO veiklą bei lietu
vių dedamas pastangas Lietuvos 
išlaisvinimui. Tų žinių perdavi
mas į pavergtą Lietuvą, komu- 
nist. Rusijos despotus labai er
zina.

Vliko atstovybės bus įsteig
tos ir kitose laisv. pasaulio vals
tybėse. Tokios atstovybės geriau 
Žinos vedamą tos valstybės po
litiką ir galčš geriau informuo
ti apie komun. Rusijos pavergto
je Lietuvoje veiklą.

Rezoliucijų patiekimui Vilkas 
pritaria. Kai jos bus keliamos 
ir kitose valstybėse, tas daugiau 
išryškins komun. Rusijos veik
lą pavergtoj Lietuvoj ir pagrei
tins klausimo iškėlimą JTO.

Vlikas rengiasi išleisti leidinį 
anglų ir kitomis kalbomis, ku
riame bus atremtos komun. Ru
sijos paskleistos melagystės apie 
Lietuvą bei jos',savanorišką*pri- 
sijungimą prie komun. Rusijos.

Šiais metais sukanka 25 me
tai, kai komun. Rusija pavergė 
Lietuvą. Jie dės pastangas pri
vilioti turistus lietuvius atsilan
kyti į Lietuvą. Amerikos ir kt. 
valstybių lietuviai turėtų pasek
ti ALTO Clevelando skyriaus pa
skelbtą rezoliuciją — vengti lan
kytis į Lietuvą organizuotomis 
ekskursijomis ir pavieniai.

Vliko veiklos ir darbų apvai
nikavimui reikalingi pinigai. Kai 
Vilkas turės daugiau lėšų, jis 
galės geriau išvystyti savo veik
lą. Tas lėšas gali suaukoti tik 
geros valios lietuviai, kurie sie-

BIRŽELIO 20 D. Lietuvos oku
pacijos — baisiųjų birželio įvy
kių minėjimas. Rengia ALT.

BIRŽELIO 27 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Rengia L.V.S. Ramovė.

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

SPALIO 2 D. Neringos ir Pi
lėnų tuntų tėvų komitetų rengia
mas balius šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SPALIO 16 D. Čiurlionio An
samblio balius.

SPALIO 17 D. Pietūs. Rengia 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
tėvų k-tas.

SPALIO 23 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. Lithuanian Villa- 
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 6 D.. Vakaras jau
nimui. Rengia Vysk. M. Valan
čiaus mokykla.

LAPKRIČIO 27 D. Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia
L.V.S. Ramovė.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Eg
lutė. Ruošia Vysk. M. Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa
rap. salėje.

lojasi greitesniu Lietuvos išlais
vinimu.

Valdybos pirm. inž. A. Pau- 
tleniaus apyskaitinis pranešimas 
palietė visą eilę nuveiktų darbų.

Gegužės 1 d, įvykusiame Loja
lumo parade lietuvius atstovavo 
ALTo skyrius. Mergaitės buvo 
pasirėdžiusios tautiniais drabu
žiais. Buvo pagaminti ir vežami 
plakatai su obalsials, pavaizduo
jant pavergtą Lietuvą. Iš kitų 
tautybių, lietuviai Parado Komi
teto buvo įvertinti, kaip geriau
siai pasirodę.

Tragiškųjų Birželio įvykių mi
nėjimą surengė birželio 14 d. 
10 vai. Šv. Jono katedroje įvy
kusiomis pamaldomis.

Iškilmingas minėjimas įvyko 
tos katedros salėje. Pagrindines 
kalbas pasakė LKDS pirm. A. 
Kasulaitis, JAV kongr, iš Chio, 
Robert E. Sweeney. Be jų dar 
tarė trumpesnes kalbas J. Mu- 
liolis ir J. Smetona.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Washingtone metu, ALT Cleve
lando sk. delegacija aplankė vi
są eilę kongresmanų ir senato
rių, painformuojant juos apie 
ALT tikslus ir lietuvių sieki
mus, prašant jų talkos ir para
mos Lietuvos reikalui.

Tų vizitų rezultate: ALTo Cle
velando sk. memorandumas, per 
Chio kongresmanus, atsidūrė 
respublikonų partijos konvenci
joje ir buvo panaudotas platfor
mos surašyme.

