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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LINKSMI) ŠV. VELYKI)!

V. Raulinaičio piešinys

Vytautas Meškauskas

PREZIDENTO KALBOJE APIE PADĖTI VIET
NAME GALIMA ĮŽIŪRĖTI GUNDYMĄ MORKA 
IR GRASINIMĄ LAZDA. — KOMUNISTAI KOL 
KAS NESUSIGUNDO MORKA, NES DAR KAIP 

REIKIANT NEPARAGAVO LAZDOS.

Lazda ir morka...

KAIP ATŽYMĖSIME LIETUVOS
LAISVĖS KOVOS SUKAKTĮ

Balandžio 11-12 dienomis, daly
vaujant Lietuvos atstovui J. Kajec 
kui ir jo pavaduotojui dr. S. Bač- 
kiui, Washingtone (vyko Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto, Amerikos Lietuvių Ta
rybos, Lietuvos Laisvės Komi
teto ir Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės atstovų pasitarimas. 
Vilkui atstovavo jo pirmininkas 
min. V. Sidzikauskas ir vicepir
mininkai S. Lūšys ir dr. B. Ne- 

ŽODIS LIETUVIU VISUOMENEI<-
Lietuviu tautos kova prieš Sovietų Rusijos agresiją 

tebesitęsia. Kalėjimų žiaurumas, tremties kančios, dva
sinių ir ūkinių vertybių naikinimas neišplėšė iš paverg
tos tautos viltj laisvę atgauti. Vilt) išreiškia pro okupan
tų priespaudą prasiveržianti tautos kūrybinė galia, tūks
tančiai kankinių ir kovoje už laisvę žuvusiųjų aukos. 
Dvidešimts penkerių metų lietuvių tautos vergijos su
kaktis pavergtame ir prievartaujamame krašte okupan
to bus verčiama minėti kaip džiaugsmo šventė. Tokia ji 
bus pristatyta ir laisvojo pasaulio tautoms. Pavergtas 
lietuvis savo jausmų negalės viešai išreikšti. Negalės iš
reikšti visos tautos* laisvės troškimo ir nepalaužiamo ryž
to laisvę atgauti.

Laisvėje esantieji privalome viso pasaulio tautoms 
nušviesti mūsų tautos padėtį, atidengti okupanto sklei
džiamą netiesą, iškelti nesibaigiančią kovą prieš Sovietų 
Rusijos agresiją ir pagerbti toje kovoje žuvusiuosius.

VLIK, ALT, JAV LB Centro valdybos ir LLK atsto
vai susirinkę 1965 m. balandžio.11 d. VVashingtone, D. C., 
reiškia protestą prieš Sovietinės Rusijos agresiją ir vie
ningai prašo ALT skyrių, JAV LB Apylinkių valdybų ir 
visų Amerikos lietuvių organizacijų š. m. birželio mėn. 
13-20 dienomis rengti kovos už lietuvių tautos laisvės 
atgavimo iškėlimą ir kovoje žuvusiųjų pagerbimo minė
jimus bei tą išreikšti atitinkamomis demonstracijomis. 
Stengtis per amerikiečių spaudą, radijo ir televiziją nu
šviesti ir išryškinti lietuvių tautos padėtį ir kovą prieš 
visam pasauliui vergija grasantį komunistinės Rusijos 
imperialistinį pavojų.

Prašoma visus lietuvius aktyviai rengiamuose minė
jimuose ir demonstracijose dalyvauti, ir remti kovą už 
Lietuvai laisvės atgavimą.

Sutelkime jėgas, sustiprinkime gretas ir su nepalau
žiamu ryžtu ir pasišventimu kovokime už lietuvių tautai 
laisvės atgavimą ir nepriklausomos valstybės atstatymą.

Leonardas šimutis, Vaclovas Sidzikauskas, 
ALT Pirmininkas VLIK ir LLK Pirmininkas

Jonas Jasaitis,
LB JAV Centro Komiteto Pirmininkas

VVashington, D. C., 1965 m. balandžio 11 d.

f

mickas, ALT — jo pirmininkas 
L. šimutis, vicepirmininkas dr. 
P. Grigaitis ir sekretorius E. 
Bartkus, Amerikos LietuviųBend - 
ruomenei - valdybos pirm. J. Ja
saitis ir tarybos sekr. dr. E. 
Armanienė ir Lietuvos Laisvės 
Komitetui -- pirm. V. Sidzikaus
kas.

Turėdamas galvoje jau dvide
šimt penkeris metus trunkančią

Lietuvos laisvės kovą ir okupan- sius ir (sovietųkariuomenępaim - 
to provokuojančius Iššūkius,prie- tuosius; tuojau grąžinti tikintie- 
vartaujant pavergtuosius lietu
vius i iškilmingais festivaliais 
liaupsinti pavergėją ir (vairio
mis dingstimis masinant ir lais
vuosius lietuvius prisidėti savo 
apsilankymu, — pasitarimas:

1. Reiškia griežčiausią pro
testą prieš tebetrunkančią So
vietų Rusijos agresiją Lietuvo
je ir reikalauja laisvųjų valsty
bių vyriausybes sudrausti ag
resorių.

2. Kviečia laisvojo pasaulio 
lietuvių organizacijas sudaryti, 
specialius komitetus (kur gali
ma, išvien su estais ir latviais) 
ir lankyti savo kraštų centro ir 
vietos valdžios pareigūnus bei 
pasirūpinti iš jų proklamacijas, 
skelbiančias birželio 15-17 die
nas Baltijos Tautų Dienomis. 
Kviečia ruošti demonstracijas, 
meninius pasirodymus, žuvusiųjų

, partizanų ir Sibiro tremtinių pa
gerbimus. Demonstracijose ir 
susirinkimuose priimti rezoliu
cijas ir peticijas. Rezoliucijo
mis: (a) protestuoti prieš Sovietų 
Rusijos agresiją ir nusikaltimus 
Lietuvoje, tremiant jaunimą (Ark - 
tiką, Sibirą ir kitur prievarti
niams darbams; prieš rusų gabe
nimą ( Lietuvą ir jų privilegi
ja vimą; prieš lietuvių darbininkų 
ir ypač ūkininkų išnaudojimą ir 
apiplėšimą; prieš religijos per
sekiojimą, bažnyčių uždarinėji
mą, tikinčiųjų niekinimą, tikė
jimo mokymo draudimą ir dvasi
ninkų trukdymą atlikti religinius 
patarnavimus tikintiesiems; (b) 
reikalauti Sovietų Sąjungą tuojau 
atitraukti iš Lietuvos savo kari
nes jėgas, administracijos ir kom
partijos aparatą, kad lietuvių tau
ta galėtų savarankiškai ir laisvai 
apsispręsti bei tvarkytis; tuojau 
grąžinti ( savo namus lštremtuo-

siems maldos namus ir sustab
dyti religijų ir bažnyčių perse
kiojimą; (c) prašyti savo kraštų 
vyriausybes, kad jos remtų Lie
tuvos pastangas atstatyti savo ne - 
priklausomybę ir kad Jungtinėse 
Tautose (Skeltų Sovietų Sąjungos 
kolonializmą Pabaltijo valstybė
se ir pareikalautų ją pasitrauk
ti. Demonstracijos ir pasirody
mai labiausiai koncentruotini bir. 
želio 15-17 dienomis arba arti
miausią savaitgali. Rezoliucijų 
Ir peticijų pavyzdinius tekstus 
paruoš Vilkas ir išsiuntinės pa
sitarimo dalyviams ir visų kraš
tų Lietuvių Bendruomenės cent
rams.

3. Pasitarimas prašo laisvų
jų lietuvių spaudą kuo daugiau 
nušviesti savo skaitytojams pa
vergtosios tautos padėtj, sovie
tinius kėslus Lietuvoje ir lais
vųjų lietuvių pastangas Lietuvai 
padėti.

4. Pasitarimas pritaria Pabal
tijo Valstybių Laisvės Tarybos 
ruošiamam manifestui anglų,ara
bų, italų, ispanų, portugalų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis ir spe
cialiems numeriam "The Baltic 
Review", "Lituanus" ir "Revista 
Baltica", o uip pat rekomenduo
ja svetimųjų informacijai panau
doti E.N. Sūduvio "Allein, ganz 
allein", Pavergtųjų Seimo "Li- 
thuanla", Lietuvių K-to Pasau
linei Parodai "Lithuania", K.V. 
Tauro "Guerilla Warfare on the 
Amber Coast", J. Audėno "Twen- 
ty Years of Struggle for Free- 
dom of Lithuania", d r. V. Var- 
džio "Lithuania under the So- 
viets".

5. Pasitarimas ypatingą dėme
sį atkreipė pavergtųjų lietuvių 
informacijai, tąip pat aptarėJAV 
- Sovietų Sąjungos naująją kon-

R. Kisieliaus nuotraukaMargi, margi velykiniai margučiai...

Prezidento Johnsono praeito 
trečiadienio kalba buvo lazdos ir 
morkos (stiek and carrot) poli
tikos pavyzdys. Jei jūs kariausi
te, mes kariausime -- jei jūs 
norite taikos, mes padėsime 
jums ūkiškai. Konkrečiai, prezi
dentas žadėjo prašyti Kongreso 
skirti bilijoną dolerių visos piet - 
ryčių Azijos ūkiui pakelti. Atro
do, kad jis turėjo galvoje vadi
namą Mekongo upės projektą, ku
ris atneštų naudos ne tik Viet- 
namui, bet ir Cambodijai, Lao
su! bei Tailandui. Kaip žinia, 
Mekongas yra viena iš ilgiausių 
pasaulio upių, apie 2.500 mylių 
ilgio. Prasideda ji Tibeto kalnuo
se ir baigiasi plačia delta pieti
niame Vietname. Nuo spalio iki 
gegužės mėn. ji smarkiai išsenka, 
tačiau vėliau, pradėjus tirpti kal
nų sniegui ir prasidėjus lietingam 
periodui, Mekongas smarkiai pa
tvinsta ir sudrėkina plačius Cam- 
bodijos ir Vietnamo plotus, (ga
lindamas gerą ryžių derlių. Tos 
upės sutvarkymai,be abejo,atneš
tų daug naudos, tačiau neatrodo, 
kad tokia "morka" sustabdytų ka
ro veiksmus.

sularinę sutartj ir ryšium su ja 
reikalingus žygius Lietuvos tei
sėms bei interesams apsaugoti.

Pasitarimas praėjo vieningų 
siekimų ir sutelktinio darbo dva
sia, šūkiu: Reikalaujame Lietu
vai laisvės! Kovojame prieš So
vietų Rusijos agresiją ir kolo
nializmą!

ELTA

Upės dažnai gali atnešti kaimy
nams naudos, tačiau praktiškai 
dėl to susitarti gana sunku. Atsi
minkime tik savo bylą su lenkais 
dėl sielių plukdymo Nemunu! Ne
gali dėl Jordano upės vandens ge
resnio panaudojimo susitarti ir 
žydai su arabais. Už tat sunku pa
tikėti, kad pasiūlymas sutvarkyti 
Mekongo upę sustabdytų karo 
veiksmus Vietname.

Ir iš tikro, Hanoi komunistų 
oficiozas tok( pasiūlymą pavadi
no ‘kvailų piratų meškere', ant 
kurios nekibs jokios žuvys. Gir
di:

"JAV imperialistai pietiniame 
Vietname jau išleido keturis bi
lijonus dolerių, tačiau jie nepa
jėgė jais nupirkti 14 milijonų 
žmonių. Kaip jie dabar gali ti
kėtis nupirkti tik už vieną bili
joną dolerių 100 milijonų žmo
nių?"

Atrodo, kad ‘morkos’ (trauki
mas ( prezidento kalbą pasiekė 
priešingų rezultatų negu tikė
tasi. Komunistai ją galėjo palai
kyti silpnumo ženklu.Lygiai,kaip 
ir sutikimą be jokių sąlygų pra
dėti su jais taikos derybas. Ame
rikos spaudoje prezidento kalba, 
aplamai imant, susilaukė gero at
garsio. Daugelis ’kolumnistų’ ją 
gyrė, učiau Lippmannas rado rei
kalo pstebėti, kad

"nors niekas to negali (rodyti, 
učiau galimas daikus, kad toks 
prezidentinis pareiškimas prieš 
metus būtų galėjęs pakeisti karo 
eigą".

Dabar tačiau Johnsonas tur(s 
padaryti stebuklą — pasiekti ka
rinės pergalės. Su tuo reikia su
tikti. šioje vietoje jau nekartą 
buvo konstatuou, kad karas Viet
name pralošiamas ne pietryčių 
Azijos džiunglėse, bet VVashing- 
tono rūmuose. Prieš metus toks 
pareiškimas, dar lydimas šiau
rinio Vietnamo bombardavimo, 
buvo ne(manomas, nes galėjo pa
kenkti Johnsono išrinkimo gali
mybėms. Ir dabar ‘morkos’ pa
kišimas nesusilpnino (spūdžio, 
kad Amerika nedrjs griebtis, 
visų reikalingų priemonių lai
mėjimui, (skaitant ir atominius 
ginklus.

Tik pažiūrėkime, kok( (spfld( 
prezidento kalba padarė draugiš
koje amerikiečiams vokiečių 
spaudoje. "USA lenken in Vlet- 
nam ein" (JAV nusileidžia) — 
skelbė praeito penkudienlo 
Frankfurter Rundschau, "USA las ■ 
šen Bedingungen fuer Gespraech 
mit Hanoi fallen" (JAV nebesuto 
sąlygų derybom su Hanoi) — skel
bė hamburgiškio Die Welt ant
raštė. "Wende in der Vletnam - 
Politik der USA — Johnson 
jetzt zu Friedensgesprachen be

(Nukelu ( 2 psl.)
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Lapkričio 19 d. kai VI-toji gen. Paulus armija paskutinę kartą puola sovietų jėgas Stalingrade, keturios 
sovietų armijos ir šarvuočių korpas pralaužia šiaurėje ir pietuose rumunų sektorių, artėdamas prie Ka- 
lačo. Mažame kvadrate vokiečių pozicijos prieš sovietų puolimą.

