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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

De Gaulle prieš Jaltą
PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS PASISAKĖ 
PRIEŠ PASAULIO PADALINIMĄ | JAV IR SO
VIETŲ ĮTAKOS SFERAS. — PRANCŪZIJA IR 
KITI KRAŠTAI TURI BŪTI NEPRIKLAUSOMI, 
TAČIAU KAIP PRIE TO PRIEITI PRAKTIŠKAI, 
LIEKA IR TOLIAU NEAIŠKU. — VOKIEČIAI 
VERŽIASI ATGAL Į AMERIKIEČIŲ GLĖBI-

------- Vytautas Meškauskas-----------

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle balandžio 27 d. atidarė 
savo priešrinkiminę kampaniją 
per televiziją aiškindamas savo 
užsienio politikos tikslus. Jis pa
reiškė, kad Jaltoje Įvykęs pasau
lio pasidalinimas privedė prie 
dviejų ginkluotų stovyklų, kurios 
gresia taikai. Tai išlaikyti rei
kalinga nauja jėgos balanso sis
tema. Prancūzijos politika sie
kia, kad kiekviena valstybė būtų 
atsakinga už save ir laisva nuo 
užsienio (takos Į savo vidaus rei
kalus. Prancūzai pasilieką savo 
sąjungininkų talkininkais, kol iš 
Rytų gresia dominacija, "tačiau 
neatsisakydami draugystės su 
Amerika. Jie turi elgtis kaip eu
ropiečiai, kuriais jie yra".

Už tat prancūzai palaiko nuo
širdžius santykius su Rytų Euro
pos valstybėm, ’išsivaduojan- 
čiom iš vergijos pančių* ir ne
nori ūkinės ir karinės priklau
somybės nuo Amerikos.
• "Faktas, kad mes patys spren
džiame visas savo prblemas — 
kalbėjo de Gaulle -- kartais atro 
do labai nemalonus tai valstybei 
(suprask JAV), kuri gal būt mano 
pati esanti už viską atsakinga dėl 
jos turimos jėgos, tačiau kas ži
no, gal kurią nors dieną toji drau
ginga Šalis supras, kad Prancūzi
ja, stovint’ ant savo kojų, gali at
sverti visus nemalonumus, ku
riuos ji jaučia dėl to šiandien".

Atrodo, kad toji kalba gali pa
daryti visai neblogo Įspūdžio da
liai JAV komentatorių suW. Lip- 
pmannu priešaky, kuriems atro
do jog JAV turi per daug Įsipa
reigojimų visame pasaulyje. 
Draugiška, bet nepriklausoma Eu
ropa iŠ tikro gali daugiau padėti 
taikos išlaikymo interesams, ne
gu visai priklausoma nuo Ameri
kos. Tačiau tokia turėtų būti visa 
Europa, o ne viena Prancūzija. 
Viena Prancūzija yra per silpna 
ką nors nusverti!

Pirmieji pranešimai apieBon- 
nos reakciją atsargiai skelbia, 
kad vokiečių tarpe toji kalba ne
sukėlė entuziazmo. Dar daugiau, 
kad ji nepakeitė vokiečių nusivy
limo savo santykiais su prancū
zais, neseniai pasiekusio kulmi
nacinio punkto.

Turint galvoje, kad de Gaulle 
kalbant Paryžiuje viešėjo Gro- 
myko, su kuriuo de Gaullesutarė 
apie penkių atominių galybių: JAV 
Sovietų Sąjungos, R, Kinijos, D. 
Britanijos ir Prancūzijos--kon
ferencijos sušaukimą, apie tą sa
vo sumanymą nepainformavęs 
prieš tai Bonną, kaip tai numaty
ta prancūzų - vokiečių draugin
gumo sutartyje, — vokiečių nusi

Castro: - Man reikalingas gabalas petnešoms!...

vylimą lengva suprasti. Jiems vis 
daugiau ir daugiau atrodo, kad 
Prancūzija žiūri vien tik savo pa
čios siaurų interesų mažai do
mėdamasi kitų Europos valstybių 
reikalais.

Jau praeitų metų birželio mėn. 
kancleris L. Erhardas viešėda
mas pas de Gaulle pasakė jam 
tai, ką Adenaueris niekados ne- 
drĮso pasakyti: vokiečiai norĮ ir 
siekią prancūzų draugystės, bet 
nenori būti jų pavergti.