Senatorius Lausche labai 
griežtai sukritikavo JAV užsie
nio politiką ir nuolaidumą komu
nistams. Valstybės sekr. Rusk 
spaudoje skundėsi, kad tautinės 
mažumos kiša nosį ne į savo 
reikalus, tuo būdu gadindamos 
gerus santykius su komunistiniu 
bloku, kuris nori taikingo sugy
venimo su vakarais.

ALTo Clevelando sk. įteikė 
savo siūlymus Lietuvių Kongre
sui, kurie buvo perduoti rezoliu
cijų komisijai.

Pavergtų Tautų Savaitės mi
nėjimas Įvyko liepos, 19 d. pa
maldomis Sv. Jurgio liet, para
pijos salėje. Pagrindinę kalbą 
pasakė A. Augustinavičienė. Bu
vo priimta rezoliucija ir pasius
ta JAV valdžios pareigūnams.

Kiekvieną pirmadienį, nuo 8 
iki 9 vaL vak. per FM stoti 
transliuojama Baltijos Aidų — 
lietuvių, latvių ir estų, anglų kal
ba, tautinės radio programos. 
Lietuvių radio programos vado
vas inž. R. Kudukis. Baltijos 
Aidų radijo programos tikslas 
informuoti anglų kalba apie Lie
tuvą bei jos politinę padėtį, šio
ji radijo valandėlė globojama 
ALTo skyriaus.

Rugpiflčio 16 d. Čiurlionio An
samblio patalpose ALTo Cleve
lando sk. surengė gegužinę ir 
sportininkų-krepšininkų grįžusių 
iš Australijos pagerbimą. Krep
šininkų rinktinėje dalyvavo du 
clevelandiečiai — Motiejūnas ir 
šilingas. Iš sportininkų pagerbi
mo gautą pelną skyriaus valdyba 
paskyrė FASK-ui.

Gruodžio 13 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje įvyko viešos dis
kusijos dėl važinėjimo į paverg
tą Lietuvą. Pranešimą padarė 
vicepirm. J. Smetona. Po pra
nešimo sekė diskusijos. Kąip 
pranešėjas taipir diskusijose da
lyvavę asmenys priėjo vieningos 
nuomonės, kad į Lietuvą važinė
ti su ekskursijomis ar pavieniai 
nepatartina. Tuo reikalu buvo pa
tiekta rezoliucija, priimta ir 
spaudoje pagarsinta.

1965 m. sausio 10 d. ALTo 
s. organizacijų atstovų susirin
kime, valdyba patiekė rezoliuciją 
remiančią JAV Kongreso Prieš - 
amerikinės Veiklos Komitetą, 
kuri buvo priimta, pasiflsta kal
bamam Komitetui bei paskelbta 
spaudoje. Iš Kongreso Komiteto 
ALTo sk. valdyba gavo raštiš
ką padėką už patiektą rezoliu
ciją.

PROKLAMACIJOS VASARIO 16 
ŠVENTĖS MINĖJIMO PROGA:

1965m. sausio 29 d. Alabama 
gub. George C. Wallace ir Loui- 
si'ana gub. McKeithan paskelbė 
Vasario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės šventę tose valsty
bėse. Louisianos gub. pareiški
mas buvo plačiai paminėtas tos 
valstijos spaudoje ir daugeli kar
tų perduotas per radiją.

1965 m. vasario 4 d. South 
Carolina valstijos seimas pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę.

1965 m. vasario 5 d. Cleve
lando burmistras priėmė ALTo 

delegaciją ir šventės minėjimo 
proga išleido proklamaciją.

1965 m. vasario 11 d. Ohio 
gub. Rhodes paskelbė Vasario 
16 d. Lietuvos Nepriklausomy
bės švente Ctiio valstijoje.

1965 m. vasario 12 d. Okla- 
homa valstijos legislatflra pa
minėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę.

VASARIO 16 MINĖJIMAS CLE
VELANDE

Minėjimas įvyko vasario 14 d. 
Pagrindinę kalbą pasakė Lietu
vos gen. konsulas Chicagoje, dr. 
P. Daužvardis. Trumpai kalbėjo 
Clevelando burmistras Ralph S. 
Locher ir Cuyahogos apskrities 
inspektorius Ralph Perk. Minė
jime dalyvavo visa eilė kitų tau
tybių atstovų.