RYTU FRONTE (37J

Prasidėjo didysis apsupimas
Po didelių maldavimų genero

las Paulus Stalingrado mūšiui ga-
vo paramą... šešis batai jonus pio
nierių, lėktuvais atskraidintų iš 
Prancūzijos, kas aišku nesustip
rino kovotojų, jau ilgus mėnesius 
neturėjusių poilsio. Vokiečių va
dovybė 1942 metų rudeni nebetu
rėjo jokių rezervų rytų fronte. 
Nuo Kaukazo iki Leningrado vi
same fronte kareiviai buvo per
vargę ir nebuvo kas juos pakeis
tu

Šiaurėje maršalas von Maustei- 
nas turėjo daryti priešpuolj su di
vizijomis, kurios buvo atitrauktos 
iš Krymo. Ten sovietų daliniai bu 
vo giliai įsirėžę į vokiečių pozi
cijas. Prie Rževo Modeliui reikė
jo dėti visas pastangas, kad at
mušti sovietus, o centre marša
las Kluge turėjo mesti visus iš
teklius, kad neleisti sovietams 
prasilaužti pj-le Smolensko. Kau. 
kaze vokiečiai lenktyniavo su žie 
ma ne pagal savo išgales,bandy
dami pasiekti naftos šaltinius.

Priešingai Prancūzijoje, Bel
gijoje ir Olandijoje divizijų netrū 
ko. Bet jos buvo toli. Hitleris 
padarė klaidą pervertindamas va
kariečius ir nedavertindamas so
vietų. Dvidešimt devynios divizi
jos, gerai apginkluotos ir neiš- 
vargusios, ten laukė net dvide
šimt mėnesių anglų ir amerikie
čių puolimo. Jei bent ketvirtada
lis jų būtų pasiųsta J Stalingra
dą, Kaukazas būtų paimtas ir ka
ras pasuktas visai kita linkme.

Rugsėjo 17 naktį Čuikovas tu
rėjo evakuoti savo štabą iš Ca- 
ricos požemių. Tai buvo panašu 
į bėgimą, nes apie pietus 71- 
mos divizijos grenadieriai staiga 
pasirodė Puškino gatvėje ir čui- 
kovo štabo karininkai turėjo im
tis už kulkosvaidžių. Greit pože
miai prisipildė sužeistais ir izo
liuotais kovotojais. Ryšininkai, 
karininkai, automobilių vairuoto
jai, suradę mažiausį pretekstą, 
traukėsi į blokhauzą neva pada-

ryti pranešimą, galvodami, kad 
ten bus saugiau. Požemiuose ne-
buvo jokios ventiliacijos ir greit 
pritrūko oro. štabo apsaugos da
linys pradėjo trauktis į Caricos 
slėni, bet ten jau patruliavo ma
joro Fredeboldo dalinys. Naktį

Stalingrado planas. 1. Trakto
rių fabrikas, 2. "Raudonosios 
barikados" patrankų fabrikas, 
3. Kepykla - fabrikas, 4. "Rau
donojo spalio" fabrikas, 5. La- 
zur fabrikas, 6. Mamai kalva, 7. 
Centrinė geležinkelio stotis, 8. 
Raudonoji aikštė, 9. Pietinė ge
ležinkelio stotis, 10. Javų eleva
torius, 11. čuikovo štabas prie 
Carięos.

čuikovas pralindo pro vokiečių 
linijas išsinešdamas mūšio žemė 
lapius. Jam pasisekė pasiekti 
Volgą ir laivu nuplaukti iki fab-

ovietų kareiviai kaujasi Stalingrade "Raudonosios barikados" 
fabrike.

riko "Raudonoji barikada", kuria
me įsitaisė savo štabą. Su minų 
pagalba iškasė požeminį tunelį, 
kad būti apsaugotiems nuo vokie
čių artilerijos ir aviacijos bom
bų. Laike bėgimo daug karininkų 
persikėlė per Volgą ir pasiliko 
kairiajame krante, "Mes dėl jų 
neverkėme,' sako čuikovas, "taip 
•apvalytas* Štabas buvo kovinges- 
nis".

Rugsėjo 22 d. prasidėjo pasku
tinis mūšis dėl Stalingrado pieti
nės dalies. Centre sovietų gynė
jai irgi tirpo ir negalėjo atsilai
kyti prieš vokiečių puolimą. Rug
sėjo 27 d. atrodė, kad pergalė 
jau vokiečių pusėje. 71-ji di
vizija jau pasiekė Volgą. Dabar 
buvo kovojama tik dėl atskirų fa
brikų užėmimo šiaurinėje mies
to dalyje, kaip "Raudonosios ba
rikados" fabrike "Raudonojo spa
lio" liejykloje/ "Džeržinskio" 
traktorių fabrike ar chemijos pro
duktų "Lazur" fabrike. Tai buvo 
svarbiausios Stalingrado "tvirto
vės". Mūšiai čia buvo patys kru
viniausi šiame kare, nebent galė
tų prilygti Verduno mūšiui, kur 6 
mėnesių laikotarpy žuvo pusė mi
lijono vokiečių ir prancūzų.

Stalingrado šiaurinėje miesto 
dalyje vyko kareivio prieš karei
vį kova. Rusas, kurio tempera
mentas geriau tinka gynybos ko
vai, išnaudojo visus savo gabu
mus besislepiant ir išnaudojant 
gamtos kliūtis. Be to rusai buvo 
geriau išsitreniravę kovai pasta
tuose ir už barikadų. Chruščio
vas ir Čuikovas karius buvo už
degę fanatišku pasiryžimu kovoti. 
Jiems buvo kartojama, kad kiek
vienas kareivis ui tvirtovė, kad 
už Volgos nėra žemės kur at
sitraukti, kad reikia kovoti su
kandus dantis, arba mirti.

Vokiečių kronikininkas Rolf 
Grams rašo, kad ui buvo baisus 
mūšis ore, žemėje, požemyje, 
kanaluose, griuvėsiuose. Tai 
buvo kova žmogaus prieš žmogų. 
Ir į tą mūšį sovietai metė vis nau
jus rezervus. Tie rezervai be per. 
stojimo kėlėsi per Volgą. Sovietų 
kareiviai suiga išlindę iš kana
lizacijos vamzdžių yokiečių pozi
cijose smogdavo ir vėl uis pa
čiais keliais dingdavo.

Rugsėjo pabaigoje gen. Paulus 
bandė paimti paskutinius Stalin- 
grado pasipriešinimo lizdus,bet 
jam trūko žmonių šiai ofenzyvai. 
"Raudonosios barikados" fabriko 
pasutus reikėjo užimti aukštą po 
aukšto, kambarį po kambario. Vi
sur sovieui rodė žvėrišką pasi
priešinimą ir dar lapkričio pra
džioje čuikovas turėjo užvaldęs 
dešimudalį Sulingrado: keletą 
fabrikų priemiestyje ir keletą 
kilometrų Volgos pakraščio.

Stalingradas, kuris yra tokia
me pat geografiniame platume 
kaip Viena, Paryžius ar Vancou- 
veris Kanadoje, lapkričio mėnesį 
dar nejaučia šalčio,ud gen. Stre- 
cker, vadovavęs 11-um korpul 
Dono kilpoje, dar nešiojo lengvą 
rudeninį paltą.

Jo korpas turėjo ginti kairįjį 
Stalingrado sparną. Bet Dono kil 
pa buvo 100 km ilgio ir kaip ją 
apginti su trim divizijom? Tad jis 
galėjo įsitaisyti tik 50 km. plo
te, palikdamas sovieums Kre- 
menskaja kilpą.

Gen. Batov, vadovavęs LXV- 
ui sovietų armijai pasinaudojo ta 
proga persikelti per Doną ir įsi
tvirtinti krante, kasdien pulda
mas Streckerio pozicijas, steng
damasis į jas įsiskverbti. Bet

Streckerio divizijos stipriai lai
kėsi ir nebuvo pavojaus, kad so
vietai pro jas prasiverš. Bet so
vietai dieną ir naktį siuntė naujus 
pastiprinimus į šią vietą, ypač į 
gretimąjį frontą, kur laikėsi ru
munų III-ji armija. Kiekvieną ry
tą Strecker informavo apie nau
jai atvykstančius sovietų pastip
rinimus generolui Paulus ir šis 
Hitleriui kartojo, kad "Rusai ban
dys pulti Vl-tos armijos šonus".

Tas šonas apie 150 km. buvo 
ginamas III-čios rumunų armi
jos, Vin-tos italų armijos ir 
n-ros vengrų armijos. Blogiau
siai iš jų buvo ginkluoti rumuną L 
Sovieui ui žinojo ir prieš juos 
koncentravo savo jėgas.

1942 m. lapkričio mėnuo vokie
čiams buvo kaustrofiškas. Rom- 
melio armija buvo sumušta Af
rikoje prie El-Alameino ir turė
jo gelbėtis traukdamos! Tripo
lio link. Už keturių dienų Ei- 
senhowerio armija išsilaipino Af
rikoje ir pradėjo žygiuoti į Tu
nisą. Tas paveikė ir Rytų fronto 
karius. Hitleris turėjo imtis ap
saugos priemonių Prancūzijoje, 
kur iki šiam laikui buvo ramu. 
Keturi didieji daliniai, kurie buvo 
numatyti siųsti į Rytų frontą, tu
rėjo būti palikti netikėtumui at
remti.

Lapkričio 9 d. Jodlis pranešė 
Hitleriui, kad sovietai koncen
truoja savo jėgas ne tik prieš 
rumunų armiją, bet taip pat ir 
Stalingrado pietuose. Hitleris 
pasižiūrėjo į žemėlapį. Iš karto 
galima buvo matyti, kad sovie
tai ruošiasi dideliam apsupimui. 
Hitleris niekad neįvertino sovie
tu jėgų, bet šį kartą žiūrėdamas 
į frontą, kur buvo rumunų armi
ja, pasakė: "Jei ten būtų vokiečiai, 
aš ramiai miegočiau".

Jis nutarė kuo greičiau užbaig
ti su Stalingradu, kad galėtų čia 
sutrauktos divizijas panaudoti ki
tose vietose ir skubino gen. Pau
lus baigti mūšį ižui pasirodžius 
Volgoje. Jis žinojo, kad tai ap
sunkins sovietų kovotojus, čuiko
vas rašė savo dienyne: "Lapkri
čio 14. Mūsų kariuomenei trūks
ta šaudmenų ir maisto. Pasiro
dęs upėje ledas sutrukdė prista
tymą". Sovietų kariuomenės tie
kimas buvo vykdomas lėktuvais, 
bet tai buvo nelengva, nes reikė
jo nuparašiutuoti į 200 metrų plo
čio juostą, kur dar buvo įsitvir
tinę sovietų kareiviai. Mažiausiu 
nukrypimu ginklai ir maistas vė
jo buvo nunešami į vokiečių po
zicijas arba į Volgą.

Gen. Paulus perskaitė vadams 
Hitlerio maldaujančią telegramą 
ir lapkričio 18 pradėjo ofenzyvą, 
kaip jis pats sakė, turėjusią būti 
paskutine. Pirmąją dieną vokie
čiai padarė šuolį pirmyn 30 met
rų. Dar kiek,ir gal būt bus baig
to. Kai kitą rytą vokiečiai atnau
jino puolimą, sovietai pradėjo puo - 
limą prieš rumunų armiją, išnau
dodami blogą orą, kada vokiečių 
aviacija negali veikti.

Su dviem šarvuočių korpais, 
vienu kavalerijos korpu ir šešiom 
pėstininkų divizijom, V-toji so
vietų armija pradėjo puolimą prie 
Serafimovič. Gi XXI sovietų ar
mija tokio pat sąstato pradėjo 
puolimą prie Kletskaja.

Rumunai gynėsi didvyriškai, 
bet negalėjo atsilaikyti prieš so
vietų masę ir kai pasigirdo šauks - 
mai .kad sovietų tankai jau užnu
garyje, rumunų armijoje kilo pa 
nlka. Lapkričio migla neleido ge
rai šaudyti ir prasidėjo bėgimas. 
Sovietai persekiojo rumunus či- 
ro kryptimi, paskui pasuko J piet
ryčius. Niekas negalėjo abejoti, 
kad jie kėsinosi į VI-tos armi-

Kas nauja
Carl T. Rowanui išplėsti psicho
loginio karo barus P. Vietname, 
kreipiant dėmesį į gyventojus, 
dar neapslsprendusius ką palai
kyti — komunistų partizanus ar 
Saigono vyriausybę. Jau pastaty
tos trys radio stotys tai propa
gandai plėsti.

* PREZIDENTAS JOHNSONAS 
asmeniškai atsilankė į tornado 
skaudžiai nuniokotas vietoves 
Ohio, Indianos ir Michigano vals
tijose ir pažadėjo skubią federa
linės valdžios paramą padary
tiems nuostoliams atstatyti.

• JAV AVIACIJOS LĖKTUVAI, 
skrisdami į 2. Vietnamą, mėto 
ne tik bombas, bet ir atsišauki
mus. šiomis dienomis buvo iš
mėtyto keli milijonai atsišauki
mų, kuriuose apkaltinamos Pe
kino ir Hanoi vyriausybės už ka
ro veiksmus ir gyventojai skati
nami sukilti prieš komunistų re
žimą.

• NAIROBI VYRIAUSYBE (Af
rikoje) pasirašė sutartį su Sov. 
S-ga dėl ginklų pristatymo nau
josios valstybės kariuomenei ap
ginkluoti. Daugumą karinių ins
truktorių tebesudaro anglų kari
ninkai, tačiau pagal naują sutar
tį, instruktorių galės atsiųsti ir 
Sov. S-ga.

♦ KUBOJE VYKSTA MASINIAI 
SUĖMIMAI. 700 ūkininkų buvo su
imta apkaltinant juos rėmus 
anti-Castro partizanus Pina r dėl 
Rio provincijoje. Taip pat suimto 
350 karių ir 53 baptistai, neva 
šnipinėję svetimų valstybių nau
dai. Suimtųjų šeimos išgabentos 
į Havaną.

* PRANCŪZIJOS PREZ. DE 
GAULLE sekąs įvykius Kanado
je, tikėdamasis kad prancūziš
koji Ouebeco dalis atsiskirs ir 
pasiskelbs nepriklausoma vals
tybe, tampresniais ryšiais susi
jusi su Prancūzija.

♦ KARAS VIETNAME plečiasi 
ir propagandos frontuose. Pre
zidentas Johnsonas pavedė US In
formacijos Agentūros vedėjui

Lazda ir morka
(Atkelta iš 1 psl.) 

reit" (Pasikeitimas JAV Vietna
mo politikoj, Johnsonas dabar 
jau sutinka su taikos derybom) — 
bylojo Muenchener Merkur.