Mat, Adenaueris nesigailėjo 
nuolaidų prancūzams, kad Įgijus 
jų draugiškumą, siekdamas di
desnės Vakarų Europos santar
vės. Prancūzijos - Vokietijos 
draugiškumo sutarties svarbiau
sias tikslas, pagal Adenauerį, 
buvęs:

"dass weder wir noch Fran- 
zosen nach Moskau laufen. E s 
darf nie wieder Rapallo oder 
Kronstadt geben". (kad nei mes 
nei prancūzai nebėgtumėm Į Mask
vą. Niekados neturi pasikartoti 
nei Rapallo nei Krondstadt'as).

čia reikia prisiminti, kad Pran . 
cflzijos karo laivynas 1861 m. pa
darė iškilmingą vizitą Kronstadto 
(prie Petrapilio) uoste ir tuo pra
dėjo vokiečių - rusų santarvę, 
nukreiptą prieš vokiečius. Ra
pallo sutartimi 1922 m. balandžio 
16 d. Sovietų Sąjunva paskatino 
Vokietiją priešintis Prancūzijos 
dominavimui po pirmojo pasauli
nio karo, kurio viena iš priežas
čių buvo anksčiau minėta rusų - 
prancūzų santarvė! Adenaueriui 
už tat atrodė, kad vokiečių - 
prancūzų draugiškumas yra rak
tas Į taiką Europoje, betde Gaul
le daugiau galvoja ne apie Euro
pą, o tik Prancūziją.

Tai paaiškėjus net ir patys karš
čiausi de Gaulle šalininkai gero
kai atšalo. Mat, Prancūzija su sa
vo pora atominių bombų vistiek 
nesudaro rimtos jėgos šiojeaša- 
rų pakalnėje. De Gaulle flirtas 
su sovietais vokiečiams atrodo 
Įtartinas, nes siekia palikti Vokie- 
tiją padalintą visiems laikams. 
Dėl to, paskutiniais pranešimais 
iš Vokietijos, de Gaulle’šalininkų 
skaičius krikščionių demokratų 
partijos tarpe smarkiai sumažė
jęs, o užsienio reikalų ministerio 
Schroederio, kuris visą laiką sto
vėjęs už draugystę su JAV, pres
tižas gerokai pakilęs. Kancleris 
Erhardas nutaręs prašyti prezi
dento Johnsono jį priimti dar šių 
metų birželio mėnesĮ. Tokiu būdu 
abu didžiųjų vokiečių partijų — 
socialdemokratų ir krikščionių 
demokratų -- vadai: WillyBrandt 
ir Ludwig Erhard paskutinĮ pa-

"Už ypatingus nuopelnus Rytų - Vidurio Europos laisvės kovoj" Dirvai (teikiamas Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo medalis. Medalį ir diplomą priimti buvo Įgaliotas Dirvos redakcijos atstovas New Yorke 
V. Rastenis. įteikia Pav. Eur. Tautų Seimo pirmininkas V. Germenji (albanas). Kairėj vicepirm. A. 
Ktltt (estas).

Ta proga V. Germenji tarp ko kita pareiškė:
"Mes ir jūs žinom, kad dalykai pavergtoj Europoj juda. Joks diktatūrinis režimas negali devynių tau

tų sušaldyti kietu lydiniu ir sukliudyti kitėjimą.
Bet tuo pačiu metu mes nepamiršom, kad mūsų tautos siekia visiškos laisvės. Mūsų pareiga atidžiai 

Įsižiūrėti ir matyti, kas pavergtoj Europoj pasikeitė, ir kas lieka nepasikeitę".

KADA BRAZILIJA GRAŽINS LIETUVOS 
DIPLOMATINEI MISIJAI TEISES?

Kiekvieno krašto, didelio ar 
mažo, užsienio politikos vairuo
tojai nori ir stengiasi, kad apie 
tą valstybę palankiai atsilieptų 
užsienio spauda ir kitos propa
gandos priemonės, Įvertindamos 
tuos ar kitus laimėjimus ar ne
sėkmes savo teritorijoje, tame 
pat kontinente ir visame pasau
lyje. Taigi, kaip ir buvusiems taip 
ir dabartiniams Brazilijos užsie
nio politikos vairuotojams ši min* 
tis ne tik ne svetima, bet labai ar. 
tima, kaip ir kiekvieno piliečio 
taip ir Brazilijos diplomato savi
meilei.