Raštu minėjimą sveikino 5 gu
bernatoriai, abu JAV senatoriai 
iš Chio, visa eilė JAV Kongreso 
narių ir daugelis kitų valdžios pa
reigūnų.

J. Smetona išgavo 25 minutes 
laiko WDOK radijo stotyje, kur 
buvo užrekorduotas pasikalbėji
mas su Liet. gen. kons. d r. Dauž- 
vardžiu. Pasikalbėjimas buvo per. 
duotas per minėtą stotį kovo 2 d. 
10 vai. vak.

Valdybos nuoširdi padėka vi
siems, kurie prisidėjo prie sky

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID & COLLINWOOD 
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY 

Call KE 1-8187 
549 EAST 1851h ST.

Howard and Louis Baker-

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BEST W1SHES

JOHN M. PETERS 
CONSTRUCTION CO

5339 Cana! Rd. Tel. 524-5624

GREETINGS and BEST W1SHES

LUIKART INSURANCE 
ACENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

GREETINGS and BESI W1SHES 
To Our Friends and Patrons

JOHN L. MOLNER 
INDUSTRIES INC.

15250 Me CRACKEN Rd. 581-3600

GREETINGS and BEST WISHES
JOHN KUBACKI 
PHOTOGRAPHER

1218 E. 79 St. EX 1-3800

riaus veiklos: Kleb. kun. B. Iva
nauskui ir jo vikarui kun. P. 
Dzegoraičiui, Čiurlionio Ansamb* 
llui su jo vadovu Alf. Mikulskiu, 
šv. Jurgio liet, parap. chorui 
su vad. Pr. Ambrazu, Tėvynės 
Garsų rad. vad. J. Stempužiui, 
Dirvai, Naujienoms, Draugui, 
Darbininkui ir kt. už garsinimą 
spaudoje skyriaus veiklos.

Pirm, A. Pautlenis padėkojo 
visiems valdybos nariams už gra
žų bendradarbiavimą.

Skyriaus ižd. L. Leknickas pa
tiekė metinę iždo apyskaitą.

Revizijos kom. aktą perskai
tė H. Idzelis.

Pirm. H. Idzelis pasiūlė valdy
bos patiektas apyskaitas priimti 
ir patvirtinti, kartu pareiškiant, 
kad buvusi valdyba: pirm. inž. 
Algimantas Pautienis, vicepirm. 
ir ižd. Lionginas Leknickas, vi
cepirm. Jonas Daugėla, Julius 
Smetona ir Kazys Žiedonis, sek- 
ret. Vaclovas Kasakaitis, Balti
jos Aidų r.v. Raimundas Kudu
kis ir nariai Ingrida Stasaitė ir 
Antanas Jonaitis gražiai veikė ir 
daug padarė, prašyti ją pasilik
ti dar vieniems metams, duodant 
jai teisę kooptuoti daugiau narių, 
jei bus reikalas.

Susirinkimas vienbalsiai pasi
sakė už pasiūlymą. Tuo pačiu re
vizijos komisija liko toji pati: Hen
rikas Idzelis, V. Rutkauskas ir 
Juozas Stempužis.

L. Žvirkalnis



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VATIKANO ORDINAIS 
APDOVANOTI 

LIETUVIAI

Per Apaštališką delega- 
turą Washingtone gauta ži
nia, kad Popiežius Paulius 
VI Vatikano ordinais ir ti
tulais atžymėjo šiuos asme
nis: kun. K. Dobrovolskis 
pakeltas į prelatus, Lietu
vos Atstovas Washingtone 
J. Kajeckaą apdovanotas 
§v. Gregorijaus ordinu, S. 
Sužiedėlis — šv. Silvestru 
ordinu, Vyt. Vygantas — 
Šv. Silvestro ordinu, B. 
Venckienė — Pro Ecclesia 
et Pontifice ordinu.

ALEKSANDARAS BERTULIS, 
muziko J. Bertulio sūnus, pra
eitą žiemą baigęs Seattle univer
sitete architektūrą, aktyviai da
lyvaująs lietuvių parengimuose, 
yra alpinistų organizacijos na
rys.