Už tatai reikia sutikti su kai 
kurių respublikonų politikų pre
zidento kalbos kritika, kad ji 
nepadarys tokio įspūdžio, kokio 
reikėtų.

Žinomas Londono savaitraš
tis The Economist dar prieš pre - 
zidento kalbą svarstydamas 
Vietnamo karo ’Round Two’(štai 
kaip samprotavo:

"Vienintelės derybos, su ku
riom Kinija linktų sutikti, yra 
tokios, kurios garantuotų jai to
talinę pergalę. Jei ji negali gau
ti viso Vietnamo kepalo (whole 
loaf), jos svarbiausias tikslas yra 
sugadinti padorius santykius tarp 
Rusijos ir Amerikos. Tam tikslui 
ji bandys prailginti krizę kaip 
galima ilgiau, ragindama šiauri
nius vietnamiečius priešintis 
Amerikai ir kartu keikdama *re- 
vizionistus* Maskvoje. Tačiau Ru
sijos ir Š. Vietnamo interesai yra 
skirtingi ir juos, rasit, galima 
įtikinti elgtis priešingai. Pagrin
dinis Rusijos interesas yra išlai
kyti koegzistenciją su Vakarais 
ir kartu išsisukti iš priekaištų, 
kad ji išduoda komunizmą, šiau
rės Vietnamo troškimas yra kaip 
nors išsilaikyti be didesnių nuos
tolių. Už tat Johnsonas laikytųsi 
teisingos taktikos, jei jis toliau 
bombarduotų, bet kartu ir pasa
kytų, kaip jis galvoja apie de
rybas ir ką jomis norėtų pasiek
ti. Tai prailgintų laikotarpį, per 
kurį Rusija galėtų trauktis atgal, 

geresnės galimybės, kad š. Viet
namas norės geriau derėtis, negu 
būti palaidotos..."

Atrodo, kad panašiai samprota
vo ir prezidentas Johnsonas su 
savo patarėjais. Taip bent gali
ma spręsti iš jo kalbos. Silpno
ji tokių samprotavimų pusė yra 
ta, kad šiaurinio Vietnamo komu
nistai gali kiekvienu momentu nu
traukti partizaninį karą. Tam ne
reikia jokių derybų ir nieko kito 
JAV nenori. Tai buvo jau seniai 
visai aišku. Jei komunistai tačiau 
to nedarė, tai tik dėl to, kad tikė
josi, kad laikas dirba jų naudai. Ir 
ne tik laikas, bet ir taip vadina
ma 'viešoji nuomonė* pačiose 
Jungt. Amerikos Valstybėse. Tą 
turint galvoje atrodo, kad 'mor
ka* buvo reikalinga pačių ameri
kiečių sunaudojimui, o komunis
tams reikia'lazdos*. Juo daugiau, 
juo geriau.

jos užnugarį. 48-tam vokiečiųšar- ir juo daugiau Rusija trauksis, 
vuočių korpui buvo duotas įsaky
mas daryti kontrapuolimą Klets
kaja kryptimi, prieš XXI sovietų 
armiją, kuri turėjo šimtą tankų. 
Bet vos tik korpas pajudėjo, kai 
atėjo naujas įsakymas iš Hitle
rio štabo, kad reikia pulti šiau
rės vakarų kryptimi, kur sovietų 
prasilaužimas pavojingesnis, nes 
jų motorizuoti daliniai veikia 
Blynov ir Pečani sektoriuje. 
Sprendimas teisingas. Tad atgal.

Sovietų tikslas buvoaiškus. Jie 
norėjo pasiekti Kalačą. Kelias 
tam buvo laisvas,nes rumunųar- 
mljos jau nebebuvo. Per keturias 
dienas ji prarado 75,000 žmonių, 
34,000 arklių ir penkių divizijų 
sunkiuosius ginklus. Tuo pačiu 
metu LVII-toji sovietų armija 
prie Krasnoarmeisko irgi pradė
jo puolimą. Padėtis darėsi pavo
jinga.

(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People 
AMALGAMATED TRANSIT

VVORKERS
DIVISION 268

Harry C. Lang, Pres. 
Charles F. Durace, Sec.

740 Superior Avenue, W

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigu taupymui nereikia vadinėti, 
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; 

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

JOHN J. KAZANAUSKAS. President
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Velykinės nuotaikos. -■ R. Kisieliaus nuotrauka

VELYKINĖS MINTYS
Gyvenimo greitos eigos, is

torinių jvykių ir prisiminimų pil
nos praeities mišinyje dažnai lie
ki, žmogus, lyg kvapą praradęs, 
ir tik pripuolamai pagalvoji, kaip 
galėtum savo asmeniškam gyve
nimui ir savo visuomenės deri
niui pritaikyti tinkamą lygsvarą, 
atitinkančią bėgamojo ir greitai 
besikeičiančio momento reikala
vimams. Ar daug, ar mažai kas 
turime laiko apie tai pagalvoti, 
bet dažniausia pasikliaujame Ti
kimo valiai,' tikėdami ar netikė
dami, kas ir kaip tą Tikimo va
lią’ tvarko, veda ir kodėl kartais 
belieka tik Tikimo valia* pasi
kliauti.

Velykos — tas metas, kada ak
muo nurieda nuo kapo, nes Kris
tus jau prisikėlęs. Nuo to laiko 
žmonija pradėjo krikščioniškąjį 
gyvenimą. Ir taip, nuo to meto, 
Velykos simbolizuoja atsinau
jinimą ir atgimimą. Tai religinio 
gyvenimo prasminga šventė, pri
taikyta ir tiems, kurie galvoja 
apie pavasari atbundančius dai
gus, apie gamtos prisikėlimą, 
pavasario šventę, nesiekiant toli 
einančių filosofijų ir nekvarši
nant galvos dėl ritualo kilmės ar 
simbolių prasmės. Daugeliui tai 
gilaus susikaupimo šventė, lygiai 
kaip daugeliui eilinė tradicija, 
nors ir giliai Įsiskverbusi 1 žmo
nių sąmonę.

Krikščioniškojo pasaulio tra
dicijos, puoselėtos arti 2000 me
tų, išgyvena taip pat savąjį pava
sari, naują atgimimą, nevengiant 
šviežesnių ir gyvenamam laikui 
prltaikytesnių formų, idėjų, min
čių, net gi diskusijų. Lieka vie
na krikščionybės stipriausių tra
dicijų gyva — tai krikščioniškoji 
moralė. Tai dar nereiškia, kad ji 
išliko nepaliesto. To ir aiškinti 
nebereikia. Bet jiyraJCrikščioniš- 
kosios moralės dėsniai, kaip gra
nite Įkalti žodžiai, sunkiai ištri
nami, Tai krikščioniškoji konsti
tucija, nepaneigiama, nepanieki
nama, nes ji žmogaus sukurta. 
Žmonės nusižengia konstitucijai, 
{statymams. Nusižengia ir krikš
čioniškajai konstitucijai - mora
lei.

Velykų rytą matysime išsipuo
šusias moteris ir merginas,

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

spalvotomis kepuraitėmis, pava
sariškais rūbais. Tai dalis tra
dicijų. O tokios tradicijos bent 
akiai malonios. Tačiau malonios, 
reikšmingos ir tos tradicijos, ku
rių metu atsišviežinama ne vien 
skrybėlaitėmis, bet ir išvidiniu 
pasižadėjimu -- vykdyti ne vien 
išorines tradicijas, bet kartu stip
rėti, augti ir gyventi krikščio
niškosios moralės dvasioje.

Nuo mūsų širdžių nuriedėjęs 
neapykantos, pagiežos ir piktu
mo akmuo pravers angą J naują 
mūsų visų Prisikėlimą, reikalin
gą ne tik mums, bet mūsų priau
gančioms kartoms, žmonijai ir 
krikščioniškosios kultūros ir ci
vilizacijos ateičiai.

Į, Velykų švenčių prasmę ir 
esmę žiūrėkime ne vien iš tra
dicinio žiūrovo, ne iš simbolių 
ir iš daiktiškumo taško. Tos 
šventės prasmė glūdi mūsų pa
čių dvasiniame ir moraliniame 
atgimime. (j.pm.)

LAIŠKAI/7

PAS KĄ YRA A. SMETONOS 
LAIDOTUVIŲ FILMAS?

Neseniai, vartydamas laikraš 
čių komplektus, užtikau 1949 me
tų Dirvoj skelbimą - kvietimą 
{ ALT S-gos Clevelando skyriaus 
1950 m. sausio 8 d. Liet. Salėje 
ruošiamas prakalbas, kur, pri
simenant šeštąsias mirties me
tines, bus parodytas A. Smetonos 
laidotuvių spalvotas filmas.

Filme esą nuotraukų iš A. Sme 
tonos apsilankymo Clevelande 
1941 metais, iškilmingas priėmi
mas ir jo kalba Clevelando Lie
tuvių Kultūriniame Darželyje 
prie J. Basanavičiaus paminklo. 
š{ vaizdini dokumentą pagamino 
tuo metu veikusi Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga.

Jeigu filmas nėra dingęs tai 
stebina, kad niekas jo nepanau
dojo praėjusiais sukakties me

LANGAI Į 
PASAULI
Vilius Bražėnas

Klaipėdos uostos anuomet bū
davo vadinamas Lietuvos langu 
| pasaulj. Ir visai teisingai, bent 
jau Ūkine prasme. Valstybė be 
ryšio su likusiu pasauliu atsidu
ria izoliacijoje, kuri priveda prie 
atsilikimo, stagnacijos, atrofa vi - 
mosi ir istorinės anemijos. To
dėl Lietuva stengėsi tą langą į 
pasauli laikyti atviru.

Išeivijoje esanti tautos dalis.
lyg ir iškritusi pro langą, atsi
dūrė pasaulyje, 1 kuri aną langą 
atviru laikė. Tad ir visas pa
saulis aplink mus tapo didžiu
liu langu. Ir kągi mes su tuo 
langu darome? Skaudžiai pajutę 
savo gūžtos netekimą, mes sten
giamės sudaryti dirbtiną tėviš
kę, užkabindami aplink save 
dirbtinas atsiskyrimo užuolai
das, ir tuo būdu prarandame 
su pasauliu sąlyti, kurio okupa
cijoje likusi tautos dalis (beoku- 
panto kontrolės ir malonės) su
daryti negali. Ten likusiems visi 
langai uždaryti ir teroro lentomis 
užkalti.

Tad neišvengiamai siūlosi iš
vada, jog mes — norime ar ne
norime — privalome būti ryši
ninkais tarp {kalintos tautos ir 
pasaulio. Privalome atidaryti 1 
ji langus.

Langas atidaromas kam nors 
pamatyti ir būti pamatytam, kam 
nors išgirsti ir būti išgirstam.

Vienas iš daugybės tokių gali
mų langų yra svetimoji spauda, 
radijas ir televizija. Sekant sve
timą spaudą, pasirodo, kad mes 
užtinkami ten taip jau retai, jog 
susidaro {spūdis, kad esame ne
raštingi, be siekių, be idealų, 
be pilietinės drąsos pasakyti sa
vo nuomonę dėl gyvenamojo kraš
to Įvykių, nesidomime pasauli
niais Įvykiais ar neturime nuo
monės dėl jų, neturime savo tar
pe bent vieno iš šimto, kuris ga
lėtų mūsų mintis anglų ar kitoje 
svetimoje kalboje išreikšti, dar 
vis be saiko bijomės NKVD ar 
jo teroro rankos, gyvename lyg 
visai ne šiame, bet fantazijos su
kurtame pasaulyje, kur nėra nei 
pavergtos Lietuvos, nei Vietna
mo, nei Sibiro, nei riaušių mū
sų pačių gatvėse, nei pasauli
nio komunizmo grėsmės. Neži- 
ilia kas laiko mus užčiauptomis 
burnomis, bet kas tai laiko.

Suprantama Jog prasimušti 1 
spaudą žurnalistais mums sunko
ka, gi ir prasimušusiems galio
ja lietuviška patarlė: "Kur šuo 
laka; ten ir loja". Tokių "lojan
čių" svetimoje spaudoje ir be 
mūsų jau perdaug. Tačiau mums 
tuo tarpu dar prieinamos skaity
tojų laiškų tribūnos, kuriose mes 
gilime savo nuomonę reikšti. Ne
būtinai kiekvieną laišką paskelbs 
— toli gražu ne. Tačiau retkar
čiais mūsiškių laiškai prasmun
ka { viešumą, ir tada tikrai pa
siekia didžiulę auditoriją, daug 
didesnę negu patrijotinės ir ko
vingos kalbos pasakytos už mū
sų pačių pokylio stalų. Ir ne
paskelbti laiškai savo padaro. Ir 
tai turėtų būti daroma ne vien 
privačiai, bet ir organizuotai, pa
vyzdžiui, per svetimos spaudos 
būrelius, sudarytus prie Ben
druomenės apylinkių, apygardų 
ir centrinių valdybų, bei kitų 
patriotinių organizacijų. Tie bū
reliai turėtų sekti svetimą spau
dą, pastebėjus mus liečiančius 
klausimus, nutarti reagavimo bū
dą -- t. y. pasirenkant privatų 
ar organizacin{ atsakymą. Tai
pogi galėtų padėti privatiems 
laiškų rašytojams. Vieni būre
lyje rinktų dokumentinę me
džiagą, kiti pasirinktų idėjas, 
treti parašytų svetima kalba, ket
virti surastų asmenis, tinka
miausius tokiems laiškams pa
sirašyti, turint omeny atsiekti-

tais. Filmo pažiūrėti žmonių bū
tų atėję dvigubai daugiau.

Argi minimą filmą jo gaminto
jai ir Taut. S-gos valdyba už
miršo? Bendrarašty S-gos sky
riams nebuvo nė žodžiu užsi
minto, kad yra toks filmas ir 
būtų galima šia proga skyrių pa
rengimuose parodyti visuomenei. 
Dar ir dabar tiktų parodyti.

Teatsiliepia filmo savininkai 
ar globėjai.

B. M. 
Baltimore

Tulpės žydi... R. Kisieliaus nuotrauka

ną efektą ir {spūdžio reikalin
gumą.