Prieš 1964 m. kovo 31 d. revo
liuciją apie ŠĮ kraštą niekada ne
trūko žinių tarptautinėje ir vieti
nėje spaudoje, apie neĮtikėtinus 
streikus, demonstracijas, kurio
se pats prezidentas, lyg koks men
kas provincijos agitatorėlis "ant 
bačkos" priesaikavo, kad "tauta 
jĮ sekdama išeis Į platų nedulkan- 
t( vieškelĮ"..., kuris baigėsi jo 
dvare Urugvajuje. Žinia, tokios 

laiminimą prieš rinkimus nori 
gauti ne iŠ ko nors kito, bet tik 
iš Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidento!

JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. koresp. 

Brazilijoje

ir kito pobūdžio neigiamos žinios 
buvo mielai gaudomos užsienio ak 
redituotų korespondentų. Tuo bū
du apie Braziliją buvo girdima 
plačiame pasaulyje, o ypač Sov. 
Rusijoje ir jos satelitų spaudoje: 
ši, lyg Afrikos genteliųbflbninin- 
kai, garsino Brazilijos "socia
listinę santvarką".

Aišku, kad po revoliucijos ir 
streikai užsibaigė ir "socialis
tinis teisingumas" Įgavo kitas 
formas, štai jau metai nubėgo, 
kai Įvyko revoliucija, o apie Bra 
žili ją tik retai prisimena JAV 
didieji žurnalai, kaip Times ar 
Newsweek. Tačiau tokios infor
macijos apie šio krašto gyveni
mą ir tvarkymąsi dažnam brazi
lui inteligentui - nacionalistui at
rodo per menkutės, nepavaiz
duojančios krašto "dinamizmo" 
ir vaidmens tarptautinėje areno
je. šiuos brazilų natūralius, di
delės plotu ir skaitlingos gyven
tojais (apie 75 milijonai) vals
tybės troškimus puikiausia pa
vaizduoja Įtakingojo Jornal do 
Brasil IV. 13. vedamasis, pava
dinimu: "Užsnūdimas užsienio 
politikoje". Straipsnyje sakoma: 
"Jeigu mūsų vyriausybė, praėjus 
metams po revoliucijos, suvestų 
savo darbų apyskaitą, tada ji pa
matytų, jog jos veiksmai ne vi
suomet derinosi su žodžiais ir 
norais.

Vienu iš labiausia užmestų, ak
cijos reikalingų sričių yra užsie
nio politika. Brazilija 1958-60 
metais žengė gražų žingsn} prie
kin, naujai nusakydama Tarp- 
Ameriklnę politiką. Su ja prasi
dėjo taip vadinama "Pan-Ameri- 
kinė Operacija", kuri vėliau ga
vo "Progresas už Sąjungą'' — 
Progress for Alliance kryptĮ.

Janio Ouadros trumpo prezi
dentavimo metu Brazilija stengė 
si parodyti savo buvimą šiame 
pasaulyje, kame Ir atsispindėjo 
prezidento ambicijos bei sieki
mai. Atrodė, kad ir visuomenė 
buvo pažadinta iš apsnūdimo ir 
suprato užsienio politikos reikš
mę savo krašto augimui. Buv. 
užs. reik, ministeris San Tiago 
Dantas prie Goulart vyriausybės 
taip pat stengėsi iškelti Brazi

lijos užsienio politikos vertę. 
Tačiau jam valdant Itamarati de
magogija, vertybių iškraipymai 
ir klaidos lydėjo nenusistovėju
sią užs. politikos raidą. Tačiau 
nežiūrint visų nesėkmių, Brazi
lija buvo atstovaujama visuose 
svarbiuose tarptautiniuose Įvy
kiuose kaip Punta dėl Este kon
ferencijoje (Urugvajuje), nusi
ginklavimo konferencijose bei 
kituose susirinkimuose.

Atsižvelgiant Į naujos porevo
liucinės valdžios deklaracijas 
buvo lauktina, kad pastaroji pa
taisys iškrypimus lietusius užs. 
politiką. Pats prezidentas apie tai 
deklaravo būdamas Rio Branco 
Institute, nužymėdamas užsienio 
politikos gaires. Tačiau gražių 
žodžių nepasekė veiksmai: mūsų 
dabartinė užs. politika yra bevai
sė, sustingusi, neparodant! jokių 
polėkių. Žinia, vyriausybė pra
džioje privalėjo susitvarkyti sa
vo kieme, tačiau šiek tiek apsi- 
šlavus, užsienio politika buvusi 
Palikta Viešpaties valioje...