šiomis dienomis, kaip praneša 
Vancouver Sun, Bertulis su kitais 
alpinistais pasiekė Kanados aukš 
čiausio kalno Robson viršūnę 
12,972 pėdų aukštyje.

GINTARO BALIUS
Gražus būrelis Gintaro 

Baliaus Komiteto susirinko, 
pas R. Mikšius, Hickory 
Hills, III. susipažinti su šių 
metų debiutantėmis ir jų 
mamytėmis. Malonu buvo 
matyti ir pernykščių metų 
debiutantės Virginiją Bobi- 
naitę, Mary Clark ir Patri- 
cia Pilipauskaitę. Jaunos 
mergaitės savo tarpe susi
pažino ir greitai pradėjo 
dalintis įspūdžiais ir pla
nuoti dėl ateinančio baliaus. 
Tarp svečių buvo garbės 
pirmininkė Juzė Daužvar- 
dienė, visuomet klubui duo
danti energijos ir inspira
cijos. Dalia Vaikutytė-Mur- 
ray net iš South Bend, Ind. 
atvežė savo dukrą Patricia, 
nes nori j kad ji arčiau susi
pažintų su Chicagos lietu
viais.

Chicagęs Lietuvių Mote

Prieky sėdi praeitų metų Gintaro baliaus debiutantės: Virginija Bobinaitė, Patricija Plllpauskaltė ir 
Mary Clark. Stovi iš kaljės šių metų debiutantės: Diana Kudirkaitė, Patricia Murrav, Jacąueline Mik
šytė, Kristina Mikšytė, Cheryll Gedutytė, Nancee Lee Zabarauskaitė, Dana Brazytė ir Maryelle Vaiš- 
Horaltį, V, Noreikos nuotrauka

rų'1 Klubo pirmininkė G. 
Giedraitienė atidarė susi
rinkimą ir pristatė Gintaro 
Baliaus rengimo komitetą. 
Aldona Daukienė, baliaus 
pirmininkė, supažindino de
biutantės ir jų mamytės, 
išaiškino baliaus programą 
ir technišką pravedimą. 
Malonu buvo pastebėti, kad 
A. Brazienė jau antrą duk
terį pristato Gintaro Baliu
je. Beverly Brazytė Block 
prieš pora metų turėjo sa
vo debiutą, o šiais metais 
pasirodys Donna.

Visi dalyviai buvo gražiai 
pavaišinti. Mikšių dukrelės, 
Kristina ir Jacąueline, šių 
metų debiutantės ir jaunes
nioji sesutė Ricarda padėjo 
tėveliams vaišinti svečius.

• Lietuvių Moterų Atsto
vybės suvažiavimas įvyks 
gegužės 1 ir 2 d.d’. Waldorf 
Astoria Hotel, Park Avė. ir 
50 Street, New Yorke. Bus 
iškilmingas posėdis ir pie
tūs, kurių metu invokaciją 
skaitys Dalia Mackevičiūtė, 
kalbės GFWC pirmininkė 
Mrs. William H. Hase- 
broock, kanklėmis pagros
T. Dzikienės vad. mergai
tės. Posėdžiui pirmininkaus
L. Bieliukienė, Lietuvįų 
Moterų Atstovybės pirm, ir 
GFWC milijoninės organi
zacijos vadovybėj.

4 vai. p. p. iškilmingas 
posėdis, kurio metu kalbės 
L. Bieliukienė, Gen. Konsu
las V. Stašinskas, VLIKo 
pirmininkas V. Sidzikaus
kas, ACEN atstovo žodis, 
kitų organizacijų bei sve
čių sveikinimai.

Sekančią suvaž i a v i m o 
dieną posėdžiai vyks 29 W. 
59 St., kur bus LMA valdy
bos pranešimai, Klubų dis
kusijos, Valdybos rinkimai 
ir k.

• Lietuvių Moterų Atsto
vybės Klubas New Yorke, 
vadovaujamas M. Kregž- 
dienės, ruošia Atvelykio po
pietę balandžio 24 d., Car- 
negie Endovvment Interna- 
tional Center, 345 East 46 
St. New Yorke.

Kalbės neseniai iš Lietu
vos atvykusi Stefanija Rū- 
kienė apie savo išgyveni
mus Sibire ir okupuotoje 
Lietuvoje. Klubo narės pa
ruoš tradicinį Velykų stalą.