Tas pat galima praplėsti {jun
giant laiškus Kongresui, admi
nistracijai, gubernatoriams, 
burmistrams, mokykloms, orga
nizacijoms, kalbėtojams, repor
teriams ir daugybę kitų.

Tai yra vienas iš būdų, kaip 
mes galėtume laikyti lietuvių tau
tos langus atvirus { pasaulj. Tai 
padėtų Lietuvos skundą ir lietu
vių tautos pageltos šauksmą bei 
{spėjimą laisviesiems žmonėms 
palaikyti nuolatos girdimą ir ne
nuslopintą.

Tačiau tam visam reikia tvir
tai suorganizuotos Lietuvių Ben-

Cicero lituanistinės mokyklos mokinių choras. išpildęs meninę 
programą dailiojo žodžio varžybose balandžio 4 d. Jaunimo Centre.

V.A. Račkausko nuotrauka

DAILIOJO ŽODŽIO VARŽYBOS
— šiandien mes susirinkome, 

kaip paprastai, ne jaunimo tau
tinių šokių, dainų ar scenoje vei
kalėlių išpildymo pasižiūrėti, bet 
neeiliniam lituanistinių mokyklų 
pasirodymui, tai dailiojo žodžio 
varžyboms. Mielas jaunime, jūs 
esate mūsų tautos pasididžiavi
mas, ateitis ir viltis, šiandien 
iš jūsų jaunų lūpų girdėsime lie
tuvišką žod{, už kur{ kovojo, nei 
mirti nebijojo ir mūsų knyg
nešiai. Tame žodyje jūs esate 
tėvams džiaugsmas, o tautai gar
bė ir stiprybė -- šiais žodžiais 

ALBČA ir švietimo Komisijos 
pirm. inž. Br. Nainys balandžio 
4 d. Jaunimo Centre pasveikino 
skaitlingai susirinkusius. Aktor. 
E. Vilutienė, kuri buvo pakviesto 
programai pravesti, pakvietė 
ALBCentro V-bos švietimo p-ką
J. IgnatonJ tarti žod{. J. Ignato- 
nis nuoširdžiai sveikindamas su
sirinkusius savo trumpame žody
je pabrėžė, kad ne pilių tvirtu
mas, ne miestų didumas, bet 
tik gyvas žodis išlaikys gyvą 
tautą.

Varžybų rengimo komisiją su
darė mok. S. Jonynlenė, mok. J. 
Kavaliūnas ir mok. J. Masilio- 
nis, dirbdami kontakte su 
ALBČAV-ba. Buvo kviestos da
lyvauti visos Chicagos Apygar
dos mokyklos. Varžybose daly
vavo 14 mokyklų.

Skaitymo varžybas sudarė trys 
skaitytojų grupės: I—ji — jau
niausiųjų (I-II skyr.), II-ji — 
jaunesniųjų (III-IV skyr.) ir III— 
ji -- vyresniųjų (V-VIII skyr.).

Deklamavimo -- dvi grupės: 
I — jaunesniųjų (I-IV skyr.) 
ir II -- vyresniųjų (V - VIII 
skyr.).

Chicagos ir Cicero Aukštes
niosios mokyklos sudarė atski
rą grupę. Skaitymo varžyboms 
buvo duota pasiruošti nuo 5 iki 
7 straipsnelių. Iš jų burtų ke
liu ir buvo skaitoma varžybose. 
Deklamacijoms — kiekvienas de- 

ruomenės su drąsiais siekiais 
ir plačiais užsimojimais.

Jau laikas {sisamonlntl, jog 
vieni kitiems pasakodami kada 
nors išsisemsime, kaip tie po
vandeninio laivo jūreiviai su 
anekdotais. Todėl išlyskime iš 
už dirbtinų užuolaidų, plačiai ati
darykime langus { pasauli ir iš
drįskime panaudoti savo lietu
viškąjį intelektą Lietuvos lais
vei.

Kai turėsime didelių darbų, 
kai kovosime su tikrais prie
šais, neberūpės ir nebebus lai
ko ieškoti smulkių priekabėlių 
savo parapijiniuose reikaliukuo- 

klamavo atskirai.
Pirmaisiais pasirodė patys 

mažiausieji Montessori vaikų 
darželio auklėtiniai. Visi trys 
skaitė: "Dagilis ir genys". Po 
jų iš eilės sekė skaitymo ir 
deklamavimo grupių mokiniai, 
kurių vertinimas buvo jau anks
čiau skelbtas Dirvoje. Vertinimo 
komisiją sudarė: akt. E. Vilutie
nė, mok B. Balšaitytė, G. Mei- 
luvienė, A. Šimaitienė, F. Ta- 
rulienė, O, šilėnienė, E. Maru- 
tienė, V. Lapinskas, J. Tamu
lis ir Brlghton Parko tėvų k-to 
pirm. L. Kairys.

Varžybų metu buvo pastebėtos 
didesnis pažangumas parapijinių, 
kaip tai, Brighton Parko parap. 
ir Marąuette Parko parap. mo
kyklų mokinių, kurie lituanisti
nes pamokas turi kasdien. Ypač 
išskirtinai pasirodė Brighton 
Parko parap. lit. mokykla, ku
rios vedėja yra mok. S. Jony- 
nienė. Pažymėtina šios mokyk
los mokiniai iš penkių skirtų 
vietų laimėjo keturias vietas, 

LB Chicagos apygardos pirm. inž. B. Nainys {teikia dovaną Vi
talijai Ruibytei, Chicagos Aukšt. Lit. Mokyklos mokinei, savo gru
pėje laimėjusiai pirmąją vietą dailiojo žodžio varžybose.

V. A. Račkausko nuotrauka

iš kurių trys mokiniai net pir
mąsias.

Programos paįvairinimui bu
vo vaizdelis "Mūsų nesupranta" 
— atliko Brighton Parko parap. 
lit. mok. VIII skyr. mokinės: 
Eidukaitė Jūratė, Juodviršytė Li
dija, Karaitytė Aušrinė, Mikfl- 
naitė Danguolė, Rutlaitė Adelė, 
Ružeskaitė Elytė, Siliūnaitė Da
nutė ir Sipavičiūtė Kristina. 
Tekstą dr vaizdeli scenai paruo
šė mok. S. Jonynienė, kur{ la
bai gražiai mokinės išpildė, o 
publika ilgomis katutėmis vertin
gai priėmė. Tai buvo mergaitės 
kostiumuotos, su įvairiaspal
viais, aptemptais, trumpais ir 
kitokiais, šiuo laiku gatvėje ar 
kitur, netinkamai dėvimai dra
bužiais, su skrybėlėmis, kelnė
mis, pirštinėmis, nori {rodyti 
mamoms, kad jos gražiai atro
dančios. Gražaus juoko. Išvado
je susipranta, kad lietuvaitėms 
tokie drabužiai nepritinka.

Po trumpos pertraukos pasi
rodė Cicero šv. Antano parap. 
lit. klasės choras, kuris kaip 
visada, savo daina žavėjo visus. 
Marguette Parko parap. lit. kla
sės mokiniai pašoko kelis tauti
nius šokius.

Toliau sekė laimingiesiems 
dovanų {teikimas. Dovanoms Ci
cero lietuvių medžiotojų ir žu- 
vautojų klubas aukojo 100 dole
rių, už kuriuos buvo nupirkta 
knygų. ALBČAV-ba parūpino lie
tuviškais ornamentais papuoštos 
rašalines, foto aparatus ir am
žinas plunksnas. Mokiniai buvo 
iškviesti iš eilės po vieną { 
sceną, kuriuos sutiko bendruo
menės atstovai: S. Ingaunis ir 
B. Nainys. ALBČA švietimo Ko
misijos p-kas inž. Br. Nainys 
gražiai ir rūpestingai kiekvieną 
laimėtoją pristatė publikai,pasi
kalbėjimo forma, iškilmingai 
{teikdamas jam skirtą dovaną.

Pažymėtina, kad Br. Nainys 
einąs Apygardos švietimo Komi
sijos pirm, pareigas yra akty
vus, darbštus ir pareigingas sa
vo darbuose, visad besirūpinąs 
lituanistinio švietimo gerbūviu, 
stengiasi sudaryti sąlygas mūsų 
jaunimui, aktyviau {sijungti {lie
tuvių bendruomenės eiles. Akt. 
E. Vilutienė savo menišku su
gebėjimu programos pravedime 
buvo mokinių pamėgto, o visų 
vardu nusipelnė dideli ačiū. Vi
sos šios dienos varžybų ir jau
nųjų pasirodymo programos, kaip 
komisijos pirmininkė, buvo cent
rini s asmuo mok. S. Jonynienė, 
kuri sugebėjo visa tinkamai ko
ordinuoti. Skirstėmės namo neš- 
damiesi meilę lietuviškam žo
džiui.
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Omahos LB choras koncerto metu Denveryje. Diriguoja muz. Br. Jonušas. Prie pianino Onutė Damas. 
R. Glodenio nuotrauka

OMAHOS CHORAS DENVERYJE
Nors irkiekpavėluotaLirColo- 

rado lietuviai paminėjo Nepri
klausomybės Šventę-Denvery je ko - 
vo mėn. 27 d. Ne eilinis buvo Šis 
minėjimas, nes mažai lietuviuko 
lonijai j pagalbą atvyko Omahos 
L.B. choras su savo vadovu muz. 
Broniu Jonušu,

Jei istorikai kada nors nagri
nės čionykštį lietuvių gyvenimą 
bei veiklą, 1965 m. kovo 27 die
na, be abejo, bus laikoma viena 
iš svarbiausių dienų kolonijos gy
venime. Reikšminga ši diena yra 
dėl keletos priežasčių. Pirmiau
sia, nors lietuvių čia jau gyven 
ta prieš 50 metų, tokio mąsto 
Įvykio čia nėra buvę, O ypač 
šiuo metu, kai okupantas ruošia
si minėti 25-kių metų okupaciją, 
Colorado lietuvių susiorganiza- 
vimas ir lietuviškas susipra
timas yra tam okupantui trum
pas ir aiškus pareiškimas, ku
riam komentarų nereikia. Ir jei 
Colorado lietuviai parodė inicia
tyvos šiai šventei rengti, reikia 
atsiminti, kad ši šventė nebotų 
Įvykusi be Omahos L.B. Choro, 
kuris aukojo ne tik savo laiką ir 
darbą, bet taip pat turėjo pakel
ti ir kitas su kelione surištas iš' 
laidas.

Rengėjai neįstengė daug mate
rialiniai prisidėti, bet reikia ti
kėti, kad šypsenos klausytojų vei
duose ir nuriedėjusi ašara dau
gelio akyse koncerto metu bent 
dalinai parodė, kad Omahos au

ka ir darbas nenuėjo veltui. Ne
galiu išvardinti visų choro na
rių, tačiau norėtųsi bent širdin
gą lietuvišką ačiū tarti jų vado
vui muz. Broniui Jonušui ir cho
ro valdybos pirmininkui Beniui 
Suslkiui, be kurių pasiaukojimo 
ši karšta lietuviška ugnelė nebū
tų buvusi įžiebta Denveryje. At
simenant, kad turime ir daugiau 
mažų lietuviškų kolonijų, ne
įstengiančių pasikviesti jokių di
desniu meninių vienetų, Omahos 
L.B. Choras tampa puikiu pavyz - 
džiu kitiems meniniams viene
tams lietuviškumo kėlimui ar pa
laikymui tokios mažose vietovė
se.

Minėjimą pravedė Algirdas 
Pocius. Pagrindinę kalbą pasa
kė prof. W.J. Chapitis - Čepai
tis. Meninėje dalyje pasirodė The 
Denver Trio su muz. Mykolu Šau
liu ir, kaip jau minėta, Omahos 
L.B. Choras. Minėjimas - kon
certas įvyko miesto centre esan
čioje International House salėje, 
šalia lietuvių, minėjime dalyvavo 
ir apie 120svetimtaučių. Iškilmin
gos vakarienės metu sveikinimo 
žodį tarė Colorado senatorius 
Anthony Vollack, latvių ir estų 
atstovai.

Nors išvargę ir mažai mie
goję, didelė choristų dalis 
sekančią dieną praleido kalnuose 
slidinėdami, iš kur specialus au

tobusas visus nuvežė tiesiai į trau - 
kinių stotį.

-vpa-

DR. STASIO
KRIPO
NETEKUS

Iš tolimos N. Zelandijos atėjo 
liūdna žinia apie diplomuoto miš
kų inžinieriaus dr. S. Kripo mir
tį.

S. Kripas buvo gimęs 1903 m. 
spalio mėn. 12 d. Radviliškyje. 
1923 m. baigęs Šiaulių gimnazi
ją, aukštąjį mokslą pradėjo Lie
tuvos universitete gamtos ma
tematikos fakultete, kur vieną se
mestrą pabuvęs, 1924 m. įstojo 
Vokietijoje į Tharandto miškų 
akademiją ir ją baigė 1928 m. 
diplomuotu miškų inžinierium. 
Trumpą laiką dirbo Joniškio miš
kų urėdijoje. 1928 m. grįžo vėl į 
Tharandtą ruoštis daktaratui. 
1930 m. apgynęs disertaciją įsigi
jo miškų mokslų daktaro laipsnį.

Grįžęs Lietuvon S. Kripas dir
bo mokymo, mokslo tyrimo ir 
miškų administracijos darbą. 
1931-37 m. Vidurinėje miškų mo
kykloje Alytuje dėstė medžio tech
nologiją, miškų eksploataciją, me
teorologiją, dirvožemio mokslą, 
1939-40 m. Žemės Ūkio akade
mijos ir 1941-42 Vilniaus univer-

Po koncerto dalis Omahos choristų, pasinaudodami puikia Denverio gamta, turėjo malonumo išbandyti 
atsivežtas slides. Kairėje prieky choro valdybos pirm. Benius Šulskis. A. Vaitaičio nuotrauka

siteto docentas miškų eksploata
cijai. Miškų srities tyrimus jis 
pradėjo jau rinkdamas medžiagą 
Lietuvos miškuose daktaratui. 
Platesnis jo darbas buvo 1933-34 
m. pušies saklnimo tyrimai. Pas
tarieji rasti sėkmingais ir miškų 
departamentas pušies sakinimą 
išplėtė didesnėje miškų dalyje. 
Tai įgalino valstybę turėti savo 
terpentino ir kanifolijos fabriką, 
kuris miškų d-to pavedimu S. 
Kripo buvo įrengus Alytuje ir jo 
vadovautas. Fabrikui veikiant su 
pelnu, iš miškų surinktų sakų pa
gamintu terpentinu ir kanifolija 
buvo patenkinama krašto rinka ir 
tuo išsiversta be šių gaminių im
portavimo. 1937 prie Lietmedžio 
b-vės įsteigė modernią medienos 
anglies degyklą, kurios degu an
glimi buvo aprūpinama anglinės 
gazo generatorinės mašinos.