Tiesa, praeityje buvę ne
sklandumai su JAV tapo išly
ginti ir dabartinė valdžia galin
ti pasidžiaugti puikių santykių su 
JAV era. Tačiau šito dar nepa
kanka. Daugybė užsienio politikos 
veiklos plotų dirvonuoja... ir at
rodo, kad dabartinė vyriausybė 
galvojanti, jog tiems sprendi
mams dar neatėjęs laikas. Neuž
mirština, kad užsienio politika 
yra gyvas vidaus politikos veiks
nys. Brazilija turi veiklią ir pa
tyrusią diplomatiją ir tereikia ją 
tinkamai panaudoti" -- rašė dien
raštis Jornal do Brasil. Panašio
mis temomis yra rašę ir kiti dieno
raščiai, tačiau Jornal do Brasil 
balsas dažnai pasiekia ir Itama- 
rati (užs. r. min-jos) vairuoto
jų ausis. Neužmirština, kad nuo 
1960 Ilgi 1964 m. kovo 31 d. Bra - 
žili jos užsienio politika buvo sta
toma ant nerealių, subversyvinių 
veiklos pamatų. Tad ir nešiotų 
marškinių plovimas yra reikalin
gas ilgesnio nei vienus metus plo
vimo...

Brazilija anksčiau savo užsie
nio politikos pastatą, lyg ta skruz
dė statė ne vien ant biznio, bet ir 
ant krikščioniškai - morališko 
pagrindo. Ji šiuos pamatus labai 
sukrėtė, pritardama status quo 
Pabaltyjy, t.y. pripažindama ag-

STUDENTU 
GYVENIMAS 
TUEBINGENE
V. Alseika

Vak. Vokietijoje labai išaugęs 
studentų skaičius. Daugelyje uni
versitetinių miestų jaučiamas 
toks studentų kambarių trūku
mas, kad ne vienu atveju tenka 
gyventi (vairiose palėpėse ar bū
delėse soduose. Koks tipingo Vo
kietijos studento gyvenimas, ko
kia jo buitis, pavaizduos žemiau 
pateikti duomenys. Jie lies uni
versitetą miesto, kuris pažĮsta- 
mas daugeliui pokario sąlygų lie
tuvių - tremtinių, kuris buvo pa- 
žĮstamas ir 16 amžiaus lietu
viams, vysk. M. Giedraičiui, ten 
studijavusiam trejus metus — 
lies Tuebingeno miestą ties Ne
karo upe.

Šiuo metu Tuebingenas žymiai 
gyvesnis kaip 1945-1948 metais, 
jau nemaža ir susisiekimo Šviesų 
ir daugiau autobusų bei krautu
vių neoninių šviesų. Vis dėlto 
Tuebingenas ir dabar tebelaiko
mas apsnūdusiu provincijos mies
tuku, kuriame vis dar slankioja 
prancūzų kariai su beretėmis, iš 
Stuttgarto atvyksta su Chevrole- 
tais ar Chrysleriais JAV kariai 
su savo simpatijomis, gi miesto 
gyventojai turi galimybę pasinau
doti "Amerika Haus" paslaugo
mis (parodos, paskaitos, filmai). 
Miestukas kai kuriais atžvilgiais 
žavi savo pilimi, romantiška ap
linka miesto centre ties Nekaro 
upe — pavasarį ir vasarą upė 
pavirsta Į Veneciją: tiek plaukio
ja joje ne tik irklinių laivelių 
su dainuojančiais studentais, bet 
ir tipingų Venecijai gondolų. Tue
bingenas dar turi vieną ypatingą 
bruožą — jo gyventojų skaičius 
dabar siekia apie 40.000 ir prie 
šio skaičiaus tenka pridurti apie 
10.000 piliečių - studentų. Aišku, 
jie lemia miesto pobūdį ir jam 
teikia spalvą. Tačiau per atosto
gas, vasaros metu, per šešis mė
nesius studentai beveik išnyksta, 
nes gyvena kitur ir tik 2000 Įsi
kūrę netoli Tuebingeno. šiaip ar 
taip, Tuebingenas -- universiteti
nis miestas, turjs vieną iš 18 Vo
kietijos universitetų.