• Lietuvių Studentų Są
junga vykdo 1965-66 moks
lo metų studentų valdybos 
rinkimus. Kandidatų sąra
šus į Centro Valdybą Gar
bės Teismą ir Kontrolės Ko
misiją buvo prašoma pri
statyti iki balandžio 1 d., 
bet iki šio laiko gauta tik
tai vienas sąrašas, sudary-

!!■■■■■(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Ę DIRVOS NOVELĖS KONKURSO PREMIJOS ĮTEIKIMO AKTAS Ę
• M

BALIUS■
įvyks gegužes 8 d., 7:30 v. v., šeštadienį, Balio Pakšto salėje, 

2801 West 38th Street, Chicagoje.
Programoje: įteikimo aktas, meninė dalis, vakarienė ir šokiai. ■

■ Meninėje dalyje dainuos solistė Natalija Aukštuolienė, akompanuos muzikas Antanas Kalvaitis. J 
Šokiams gros BALIO PAKŠTO orkestras. Įėjimas su vakariene $5.00 asmeniui. 3

Staliukus užsisakyti (iki gegužės 5 d.) pas Bronę Paplėnienę, 5647 So. Wood St., telefonas ■ 
RE 7-8186 nuo 6-9 v. v. ir pas Eleną Matutienę, 2022 West 51st St., tel. PR 8-4236.

RENGIMO KOMISIJA CHICAGOJE S 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■t

DAILIOJO ŽODŽIO VARŽYBOS

Pereitą sekmadieni su dideliu 
pasisekimu praėjoChicagos Apy
gardos lituanistinių mokyklų 
moksleivių dailiojo žodžio var
žybos. Finale dalyvavo virš dvi
dešimt kontestantų. Žemiau pa
duodame varžybų laimėtojus.

Skaitymas:
Pirmoji grupė (pirmo ir ant

ro skyriaus moksleiviai): 1. Ma- 
tukaitė Violeta, 2. Janulevičiūtė 
Rima, 3) Markelytė Daiva.

Antroji grupė (trečio ir ketvir
to skyriaus moksleiviai): L Juod-

tas iš septynių kandidatų, 
dėl to, Rinkiminė Komisija 
nutarė kandidatų sąrašų 
pristatymo datą pratęsti 
iki balandžio 24 d.

Visi L.S.S. skyriai prašo
mi susirūpinti šiuo reikalu 
ir siųsti kandidatų sąrašus 
sekančiu adresu: L. S. S. 
Rinkiminė Komisija, 17166 
Freeland Avė., Detroit.

• Chemikas Albertas Mei
lus vienos didelės bendro
vės iš Iowos valstijos spe
cialiu lėktuvu buvo nuvež
tas supažindinti tos bend
rovės personalą su vienu jo 
patobulintu gaminiu.

Gegužės 4-7 d. Detroite 
vykstančiame amerikiečių 
inžinierių suvažiavime pa
demonstruos dar vieną, sa
vo naujų išradimų.

• Solistės Aldona Stem- 
pužienė ir Juzė Krištolaity- 
tė-Daugėlienė išpildys solo 
partijas Čiurlionio Ansam
blio koncerte Chicagoje bal. 
25 d.

• Jaunimo literatūros 
komisijai premijai atrinkti 
prisiuntė savo kūrinius: 
Liudas Dovydėnas, dr. Ber
nardas Naujelis, Mykolas 
Venclauskas, Danutė Au
gienė, Vanda Frankienė, 
Marija Labanauskaitė-Nor- 
kienė, Jonas, Rūtenis, Sonė 
Tomarienė ir Gintarė Ba
naity tė-I Vaškienė..

valkytė Rūta, šerepkaitė Mirga, 
Kviklytė Danguolė.

Trečioji grupė (penkto - aštun
to skyrių moksleiviai): L Domi- 
jonaitis Rimantas, 2. Jaraitė Dai
na, Leonaitė Giedrė.

Aukštesniųjų lituanistinių mo
kyklų grupė: L Ruibytė Vitalija 
Lampsaitytė Raminu, Arštiky- 
tė Audronė.

Deklamavimas:
Pirmoji grupė (pirmo - ket

virto skyriaus moksleiviai): L 
Spurgytė Nora, 2. Sobieskytė • 
Vloleu, 3. Gimcikaitė Violeu.