Miškų administracijos darbą 
pradėjo 1928, būdamas girininku 
Joniškio miškų urėdijoje. 1931-37 
miškų urėdo pavaduotojo parei
gose mokomojoje miškų urėdijoje 
Alytuje šalia darbo miškų mokyk
loje, 1937 paskiriamas miškų de- 
parumenun -- vicedirektorium 
ir Lietmedžio b-vės valdybos pir
mininku. 1940 m. bolševikų val
džios iš pareigų atleisus ir pa
skirus Panemunės miškų urėdi
jos urėdu. 1940 m. lapkričio 1 d. 
S. Kripas išvyko į Vokietiją. 1941 
m. grįžęs dirbo generalinio ko
misaro įstaigoje miškininkystės 
skyriuje, o nuo 1941 m. paskirus 
Miškų ūkio generaliniu direkto
rium, kur išbuvo iki tų pat metų 
birželio mėn. 30 d., kada, kaip 
politiniai nepatikimas, vokiečių 
generalinio komisaro tapo iš
siųstas J Vokietiją. Vokiečiai, ži
nodami S. Kripo patyrimą sakini- 
mo srity, skyrė jam darbą Har- 
zamte (Sakinimo įsuigoje) Ebers 
walde. vėliau perkėlė! Zagorz’ės 
sakų apdirbimo įstaigą. Vėliau 
vėl grąžintas J Eberswaldą. 1945 
m. dar dirbo Obernkirchene miš
kų urėdijoje, iš kur jau persikė
lė į tremtinių stovyklą (Merbecko 
Wehneno). Stovyklose mokyto javo 
lietuviu gimnazijoje.

1949 m. su šeima emigravo į 
N. Zelandiją. Įsikūrė Rotorua 
mieste ir visą laiką dirbo Miškų 
tyrimo įstaigoje, medienos tech
nologijos skyriuje.

S. Kripas mirė širdies ligos 
ištikus 1965 m. vasario m. 18 d. 
Laidotuvėse dalyvavo veik visi lie 
tuviai iš Aucklando, uip pat daug 
vietinių pažįstamų, bendradar
bių. Po pamaldų prie karsto kop
lyčioje miškininkų ir N, Zelandi
jos Lietuvių bendruomenės vardu 
atsisveikino V. Grigaliūnas. Ve
lionis paliko žmoną Bronislavą, 
sūnų Kęstutį, šis jau baigęs aukš
tesniąją mokyklą Rotorua, ir duk
terį Nijolę Basiulienę, kuri gy
vena Los Angeles, JAV,

S. Kripas buvo stipri pajėga 
mokslo ir mokymo srityje. Savo 
darbu yra didžiai nusipelnęs Lie
tuvos miškų ūkiui. Visuomeni
niame darbe dalyvavo Lie
tuvos Saulių Sąjungoje, tautinin
kuose. Spaudoje bendradarbia
vo Mūsų Giriose, Tautos Ūkyje.

Ne mažą gyvenimo laikotarpį 
esu praleidęs su Stasiu bendram 
darbe Vidurinėje miškų mokyklo
je Alytuje, Žemės Ūkio akademi
joje, Vilniaus universitete. Nere
ta valanda taip pat stoja prieš 
akis kartu praleista ir darbe ir 
pramogoje gražiosios Dzūkijos 
miškuose bei ežeruose. Visa tai 
likosi kaip maloniausias atsimi
nimas. Giliu liūdesiu atsisveikin - 
damas su Stasiu, reiškiu nuošir
džią užuojautą jo likusiai šei
mai.

J. Rauktys
--------------------- --------------- 

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

11DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU 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. Gribauskas, sekretorius 

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

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMES/O
Pas mus .Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus-nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500" kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien.

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

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

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

MARIĮUETTE «1FT 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 IŠPARDAVIMAS medžiagų ir kitų prekių nepa

prastai papigintomis kainomis. Angį, kostiumams me
džiagos. kurių kaina buvo $18.00 dabar tik $14.00. 100'1 
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

VIEŠĖDAMI nilCIMJE PIRKITE Ut.IO.IE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTOVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PJRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

L Imp. 3-Star FRENCH COGNAC...................5th
2. Antiąue Bourbon Kentucky Str. Whiskey. .5th
3. CANADA DRY VODKA................ 5th
4. Imp.. French NAPOLEON Brandy............... 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąucur.......
6. CHIANTI Imported Wine ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th
5th 1.29

.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.
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S. Pacevičienė. Įėjimas | Jeruzalę (aliejus)

Kristus ir vaikai V. Kavaliūnas

Pirmoji "Kristaus ir vai
kų" versija parašyu Tėvy
nės Garsų jaunimo radijo va
landėlei. Čia jikiekpakeisu: 
atsisakyta radiofoniniam vai
dinimui būtinų elementų, 
pridėus vienas kitas naujas
personažas.

-- Einame! — šūktelėjoTobijo 
našlės Naomės kaimynė Judita, 
išėjusi iš savo akmeninės pirke
lės.

— Zacharijus, — trumpai at
sakė Naomė.

-- Einam, einam! Zacharijus 
pabus ir vienas. Tuoj grįšime, 
— ragino Jesika, klu Naomės 
kaimynė, ir abi, nieko nelauk
damos, nuskubėjo į miesto cent
rą, iš kur sklido minios ūžesys 
ir šauksmas.

Naomė valandėlę stovėjo ir 
žiūrėjo | žmones, skubančius siau
romis ir kreivomis gatvėmis, 
urp akmeninių namų sienų, su re- 
ui kur paslUikančiu langu. Eiti 
ji niekur nemanė: ji turi būti na
mie. Turi saugoti ir slaugyti 
savo sūnų Žcharijų, kiJris’jautre
ti meuiparaližuotas ir negali pa
judėti iŠ lovos.

Netrukus pradarė pirkelės du
ris ir |ėjo | vidų. Zacharijus bu
vo jau išbudęs ir |tempui klau
sėsi iš toli atsiūbuojančio mi
nios šauksmo: "Hosanna! Ho- 
sanna!"

— Mama, kas čia uip šaukia? 
paklausė jis, pamatęs įėjusią mo
tiną.

-- Jėzus nazaretietis atkelia
vo | Jeruzalę. Žmonės j| pasitin
ka...

— Kas jis yra, mama, us Jė
zus?

— Juozapo ir Marijos sūnus, 
kilęs iš karaliaus Dovydo gimi
nės. Jis, sūnau, moko žmones, 
daro stebuklus, gydo ligonius. Net 
sako, ir numirusius prikelia.

-- Mama, mama, ui Jėzus ir 
mane galėtų išgydyti? — paklau
sė Zacharijus gyvai.

— Jis daugeli Išgydė: aklų, 
raupsuotų ir paraližuotų -- ne
tiesiogiai atsakė Naomė.

— Ar Jėzus, mamyte, myli 
valkus?

-- Myli. Labai myli. Jis myli 
visus žmones.

— Tai jis galėtų pas mus atei
ti ir mane išgydyti?

— Gal kada nors ir ateis. Gal 
po švenčių, Zacharijau. Dabar jis 

Velyklniai margučiai nudažyti pranciškono brolio Gulbino.
R. Kisieliaus nuotrauka

labai užimtas.
-- Jei jis ateitų, aš prašyčiau, 

kad mane išgydytų. Man uip nu
sibodo vienam. Visą laiką tik gu
lėti ir gulėti...

— Tokia, sūnau, Aukščiausio
jo valia, — urė Naomė ir nusi

VELYKOS
Žvakutė spindi,
Varpeliai dindi,
Klausyk — didysi^ jau gausti ima;
Din-dan, Jurguti,
Maryt, Alguti, —
Į Atpirkėjo prisikėlimą!

Gražu pasauly,
Kai rytą saulė
Virš pušynėlių ir sodų rieda.
Su vyturėliais
Ir pumpurėliais
Tau Aleliuja laukai užgieda.

Su vėju žaidžia -~-
Žiedus išskleidžia
Kartu — puriena ir žibuoklėlė.
Din-dan skubėkit —
Pagarbint bėkit
To, kurs šį rytą jau prisikėlė!

gręžė 1 kitą pusę. Jos veidu rie
dėjo ašaros.

**♦
Saulė jau buvo pasvirus | va

karus, kai trys Zacharijaus drau 
gal — Josijas, Lemuelis ir Me- 
hitabelė — su triukšmu įsiver
žė | Naomės pirkelę.

— Tu, Zacharijau, nematei...
— tarė Jasijas.

— Ko nemačiau?
— Kiek žmonių! — įsiterpė 

Mehitabelė.

— Nei praeiti negali, — Pri
dūrė Lemuelis.

— Aš buvau Jlipęs J med|, — 
gyrėsi Josi ja s.

-- Aš žinau, -- lyg teisin
damasis urė Zacharijus: — Jė
zus atvyko... Aš girdėjau...

(Iš J. Minelgos knygos "Labas rytas voverė")

— Tai kas, kad girdėjai. Bet 
tu jo nematei, -- su pranašu
mo tonu tarė Josijas.

-- Po švenčių jis pas mus at
vyks, ir aš paprašysiu, kad ma
ne išgydytų.

-- Manai, kad Jėzus turės 
laiko ateiti pas jus? Eis, manai, 
| kiekvieną pirkelę, — kalbėjo 
Josijas.

— Gali, gali ateiti. Jis varg
šus, sako, labai myli, — guos
dama Zacharijų, tarė Mehita-
belė.

— Tegu ateina. O dabar eina- . 
me, — tarė pradėjęs neberimti 
Josijas.

— Dar kiek pabokime pas Za
charijų, — tarė Lemuelis.

-- Pabūkime, pabūkime. Jam 
vienam nuobodu, — kalbėjo Me
hitabelė.

— Jūs galite būti, jei norite, 
o aš einu, ryžtingai tarė Jo
sijas, eidamas prie durų.

— Mes ateisime pas tave kitą 
dieną, tarė Lemuelis.

-- Gal rytoj, — pridėjo Mehl- 
tabelė, ir visi trys išbėgo pro 
duris.

— Ir vėl aš vienas. Visada. 
Niekas nenori su. manimi būti 
ir žaisti, — kalba, tarytum pats 
su savimi, žiūrėdamas l pirke
lės lubas, Zacharius. Jo skruos
tais rieda ašaros.

— Neverk, sūnau. Po švenčių 
aš eisiu ir paprašysiu Jėzų, kad 
jis ateitų ir tave Išgydytų, — kal
ba Naomė, glostydama Zachari-

jaus plaukus.
— Ar tada aš vėl galėsiu bė

gioti?
— Galėsi.
— Ir laipioti medžiais?
— Taip, Zacharijau, būsi svei

kas ir viską galėsi.
Zacharijas guli ir tyli. Jo 

veidas spindi įsivaizduojamu 
džiaugsmu.

— Mamyte, paguldyk mane prie 
lango. Aš noriu matyti saulę ir 
slėnyje žydinčias gėles.

— Gerai, sūneli. Apkabink ran. 
kūtėmis mano kaklą. Ot, uip — 
man bus lengviau, — kalba Na- 
omė ir paguldo Zacharijų prie 
vienintelio akmeninės pirkelės 
lango.

— Kaip gražu lauke. Aš gir
džiu paukščius čiulbant.

*«*
Didysis Ketvirtadienis. Jė

zus Alyvų Kalne, susikaupęs ir pa
skendęs gilioje maldoje. Jis žino, 
kad bus išduotas savo mokinio, 
suimtas, plakamas ir teisiamas, 
išsigintas Petro ir prikaltas prie 
kryžiaus. Tačiau jo meilė dides
nė už kančios baimę. Jis sumei-
le neš Golgotos kalnan savo kry
žių, kad Jvyktų ne jo, o jo Tėvo 
valia.

Zacharijus jau buvo išbudęs, 
kai trys jo draugai išsigandusiais 
veidais atbėjo pas j|.

— Zacharijau! — pašaukėgar- 
siai Lemuelis.

— Tyliau! Jis dar miega, — 
sudraudė Mehitabelė,

— Nemiegu, tik taip užsi
merkęs.

— Tu dar nieko nežinai? --pa
klausė Josijas.

— Nieko. Ar kas įvyko?
— Jėzų suėmė? — tarėprislėg- 

tu balsu Mehitabelė.
— Kas jj suėmė?
— Kareiviai. JI išdavė, — 

beveik tuo pat laiku tarė Josi
jas ir Lemuelis.

— Kas išdavė? — paklausė 
Zacharijus.

— Judas, --tarė Mechitabelė
— Mes matėme ir Judą, --ta

rė Josijas.
-- Koks jis, Zacharijau, bai

sus! — su išgąsčiu balse tarė 
Lemuelis.

— Aš net suspigau, ji pama
čius — tarė Mehitabelė.

— Aš nė kiek jo nebijojau. Ką 
jis man padarys? Pabėgčiau, — 
kalbėję Josijas.

-- Kur dabar Jėzus? — pa
klausė Zacharijus.

— Pas Pilotą, -- urė Mehi
ubelė.

-- Ne, pas Erodą, — priešu- 
ravo Josijas.

-- Man uip jo gaila, -- liūd
nai tarė Zacharijus.

Visi valandėlę, apimti neaiš
kios baimės, tylėjo. Paskui Jo
sijas urė:

— Jau einame.
— Geriau niekur neikite. Dar 

gali kas atsitikti, kokia nelai
mė, --urė Zacharijus.

— Tai kas? Vistiek įdomu, — 
atsakė Josijas ir visi išėjo iš 
pirkelės.

Vaikams išėjus, Naomė pri
ėjo prie Zacharijaus lovos:

— Tu verki, sūnau?
— Jėzus jau niekad pas mus 

neateis.
— Tokia Aukščiausiojo valia, 

— urė motina.
— Ir niekad aš nebūsiu svei

kas. Niekad, niekad...
-- Aš, Zacharijau visada būsiu 

su uvimi. Neverk. Parduosiuož- 
ką ir nupirksiu vežimėli. Saulė
tomis dienomis išvešiu uve l 
Kidrono slėn|. Galėsi žaisti, panė
ręs savo rankų pirštus gaiviame 
Glhono šaltinio vandeny, skinti gė
les Ir klausyti paukščių čiulbėji
mo kalvų papėdės medžiuose, — 
kalbėjo Naomė, glostydama Za- 
charijaus plaukus ir veidą.