Antroji grupė (penkto - aštun
to skyriaus moksleiviai): L Nol- 
tė Danutė, 2. Rutkaitė Adelė, 3. 
Matutytė Audronė.

Aukštesniųjų lituanistinių mo
kyklų grupė:

L šuopytė Jūratė, 2. Skorubs- 
kaitė Rima.

Varžybose dalyvavo 14 lituanis
tinių mokyklų, atsiųsdamos 55 
varžovus.

Ruošiasi 
sukakčiai

Balandžio 3 d. Bonnoje Jvyko 
Pabaltiečių Draugijos centro val
dybos posėdis, kuriame buvo ap- 
uru tos draugijos 10 metų jubi
liejinio parengimo programa. Su
kaktis bus paminėu Bonnoje lap
kričio mėnesį. Minėjimui siekia
ma suteikti platesnės reikšmės ir 
per ji pabrėžti Va karų Vokietijos 
sostinėje pabaltiečių ir vokiečių 
uutų bendradarbiavimą.

Posėdyje dalyvavo Pabaltiečių 
Draugijos garbės pirmininkas mi
nisteris Kraft, valdybos pirminin 
kas -- Rheinland - Vestfalijos 
valstybės sekretorius Dr. H. 
Kehren, vicepirmininkas — Dr. 
A. Gerutis, gen. sekretorius — 
A. Gruenbaum ir lietuvių - vo
kiečių sekcijos pirmininkas V, 
Banaitis.

Sekanti Pabaltiečių Draugijos 
"darbo savaitė" rengiama Vaka
rų Berlyne birželio mėnesį. Šio 
parengimo pagrindiniu kalbėtoju 
kviečiamas žinomas latvių so
cialdemokratų veikėjas Dr. Bru
no Kalninš, gyvenąs Stockholme. 
Iš lietuvių referatus skaitys dr. 
A. Gerutis ir V. Banaitis.

Bonnos posėdžio lietuviai daly
viai turėjo taip pat pasitarimą su 
prof. Dr. J. Strauchu, Lietuvos 
vokiečių organizacijos Vokieti
joje vadovu. Su juo buvo aptarti 
klausimai, susiję su glaudesniu

Dirvos bendradarbiai S, SimoliOnas ir G. Penikas diskutuoja ak
tualiais klausimais viename pobūvyje New Yorke. •

Vyt. Maželio nuotrauka

bendradarbiavimu su Lietuvos 
vokiečiais, gyvenančiais Vokie
tijoje. Prof. Strauchas Lietuvos 
nepriklausomybės laikais dėstė 
Vytauto Didžiojo Universitete ir 
buvo vokiečių gimnazijos Kaune 
direktorius.

Būdamas Bonnoje, pasiunti
nybės patarėjas dr. A. Gerutis 
lankėsi Vokietijos užsienių rei
kalų ministerijoje.

AUKOS DIRVAI
B. Steponis, Detroit..............4.00
A. Barčas, Bellewood...........2,00
B. Siliūnas,Chicago............. 3.00
P, Matiukas, Rochester....... 4.00
J. Našliūnas, Chicago..........4.00
D. Ratkelis, Los Angeles.... 5.00
P. Dirda, Chicago................5.00

Dr. J. Dauparas, Chicago ... 9.00
M. Cibas, Great Neck.......2.00
Dr. A. Martus, Cleveland ... 5.00
A. Lapinas, Chomedey....... 1.00
V. Žebertavičius, Detroit ...4.00
J. Žostautas, Chicago..........2.00
V. Vilcinas, Racine............. 4.00
B. Makaitis, Norwood..........5.00
Dr. V. Melnykas, Rlverside 4.00 
J. Liutkonis, Boston........... 1.00
P. Stempužis, Cleveland .... 2.00
E. Jarašflnas, La Mlrada ... 2.00 
Dr. J. Abraitis, Cleveland 1.00
B. Aras, Lanham................ 4.00
J. Černius, Fllnt................ 3.00
A. Poderys, Baltimore...... 3.00
A. Kiršonis, Inglewood...... 4.00

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

SPAUSTUVĖ
6907 Superior Avenue, Clev«l*nd, Ohk 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.
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