Zacharijus užmigo.
««*

Prie Piloto rūmų minia žmo
nių. Didelė spūstis. Kristus iš
varginus ir nuplaktas. Pilotas, 
neradęs jokios jo kaltės, siū
lo: paleisti Jėzų ar žmogžudį 
Barbą.

— Barabą! Barabąl -- suūžia 
minia.

— Barabą! --Lygaidaspakar
toja skardūs vaikų balsai.

-- Mama, -- sako išbudęs Za
charijus.

-- Ką sūnau? -- paklausia pri
ėjusi Naomė.

-- Uždaryk duris. Aš bijau. Aš 
nenoriu girdėti tų balsų.

-- Gerai, sūnau, -- sako ji.
--Ar uždarei?
— Uždariau.
-- Bet aš vistiek girdžiu.
— Ką tu girdi, sūnau?
-- Girdžiu. Jie daro kryžių. 

Argi tu, mama, nieko negirdi?
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VELYKOS Jonas Miškinis

Kievieno gėrio pasireiškimą 
žmogus sutinka su džiaugsmu. 
Su džiaugsmu žmonija sutinka 
teigiamuosius gamtos reiškinius, 
pagerbia kilnias Idėjas ir di
džiąsias asmenybes. Visos šven
tės, kurias žmonės pajvairina 
gražiomis, įvairiomis ir iškil
mingomis tradicijomis, kyla iš 
džiuginančių įvykių. Viena tokių 
įvykių yra pavasario šventė — 
Velykos.

Krikščionys Velykoms davė 
tiesos pergalės, dvasinio prado 
pirmumo prasmę. Todėl Velykos 
ir yra džiaugsmo šventė visų, 
kurie kovoja dėl tiesos, artimo 
meilės, žmbnljos ir tautos ge
rovės.

Daug kas tvirtina, kad žmo
gus yra gamtos vaikas, bet kar
tu ir jos valdovas. Žmogus am
žiais kuria sau įstatymus ir am
žiais juos laužo. Kova dėl tie
sos ir teisingumo, dėl gėrio ir

— Nieko, -- sako motina ir, 
tarytum pasiteisindama: --Mano 
ausys jau ne tokios geros, kaip 
tavo.

— Mama, jie kala Jėzų prie 
kryžiaus.

— Tau tik taip atrodo, sūnau.
— Ne, mama, aš girdžiu.

»*♦
Saulė leidžiasi. Rūstūs kalvų 

šešėliai užgula miestą. Zachari
jus guli išbalusiu veidu Ir klauso. 
Jis girdi iš toli ateinanti balsą: 
"Eli, Eli, lamma sabacthani". Ir 
jo lūpos kartoja:

-- Mano Dieve, mano Dieve, ko. 
dėl mane apleidai? Tėve, | tavo 
rankas atiduodu savo sielą.

-- Zacharijus nusigręžia l sie
ną ir verkia.

-- Neverk, sūnau, — ramina jį 
Naomė.

-- Jėzus, mama, mirė. Man 
taip baisu. Sutemo. Žaibuoja ir 
griaudžia. Uždenk langą.

Ankstyvą sekmadienio rytą Na
omė, atsisukusi l rytus, meldė
si. Raudoni tekančios saulės spin - 
dūliai krito ant išvargusio jos vei
do.

Zacharijus staiga išbudo. Jis 
aiškiai matė Kristų ir jo žodžius 
girdėjo: "Kelkis,Zacharijau. Pa
sakyk savo motinai, kad esi svei
kas, ir bėk žaisti". Jis staiga 
pašoko iš lovelės ir bėga prie Na
omės:

— Mama, mama! Žiūrėk, aš 
sveikas!

-- Neparpulk, sūneli, eikš, — 
nustemba motina.

— Mama, aš sveikas! Jėzus 
mane išgydė.

— Tebūnie garbė Aukščiausia
jam.

— Leisk, mamyte! Aš bėgu.
-- Kur, sūnau? Nebėk...
— Pasakyt Marijai, --sakoZa- 

charijus ir išsiveržia iš motinos 
rankų.

Naomė stovi nustebusi, žiūri | 
gatve bėganti Zacharijų ir girdi 
jo žodžius: "Marija! Marija"... 

grožio yra amžių kova. Nors 
gėrio ir pikto supratimas nėra 
vienodas, bet žmonija kovos tiks
lą supranta. Vadinas, žmonijos 
troškimas yra ne kas kita, kaip 
gerovės siekimas.

Krikščioniškas pasaulis laukia 
Prisikėlimo šventės. Kas tai? 
Ar pagarbos pareiškimas Kris
tui, mirusiam iš meilės kitiems? 
Juk Jo visas gyvenimas buvo 
persunkus artimo meilės dva
sia. Jis išaiškino save, kad pas
kelbtoji jo idėja amžiais liktų 
žmonėse.

čia tenka prisiminti neteisin
gas, bet kartu simbolingas išsi
reiškimas tų, kurie Kristų smer
kė: geriau, kad vienas žmogus 
žūtų už uutą. Tas Žmogus ne
sipriešino, kad tik tauta liktų 
gyva.

Todėl religines Velykas junki
me su savo tautos Velykomis. 
O um reikalinga lietuvio mei
lė lietuviui.

Per Velykas džiaugsmingai 
minime Prisikėlimą, pergalę 
prieš mirtj, tačiau milijonai 
žmonių tuo džiaugsmu negali pa
sinaudoti, skęsdami skausmo 
ašarose. Koks prisikėlimas 
vargsuntiems ir skurstantiems 
bolševikų okupacijoje!

Per Velykas tikintieji gausiai 
rinksis l bažnyčias minėti Kris
taus Prisikėlimą. Iš pamoksli
ninkų lopų girdės žodžius apie 
šios šventės prasmę ir Krisuus 
paliktą testamentą: "Nėra dides
nės meilės, kaip toji, kai kas 
atiduoda gyvybę už artimą, net 
už priešus". Koks kontrastas šių 
žodžių ir gyvenimo tikrovės. Kas 
kaltas, ne vienas paklaus. Nie
kas kitas, kaip pats žmogus. 
Žmogus, neapvaldęs savyje žvė
riškumo, numarinęs žmoniš
kumą.

Neišsilaikys tauta, jei jos sū
nūs bei dukros bus persisunkę 
egoizmu, gobšumu, nuvertinę 
dvasinę kultūrą, pavirtę civili
zuotais barbarais.

Šiemet mūsų tėvynės paver
gėjai vers minėti 25 metų Lie
tuvos pavergimo "sukaktf, ne
atsižvelgiant, kad tauta plūdu
riuoja didžiausiame varge ir 
skurde. Lietuvių tautos kūnas 
beatvangos nuodijamas komu- 
ni stinėmis bacilomis.

Mūsų tauta netolimoje praei
tyje turėjo sūnų, kurie kovoda
mi su galingesniais priešais,pa
aukojo savo gyvybes ant Tėvy
nės aukuro. Be abejo, tokių pa
siryžėlių turime ir dabar. Ži
nom, kad didžias misijas atlie
ka ne skaičiai, o pavieniai pa
sišventėliai, ryžtingieji, neblją 
pasiaukojimo. Tad Velykų šven
tė tesužadina geriausius nusi
teikimus mūsų artimo, mūsų tau
tos atžvilgiu. Tautos vienybės ale
liuja tesujungia su didinguo
ju Krisuus Prisikėlimo džiaugs
mu! Sveiki sulaukę šventų Ve
lykų!
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ČIURLIONIEČIAI KONCERTUOS CHICAGOJE
Spaudoje pasirodžius žiniai, 

kad Balfas ruošia koncertą .krei
piausi | Balfo apygardos pirm. 
Ign. Petrauską, prašydamas pla
čiau paaiškinti apie rengiamą 
koncertą.

— Malonėkite paaiškinti, ko
dėl Balfas Chicagoj, šalia aukų 
rinkimo vajaus ruošia koncertus?

-- Balfo apygardos valdyba 
stengiasi ne tik gauti iš visuome

nės aukų labdaros reikalams, bet 
nori kuo nors lietuviškai visuo
menei ir atsilyginti. Tuo tikslu 
buvo suruošti Kanados Varpo Cho
ro ir solisto Voketaičio koncer
tai.

— Kodėl šiais metais kvietėte 
Čiurlionio ansamblį, o ne kurį ki
tą chorą?

— Norėdami iškilmingiau už
baigti Balfo 20 metų veiklos su

kaktį ir pateikti chicagiškiam ką 
nors iškilesnio ir kartu pagerbti 
Čiurlionio ansamblį jų sukakties 
25 metų proga, nutarėm čiurlio- 
niečius pakviesti su koncertu.

— Įdomu botų žinoti, kochica- 
giškiai gali tikėtis iš Čiurlionio 
ansamblio šiais metais?

— Čiurlionio ansamblis balan
džio 23 d. koncerte dainuos 22 dai
nas. Tai bus nauja programa, dai

nos atliekamos pirmą kartą, lie
tuvių liaudies dainos, harmoni
zuotos ir stilizuotos lietuvių kom
pozitorių. Antroje dalyje bus iš
pildyti "deimančiukai", surinkti 
per 25 metus, populiarios dainos, 
kurias išpildys vyrų, moterų ir 
mišrieji chorai. Programa bus 
papildyta .būtent .Aldona S tempu- 
žiene ir Juzė Krištolaityte - Dau
gėliene. Be to, solo partijas at
liks Grigaliūnąitė, Gilys, Pleč
kaitis ir Johansonas. Daly
vaus kank lininkių vienetas, va

dovaujant Onai Mikulskienei-
— Skaitėme spaudoje, kad ruo

šiate koncerto išvakarėse Čiur
lionio ansambliui vakarienę. Įdo
mu, kokiais motyvais u vakarie
nė ruošiama?

— Norėdami pagerbti čiurlio- 
niečius, sulaukusius "žilo plau
ko" --25 metų sukakties, suta
rėm su Dainavos ansambliu su
ruošti pagerbimo vakariene, 1 
kurią kviečiame ir plačiąją lie
tuvišką dainas mylinčią visuo
menę. Vakarienės programoj nu

matoma atlikti ištraukos iš ope
rų ir operečių.

— Ar jaunimui numatote da
ryti nuolaidas, kad atsilankytų į 
koncertą ir vakarienę?

— Tiesa, norime jaunimui at
silyginti už jų aktyvų prisidė
jimą prie aukų rinldmo vajaus. 
Jaunimui atpiginome bilietus, nuo 
bet kurio bilieto kainos jiems 
padarome vieno dolerio nuolaidą.

L. P. Sulas

Taupusis senukas Benas būtų dėkingas, patyręs, kaip mes aptarnaujame 1,800,000 
savo klijentų tik už 2.1 c. iš dolerio.
Jis net nustebtų, kaip mes tai sugebame padaryti. Pirmučiausia, tai patirtis.
Mes esame įsispecializavę ligoninių aptarnavimu ilgiau nei bet kas kitas.
30 metų, tiesa pasakius. Ir Benas dėkingas už tai.

Mes suradome eilę būdų kaip sumažinti išlaidas ir šen ir ten. Didesnėse 
pozicijose, sumažinant aptarnavimo išlaidas metai po metų. Mažesnėse pozicijose, 
kaip mikrofilmuojant sąskaitas, kad sutaupius vietos. Benas sužavėtas 
tomis detalėmis.
Be abejo, visa tai suvedama į vieną pagrindinę priežastį, kodėl Blue Cross 
sugeba grąžinti 97.9 c. jūsų pinigų ligos atveju:mes niekad nepamirštame, 
jog tai jūsų pinigai.

Jo atmintim, Benas būtų ir už tai dėkingas.
Blue Cross of Northeast Ohio. Sąjungoje su Blue Shield pilnutiniai 
sveikatos apsaugai.

Blue Cross grąžina 97 c. jūsų dolerio ligoninės paslaugomis, 
liet gi ir Benas Franklinas būtų tuo nustebintas.
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L,
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Pianisto Andriaus Kup

revičiaus metinis koncertas 
įvyks balandžio 20 d., 8:30 
vai. vak. Cleveland Music 
Settlement salėje.

P r o g ramoje Brahms’o, 
Schumano, Debussy ir Lisz- 
to kūriniai.

Įėjimas nemokamas.

• AKADEMIKAI SKAUTAI nuo
širdžiai kviečia visą lietuvių vi
suomenę, ypač studentus, pasi
linksminti Korp! Vytis atvelyki- 
niame šokiy vakare, kuris Jvyks 
penktadienį, balandžio 23 d. 8 
vai. vak. Čiurlionio Ansamblio 
namuose.

• Ruth Guzauskas, gyv. 
634 Bagridge Blvd., Wil- 
lowick, laimėjo antrą vietą 
moterų klasė j-e sviedinio 
me’timo (Bovvling) čempio
nate Clevelande. Ji gavo 
dovanų Zenith televizijos 
aparatą.

• Lithuanian IVomen’s 
Club savo sekantį susirin
kimą šaukia bal. 20 d. Lie
tuvių salėje, 6835 Superior 
Avė., 8 vai. vak. Susirinki
mui vadovaus Mrs. John 
Pongonis.

• Metropolitan Operos 
spektakliai, kurie vyks 
Public Auditorium, galės 
būti lankomi ir toliau gyve
nančių muzikos meno mė
gėjų. Tam yra suorganizuo
tas patogus autobusų susi
siekimas. Nuolatiniai auto
busai kursuos iš Municipal 
Parking Lots į Public Au
ditorium svečių patogumui.

Operų repertuaras vyks 
tokia tvarka: pirmadienį, 
bal. 26 d. ”Tosca”, antrad., 
bal. 27 "Samsonas ir Dali
la”, trečiad., bal. 28 "Pa
skutinis Barbaras”, ketvir- 
tad., bal. 29 ”Turandot”, 
penktad., bal. 30 "Otelio”, 
šeštad. dienos metu, geg. 1 
d. "Aida”, o vakare "Skra
jojantis Olandas”, sekmad., 
geg. 2 d. "Rigoletto.”.

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

• Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos susirin
kime, įvykusiame balandžio 
11 d., išrinkta nauja valdy
ba: pirm. K. S. Karpius, vi
cepirmininkai kun. P. Dze- 
goraitis, L. Šukienė, finan
sų sekr. Marė Mišeikienė, 
užrašų sekr. K. Bacevičie
nė, ižd. Vyt. Braziulis. 
Kontrolės komisija: J. Sa
dauskas, P. Glugodienė.

Į LKD Sąjungą įstojo 
Ramovės skyrius.

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.

JOSEPH & FEISS CO. 
2149 West 53 St.
Tel.; 961-6000.

PHILADELPHIA

PARDUODAMAS NAMAS

3 miegamųjų bungalow, 
tarp Lake Shore Blvd. ir E. 
185 gt., prie Naujosios para
pijos. Namas labai gerame 
stovyje. Garažas.

Teirautis

PARDUODAMI NAMAI

Dviejų šeimų plytinis na
mas 5-5-3, 2 automob. ga-
ražas, prie pat E. 185 gt., 
gerame stovyje. Gali gauti 
$150 mėnesiui nuomos ir 
pats veltui gyventi.

REY NAUSNER
PO 1-5070 WH 4-4411

(44-47)

Beveik naujas 12 šeimų 
plytinis apartamentas, virš 
$15,000 pajamų per metus, 
garažai.

Įdomi paskaita
Artinantis Korp! Neo-Lithua

nia Philadelphijoje metinei šven
tei, neolituanai sujudo. S. m. 
balandžio mėn. 3 d. įvyko suei
ga šventėms reikalams apsvars
tyti. Ta proga buvo išrinkta nau
ja valdyba, kuri šventės metu 
perims pareigas. Į naują val
dybą išrinkti: G. Mironas, J. 
Stelmokas, V. Didelytė, B. Pum- 
polytė ir V. P. Mitalas, Jr.

Balandžio mėn. 11 d. neolitua
nai suruošė inž. V. Volerto pas
kaitą. Tema “Mūšy literatūros 
problemos**. Prelegentas nagri
nėjo ne vien tik literatūrinius 
klausimus, bet ir žurnalistinius. 
Pasidžiaugęs, kad turime gerų 
žurnalistų, apgailestavo, kad ne
turime lietuvių, kurie rašytų 
amerikiečių spaudoje. Ragino 
jaunimą susidomėti žurnalistika, 
technikos specialistų jau numa
tomas perteklius. Lietuvių ra
šytojams sunku prasimušti į 
amerikiečių knygų rinką.

Paskaita buvo įdomi. Pažymė
tina, kad V. Volertas, nors yra 
matematikas, tačiau gyvai domi
si literatūra ir yra knygų auto
rius. Į paskaitą atsilankė ne tik 
neolituanai, bet jų draugai ir 
artimieji. Po paskaitos buvo ka
vutė ir vaišės.

Tikimasi, kad Philadelphijos 
visuomenė skaitlingai atsilankys 
ir į ruošiamą gegužės mėn. 1 d. 
banketą. Banketas vyks gražioje 
Mc Callisters salėje. Puikus or
kestras ir kt. pramogos. Sve
čių, ypač jaunimo laukiama ir 
iš kitų padalinių.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ 
TAUTINIS ANSAMBLIS IR ŽIL
VINO Šokėjų grupė š. m. 
balandžio mėn. 24 d. 7,30 vai. 
Lietuvių Muzikinio klubo salė
je ruošia koncertą. Koncerto pel
nas skiriamas šeštadieninei mo
kyklai paremtL

L. B. PHILADELPHIJOS APY
LINKĖ Benjamin Franklin vieš
butyje ruošia banketą. Banketas 
ruošiamas JAV Liet. Bendr. Ta
rybos suvažiavimo dalyviams pa
gerbti gegužės 22 d.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAS, bendradarbiaujant- 
su New Yorko bendruomene, ruo
šiamas gegužės mėn. 30 d.

PETRUI DIDELIU balandžio 
23 d. sukanka 60 metų. P. Di
delis aktyvus lietuviškoje veik
loje. Ilgametis Tautinės S-gos 
skyriaus iždininkas, o šiais me
tais ir Bendruomenės Apylinkės 
Iždininkas.

S. m. gegužės mėn. 2 d. TINA 
ir MARTYNAS TRAUNAI švenčia 
25-kių metų vedybinę sukaktį. Ti
na Knitaitytė-Traunlenė, žymi 
vandens sporto mėgėja ir Pasau
lio Lietuvių Olimpijados 1938 m. 
čempijonė. Jos vyras Martynas, 
jau Amerikoje gimęs lietuvis, 
V. D. Universitete studijavęs li
tuanistiką. Ponai Traunai akty
vūs lietuviškame gyvenime.

MODERNUS BŪDAS SIŲSTI 
DOVANAS giminėms U.S.S.R.

Jokio supirkimo, Jokio pakavimo, Jokio siuntimo, 
Jokio muito.

šimtai Sovietų gamintų geriausios kokybės 
daiktų, paruoštų pristatymui:

AUTOMOBILIAI, MOTOCIKLAI, DVIRA
ČIAI, RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATAI, 
FOTO APARATAI, AUDINIAI, KVEPALAI, 
MAISTO PRODUKTAI, ir daug kitų dalykų.

Daugelis naujų dalykų dabar gaunami ir kai
nos daugiausia sumažintos.

Gali būti užsakytos atostogos jūsų giminėms 
sveikatos kurortuose.

Užsakymai aukščiau minėtiems daiktams bus 
priimami ir išpildyti vienintelės firmos, autori
zuotos Vnešposyltorg:

GREETINGS and BEST W1SHES

JUDGE

ALBERT A. V/OLDMAN
JUVENILE COURT 

WILLIAM GINTE R 
BAILIFF

GREETINGS and BESI W1SHES

REY MACKNIN AND 
ASSOCIATES

MT. PLEASANT AGENCY
GENERAI. INSURANCE

3669 LEE Rd. WA 1-4552

8 metų senumo. 10 šeimų 
plytinis apartamentas, virš 
$12,000 pajamų per metus. 
Garažai. Abu namai Lake 
Shore ir E. 185 gt. rajone.

Naujas vienos šeimos 
Wickliff, Ohio, Brick ranch. 
Tik 2 metų senumo. Netoli 
Chardon Rd.

3 vienos šeimos namai, 
visi gerame stovyje. Nau
josios parapijos rajone. No
rintiesiems galime ir išmai
nyti.

United Multiple Listing 
Service

Norintieji pirkti, parduo
ti ar išmainyti prašome 
skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 gt. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190

AUKOS PIRMAI
K. Valeika, Gary................ 2.00
V. Bitinas, Detroit.............2.00
L. Kronas, Lyons.............. 4.00
J. šulaitis, La Grange Park 4.00
M. Rėklaitis, Chicago........4.00
Dr. J. Ramunis, Victoria ... 4.00
F. Bočiūnas, Hartford......... 1.00
A. Bielskis, Cleveland...... 4.00
A.R. Igaunis, Waterbury .... 5.00
J. Latvys, Chicago.............  1.00
P. Babickas, Worcester..... 4.00
Dr. G. čekas, Metuchen..... 9.00
J. Kaseliūnas, Medellin..... 1.00
Dr. P. Stungys, Massillon... 5.00
T. Varanka, Clarendon Hills4.00
J. Davidson, EI Paso..........4.00
M. Mažeika, St. Joseph......  1.00
K. Kazlauskas, Cornwells

Hts ................................1.00
St. Smaizys, Chicago..........4.00
Los Angeles Birutininkės 4.00
E. Unger, Cleveland .......  6.00

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

P O DAROGIFTS, i n c .
Toji pat vadovybė, kaip ir

Globė Parcels Service, Ine..

220 Park Avenue 
South

Nevv York, N. Y. 10003 
Tel.: 228-9547

GREETINGS and BEST WISHES

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 361-9713

OPEN ON SUNDAY FROM 8 A. M. TO 5 P. M.

GREETINGS and BEST W1SHES

WILLIAM E. MARSAL
SCIENTIFIC SHOE FITTERS

10519 C A RN EGI E AVĖ. RA 1-4242

GREETINGS and BEST WISHES

NEtfMAN PONTIAC MOTOR, INC.
SALES AND SERVICE

SEE THE NEW OUTSTANDING
19 65 PONTIAC CARS

11628 EUCLID AVENUE RA 1-9493

GREETINGS and BEST WISHES

BILUS SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 37 th YEAR
Eastgate Plaza HI 2-7430

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & \Villiam 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

PAMINKLINIS LEIDINYS
Šio apibūdinimo tikrai nusipelno Aleksandro 

Merkelio parašyta ANTANO SMETONOS mono
grafija, kurią puikiai apipavidalintą išleido Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga.

Didelio formato veikalas turi 786 puslapius, 
754 p. teksto ir 32 p. iliustracijų. Įrištas kietais 
viršais, su iliustruotu aplanku.

Skaitytojas jame randa ne tik aprašomojo 
asmens biografiją, bet kartu plačią priešnepri- 
klausomybinio laikotarpio ir nepriklausomybės 
metų studiją.

• Spaudos atsiliepimai
”A. Merkelio monografija yra gražiu stiliumi 

ir taisyklinga kalba parašytas veikalas. Jis ver
tingas pirmiausia sukauptais gausingais duome
nimis, dažnai grindžiamas autentiškais šaltiniais 
iš 22 m. nepriklausomybės laikų”.

”... kas domėsis tais Lietuvos laikais ar ką 
tirs, tai A. Merkelio "Antanas Smetona” bus pir
maeilis vadovas”.

”... Veikalas paliks žymiausiu paminklu pir
mam ir paskutiniam prezidentui anos Nepriklau
somos Lietuvos”.

”D raugas”

"Autorius ir knygos leidėjas ... sveikintini 
ir jvertintini kaip atlikę reikšmingą įnašą lietuvių 
tautos istorijai”.

"Aidai”

. skaitytojas ras Įdomios medžiagos iš Lie
tuvos atsikūrimo, laisvo gyvenimo ir net tremties 
dienų”.

"Laisvoji Lietuva’'

"Palikim tą visą gausybę medžiagos pasigar
džiuoti patiems monografijos skaitytojams. O pa
sigardžiuoti bus kuo”.

• "Europos Lietuvis"

- IšKIRPKIT IR SIŲSKIT KUPONĄ ŠIANDIEN - 
MII. K. POCIUS. 3908 FIR STREET,

EAST CHICAGO. IND. 46313 j

Taip, prašom atsiųsti man Aleksandro Merkelio 
' "Antano Smetonos” monografijos .... egz.. skaitant 
' po $12.50. Pridedu $............. sumos čekį (perlaidą). ’
1 (Visa adresą prašom rašyti didžiosiomis raidėmis). | 
' I
| Pavarde ........................................................................... j

' Gatvė ...............  ’..............  ’
I

Miestas ............................  Valst................  Zip ..........  |



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• DAILININKAS VYTAU
TAS RAULINAITIS specialiai 
Dirvai sukūrė Velykinę pirmo 
puslapio vinjetę.

• ALT S-gos Worcesterio 
skyrius, visada aktyviai at
siliepiąs į savų organizaci
jų reikalus, šiomis dieno
mis, per iždin. P. Babicką 
papildė savo įnašą Vilties 
Draugijai 50 dol.

VISIEMS VASARIO 16 
GIMNAZIJOS RĖMĖJŲ 

BŪRELIAMS
.Sveikindamas mieluosius 

rėmėjus Velykų švenčių 
proga, su džiaugsmu prane
šu, kad šių mokslo metų 
abiturientė Birutė Girdvai- 
nytė sėkmingai išlaikė 
brandos atestato egzaminus 
ir, kad balandžio 11 d. J. E. 
Vysk. Pranas Brazys įšven
tino naujuosius gimnazijos 
rūmus.

Siunčiu geriausius Dievo 
palaimos linkėjimus, dėko
ju už uolią talką gimnazijai 
ir prašau -nenuilstamai ir 
toliau visa širdimi rūpintis 
Vasario 16 Gimnazijos gy
vybe.

Su meile ir pagarba 
Kun. Br. Liubinas, 

Direktorius

CHICAGO

• Dirvos bendradarbių 
klubo Chicagoj valdyba pra
šo nario mokestį užsimokė
ti naujos valdybos nariui 
Jonui Našliūnui, 7201 So. 
Western Avė., Chicago, II- 
linois, 60632, telefonas HE 
6-3368.

Pakvietimus Dirvos ko
respondentams ar foto re
porteriams prašoma adre
suoti Mečiui Valiukėnui, 
6417 So. Oakley Avė., Chi
cago, Illinois, 60636, telef. 
434-7270 arba Dirvos atsto
vui Vytautui Račkauskui, 
5113 W. Cermak Rd., Cice
ro, Illinois 60650, telef. TO
3-5864. Per pastarąjį gali
ma užsiprenumeruoti Dir
vą, ją pratęsti ar joje pa
siskelbti.

• SLA 6-ji Chicagos apy
linkė gegužės 2 d., 3 vai. p. 
p. Dariaus ir Girėno salėje 
ruošia jaunimo talentų var
žybas. Atstovau jamos visos 
muzikos šakos. Visi daly
viai bus apdovanoti premi
jomis, pagal pasiektą lai

Ar yra lietuviška visuomenė pasimetusi tarp 
kairės ir dešinės? Lietuvos ir Amerikos? Ar atsi
randa prieštaravimai prieš dalykus, kuriuos lietuvių 
tautinių idealų siekiantiems derėtų remti, ir rėmi
mai dalykų, kurių svetimam krašte atsidūręs lietu
vis turėtų tik kratytis? Tai tema, kuria V. RASTE
NIS kalbės balandžio 24 d., 7 vai. vakaro Jaunimo 
Centro mažojoje salėje.

Savaitę vėliau, gegužės 1 d., ten pat — Čiurlio
nio galerijoje bus atidaryta Australijoje gyvenančių 
lietuvių dailininkų grafikos darbų paroda. Parodoje 
dalyvaus E. K u b bos, V. Ratas, H. Šalkauskas, A. 
Šimkūnas ir A. Vaičaitis, šie mūsų menininkai vie
nas po kito yra įvertinami premijomis Australijos 
parodose.

Santara-Šviesa kviečia visus atsilankyti į pa
skaitą ir parodą.

mėjimą. Užsiregistruoti pas 
Oną Biežienę, 3241 W. 66 
PI., Chicago, Illinois, telef. 
RE 7-7868 nevėliau, kaip 
dešimt dienų prieš varžybų 
dieną.

• Chicagos Lietuvių Skau
tams Remti Draugija ren
gia dainos ir gražiojo žo
džio koncertą gegužės 9 d., 
3 v. p. p., Jaunimo Centro 
patalpose. Programą išpil
dys solistė Daiva Mongir- 
daitė ir aktorius Vitalijus 
Žukauskas. Lietuvių visuo
menė maloniai prašoma at
silankyti į šį koncertą, pa
klausyti solistės ir akto
riaus, pasisemti sielos pe
no, ir kartu paremti lietu
viškąjį jaunimą.

• Vytautui Kasniūnui, 
visu omenininkui, kultūri
ninkui ir spaudos darbuoto
jui Chicagoje, balandžio 10 
d. suėjo 50 metų amžiaus.

LOS ANGELES

• D.L.K. Birutės D-jos 
Los Angeles skyrius kovo 
mėn. 14 d. visuotiniame na
rių susirinkime išrinko 
naują valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: pirm. D. Narbutienė, 
vicepirm. J. Pėterienė, sekr. 
V. Mažeikienė, iždin. J. ži- 
levičienė, narė S. Puikūnie- 
nė. Revizijos komisijon įei
na: O. Balčiūnienė ir Vili
mienė.

— o —
Balandžio 4 d. Tautinių 

Namų salėje birutietės su
ruošė arbatėlę, kurioje da
lyvavo Los Angeles mieste 
viešinti p. O. Pulkaunikie- 
nė, skyriaus įsteigėja ir 
pirmoji pirmininkė, konsu
las dr. J. Bielskis su ponia 
ir gražus narių būrys.

Los Angeles birutininkės 
maloniai kviečia visus at
silankyti į jų rengiamą tra
dicinį pavasario balių, ku
ris įvyksta gegužės 15 d., 
šeštadienį, 8 vai. vak. Uk
rainiečių Centro salėje — 
4315 Melrose Avė., Los An
geles, Calif. Įėjimas su vai
šėmis 5 doleriai, nedirban
tiems studentams ir pensi
ninkams 3 dol. Vietoms re
zervuoti kreiptis į S. Pui- 
kūnienę, telef. 466-0721 ir 
J. žilevičienę, tel. 244-6792.

(Sk?

MARGUTIS
DIRBA IR
KALBA 
LIETUVIAMS

1964 m. gruodžio 28 d. eismo ne 
laimėje, grįždami iš radijo stu
dijos, žuvo Lilija Vanagaitienė, 
Margučio savininkė ir vadovė 
ir Algimantas Mackus, Margučio 
žurnalo redaktorius ir radijo 
pranešėjas. Tuo pačiu metu, kai 
buvo rflpinamąsi žuvusiųjų laido
tuvėmis, eilė artimesniųjų Mar
gučio - Vanagaičiųbendradarbių: 
V.Adamkavičius, J.J. Bachunas, 
E. Bartkus, T. Blinstrubas, dr. 
S. Biežis, J. Jurkūnas, A. Kalvai
tis, J.J. Kazanauskas, A. Lapins
kas, R. Mieželis, V. Vijeikis ir 
kt. pasiima uždavinį — neper
traukti Margučio radijo progra
mų ir aiškintis tolesnes galimy
bes darbą tęsti. Jų išrinktieji 
atstovai A. Lapinskas, V. Adam
kavičius, susiriša su L. Vana- 
gaitienės palikimo vykdytoja V. 
Oliene ir gauna jos malonų suti
kimą, kad Margutis ir toliau skam
bėtų - aidėtų tiek radijo bango
mis, tiek periodiniu žurnalu.

Taip gimė, juridiškai inkorpo
ruoto Margučio Radijo Bendrovė 
(Margutis Radio Association). 
Šios bendrovės patikėtinių tary
bą sudaro: V. Olienė, V. Adam
kavičius, J.J. Bachunas, Dr. S. 
Biežis, J.J. Kazanauskas, A. La
pinskas, R. Mieželis ir V. Vi
jeikis. Vykdomą j JComitetą — A. 
Lapinskas, V. Adamkavičius ir 
R. Mieželis. Bendrovė yra pakvie
tusi Margučio radijo progra
moms sudaryti bei vesti, kaip ly
giai visą administracinį darbą at
likti, tarnautojus: Henriką Žeme
lį, spaudos darbuotoją ir lietuvių 
radijo valandėlės Rochesteryje 
ilgametį vadovą, ir Petrą Petru
li.

Nuo kovo 15 d. Margutispėrsi- 
kėlė ir pradėjo savo programą iš 
kitos radijo stoties, būtent 
WXRT, FM banga 93,1. To pakei
timo pasėkoje. Margutį gali klau
sytis kasdieną (pirmadieniais - 
penktadieniais 7-8 vali vak.) ne 
tik plačioji Chicaga ir jos arti
mos apylinkės, bet ir tolesnių gy
venviečių lietuviai. Margutis nūn 
gerai ir aiškiai girdisi, sakysim, 
Waukegane, Kenoshoje, Racipe, 
Milwaukee, Kankakee, Rock- 
forde, Hammonde, Gary ir kt. 
Michigano, Indiana irWisconsino 
valstijose. Sis teigimas daro
mas ne vien pagal radijo stoties, 
iš kurios Margutis kalba, pareiš
kimus, bet ir pagal daugelio mū
sų tautiečių Margučiui atsiųstuo
sius laiškus, padėkos pareiški
mus, už sudarymą galimybių klau 
sytis gimtąja kalba žinių, lietuviš - 
kos muzikos ir kt. Laiškų autoriai, 
gyvenantieji minėtose ar greti
mose vietovėse,reiškia džiaugs
mą ir padėką šiltais žodžiais, o 
kai kurie jų jungia to proga ir 
paramą Margučiui. Štai, viena 
vyresnio amžiaus lietuvė pareiš
kia, kad išgirdusi Margučio pro
gramas, lyg atjaunėjusi ir esą 
galėsianti desėtką metų ilgiau 
gyventi... Arba vienas lietuvis 
taip nusako šią naujovę: "... ne 
tik girdžiu Jus, bet ir jaučiu Jū
sų širdies plakimą"...

Margučio programų vadovas H. 
Žemelis deklaravo, kad Margutis 
netarnaus paskiriems asmenims 
ar grupėms, bet visiems lietu
viams. Margutis bus jungtimi vi
sų lietuvių. Kad tai atsiekti pav. 
pirmadieniais jau dabar skaito
mos savaitinės apžvalgos, antra
dieniais gvildenami sveikatos 
reikalai (vad. dr. S. Biežis) kito
mis dienomis — socialiniai reika-

Dirvos bendradarbiai Chicagoje balandžio 10 d. buvo susirinkę Gintaro svetainėje. Nuotraukoje pirmoj 
eilėj: Jonas Našliflnas, Antanas Nakas, Bronė Paplėnienė, Raimundas Mieželis, Mečys Valiukėnas. Stovi: 
Juozas Žemaitis, Juozas Jurevičius, Albinas Va) entinas ir Teodoras Blinstrubas.

V.A. Račkausko nuotrauka

lai (vad. J. šoliūnas), penktadie-. 
niais perteikiami jaunimo, lie
tuvių bendruomenės balsai ir rū
pesčiai... organizuojama religi
nės, kultūrinės, meno, muzikos 
valandėlės, o taip pat lietuvių 
studentų gyvenimo aktualijų ap
žvalgos ir kt. Numatomi pasikal* 
bėjimai su įvairių organizacijų 
vadovais, o taip pat su pavieniais 
iškilesniais asmenimis. Visur 
laukiama įvairių sričių darbinin
kų lietuvių talka ir parama. Mar
gučio štabas jaučiasi, H. Žeme
lio žodžiais tariant, lietuvių vi
suomenės tarnyboje esąs!

Margučio patikėtinių kalbėto
jas pareiškė, kad naujasis Mar
gutis nuo darbo pradžios, atseit, 
nuo 1965 m. sausio 4 d. iki 1965 
m. balandžio 10 d. iŠ skelbimų 
turėjęs pajamų per 2.000 dole
rių, aukų ir dovanų — per 300 
doL, o išlaidų per tą patį lai
kotarpį padaręs per 5.000 dole
rių! Skirtumas esą dengiamas 
privačiu kapitalu. Drauge jis iš
reiškė pasitenkinimą, kad padė
tis kaskart gerėjanti, nes plečiant 
Margučio programą ir į josios 
klausymą jungiantis didesnei audi
torijai, eilė prekybininkų, versli
ninkų tuo domisi ir jungiasi savo 
parama, apmokamais skelbimais 
į Margučio rėmėjus. Nemažai to
kių rėmėjų esą jau anksčiau 
buvę rėmėjų eilėse, bet sutri
kimų metu buvę pasitraukę. To
dėl V. Adamkavičius viltingai 
žvelgia į Margučio ateitį ir jau 
balandžio mėnesį tikisi suvesti 
mėnesinę apyskaitą be nuostolio. 
Esant tokiai padėčiai. Margučio 
Radijo Bendrovė šiuo metu atsi
sako toliau leisti ilgus metus se
nojo Margučio leistąjį žurnalą 
Margutis. Pabaigai, Margučio 
patikėtinių tarybos vardu įsak
miai pabrėžiamas nusistatymas 
Margučiui nesiekti pelno skirs
tant jį dalininkams, bet visą su
telktą kapitalą naudoti vis gėrės - 
niam Margučio programos vyk
dymui, tobulesnei lietuviškosios 
visuomenės interesų tarnybai!

Todėl Margutis savo ruoštu lau - 
kia ir visuomenės 'šilto jo žy
giams pritarimo, talkos ir para-

M. Valiukėnas

• Prof. Dr. Jonas Puzi
nas, Lietuvių Fondo vajaus 
P h i 1 a d elphijos komiteto 
pirmininkas, ir rašytojas 
Antanas Giedraitis, LB 
Worcesterio apyl. komiteto 
LF remti pirmininkas, šiuo 
metu yra daugiausiai pri
siuntė naujų LF narių.

Naujoji Dirvos bendradarbių klubo Chicagoje valdyba: V.A. Rač
kauskas, M. Valiukėnas ir adv. J. Našliflnas.

DIRVOS BENDRADARBIŲ
KLUBAS CHICAGOJE

Lišiolinės Dirvos bendradar
bių klubo valdybos Chicagoje na
rys Mečys Valiukėnas sukvietė 
klubo narius į Gintaro svetainę, 
Marąuette Parke, balandžio 10 d. 
Susirinkimui pirmininkavo Jo
nas Našliūnas.

Mečys Valiukėnas peržvelgė ' 
klubą steigiant užsibrėžtus tiks
lus. Po įsisteigimo suruoštos 
Dirvos spaudos balius ir gautos 
iš to gražus pelnas bei gyvaspub 
likos dalyvavimas praėjusių me
tų Dirvos novelės premijos įtei
kimo pobūvyje neginčijamai pa
demonstravo lietuviškosios vi
suomenės palankumą Dirvai ir 
jos bendradarbiams.

Po Valiukėno žodžio užsi
mezgė gyvos diskusijos, kuriose 
gyvai pasireiškė M. Valiukėnas, 
Jonas Našliflnas, Teodoras Blins

Šeštadienj, balandžio 24 d., 
maloniai kviečiame Tamstų su pažįstamais atsi

lankyti į TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE

RUOŠIAMĄ '

ATVELYKIO POBŪVĮ
Turtingas bufetas, atskiri staliukai, šokiai ir kiti 

įvairumai.

Pradžia 7:30 vai. vak.
LTS Toronto Skyrius

trubas, Albinas Valentinas, An
tanas Nakas, Stasys Vidmantas 
ir kiti.

Reikštos pasitenkinimas dabar 
Dirvoje spausdinamu II Pas. ka
ro aprašymu. Pasigęsta glaudes
nio bendradarbiavimo tarp re
dakcijos ir bendradarbių. Norima 
matyti daugiau žinių išChicagos, 
nors patys bendradarbiai jų ne
paduoda. Nusiskųsta griežto re
dakcijos rašinių korektūra, o Sta
sys Vidmantas pareiškė: "Mano 
straipsnių Dirva nespausdina, bet 
aš visada remsiu ją ir klubą ir 
mielai mokėsiu nario mokestį". 
Smerkto valdyba , neparodžiusi 
aktyvumo.

Senajai valdybai atsistatydi
nus, naujon valdybon vienbalsiai 
išrinkti: Mečys Valiukėnas, Jo
nas Našliflnas ir Vytautas Rač
kauskas. V.A. Račkauskas

DR. EDUARDAS ir MARIJA JANSONAI, 
Lietuviškos vasarvietės-vilos

AUDRONĖ
Cape Cod savininkai, sveikina visus buvusius ir 

būsimus vasarotojus bei bičiulis su 
VELYKŲ ŠVENTĖMIS

ir tikisi pasimatyti vasarą viloje AUDRONĖ, 
kuri šiais metais atidaroma vasarojimui nuo bir

želio mėn. 15 d. iki rugsėjo mėn. 15 d.
Iš kalno kreiptis: 15 Rosedale St., Boston. Mass. 

02124. Tel. 288-5999.

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
DIRVOS NOVELĖS KONKURSO PREMIJOS ĮTEIKIMO AKTAS

ir ■

BALIUS
£ , <■

Įvyks gegužes 8 d., 7:30 v. v., šeštadienį, Balio Pakšto salėje,
2801 West 38th Street, Chicagoje. į;

Programoje: įteikimo aktas, meninė dalis, vakarienė ir šokiai. *
J Meninėje dalyje dainuos Natalija Aukštuolienė, akompanuojant muzikui Antanui Kalvaičiui. Aktorė Eglė 

j Vilutienė skaitys ištraukas iš premijuotos novelės. - j
Šokiams gros BALIO PAKŠTO orkestras. Įėjimas su vakariene $5.00 asmeniui. S

■ 2
Staliukus užsisakyti (iki gegužės 5 d.) pas Bronę Paplėnienę, 5647 So. Wood St., telefonas g 

RE 7-8186 nuo 6-9 v. v. ir pas Eleną Matutienę, 2022 West 51st St., tel. PR 8-4236. £

RENGIMO KOMISIJA CHICAGOJE S ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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