Kai 1964 m. lapkričio m. 9871 
Tuebingeno studentas grĮžo tęsti 
studijų žiemos semestre, gavo 
anketas su paklausimais. Atsakė 
net 94,9% visų studentų ir tai bu
vo pagrindas parengti 38 puslapių 
Studentų Komiteto (atstovybės) 
pranešimui apie studentijos pa
dėtį. Atsakymai būdingi ne tik 
Tuebingeno, bet Heidelbergo ir 
kitų miestų studentų buičiai. Kuo 
studentai nusiskundžia? Pirmiau - 
šia, "pažeminimu" iš miestuko 
šeimininkių -- švabiųpusės. Kiek
vienas ketvirtas studentas 
(24,5%) nusiskundė turĮs su sa
vo kitos lyties drauge atsisvei
kinti ties gyvenamojo namo duri
mis... Moterų atsilankymai drau-

(Nukelta i 2 psl.)

resiją, bet ne teisę. Gi Pabalti
jo valstybės nieku dėtos, kad jos 
buvo sovietų užgrobtos ir ten 
Įvykdytas niekada žmonijos isto
rijoje negirdėtas genocidas!

Ar Brazilijai toks moralinių 
vertybių pervertinimas yra nau
dingas? Visi Brazilijos lietuviai 
žino, kad dabartinis Šio krašto 
užsienių politikos vairuotojas vi
sada buvo priešingas agresijos 
pripažinimui Pabaltyjy. Taigi 
metams praėjus po revoliucijos 
visi laisvieji kaip ir pavergtieji 
lietuviai laukia, kad Brazilija 
grąžintų Lietuvos diplomatinei 
misijai tas teises, kuriomis ji nau
dojosi prieš 1961 m., kai J. Ouad
ros sustabdė oficialų atstovybės 
veikimą. Visi pabaltiečiai užtokĮ 
Žingsnį būtų Brazilijai didžiai dė
kingi. Tai ir būtų kaip tik tas už
sienio politikos veikimo laukas, 
kurio dirvonus tektų Itamarati 
šefui išpurenti.
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Rinkos aikštė Tuebingene

MIHAILOVO "MASKVOS VASARA"

Tuebingene...
(Atkelta iš 1 psl.)

džiami. Tas pats liečia ir vyry - 
kolegų atsilankymus pas studen
tes -- tokių "nukentėjusių" skai
čius siekia 17,2% Likusieji stu
dentai -- 56,8% atsakė, kad šei
mininkės draudžia kitos lyties 
asmenų apsilankymus po 10 vaL 
vak. Būdinga, kad dėl tokių su
varžymų, ypač dėl absoliutink 
draudimo užeiti į priešingos 
lyties gyvenamą patalpą, svars 
tomas klausimas bylinėtis teis
me.

Studentų gyvenamos patalpos 
atrodo taip: 7122 studentai arba 
76,7% visų apklaustųjų, nuomoja 
kambarius, iš jų 12,6% gyvena

studentų bendrabutyje, 3,1% pri
versti nakvoti (ir mokytis) soduo
se iš lentų sukaltuose nameliuo
se 9,1% gyvena rūsiuose. Vidu
tiniškai už kambarį studentas 
per mėn. sumoka 67,15 DM (dau 
giau kaip 16 dol.). Taigi, Tuebin
geno šeimininkės per mėnesį iš 
studentų surenka pusę milijono 
DM. Studentai negali būti paten
kinti gyvenimo sąlygomis, nes 
jiems dar tenka primokėti už 
elektrą ir vandenį, o žiemą ir už 
kurą — tad žiemos metu nuo
ma jau siekia 84 DM (21 dol.).

J klausimą, kiek studentas per 
mėnesį išleidžia pinigų, atsakyta, 
kad 1173 studentai tenkinasi ma
žiau kaip 200 DM (50 dol.) per 
mėn. 780 studentų kiek laimin
gesni, nes jie per mėn. išleidžia 
daugiau kaip 350 DM. Vidurkis

Universiteto rūmai Tuebingene

mėnesinių išlaidų -- tarp 250- 
300 DM. Taigi, studentas nuo
mai palieka vieną ketvirtąją ar 
trečdalį mėnesinių išlaidų. Iš 
viso, mieguisto miestelio valdžia 
studentais turėtų būti patenkinta 
— nevienu atveju juos vadina "bū- 
simuoju mūsų tautos elitu — o 
tas elitas miestą kasmet sušel
pia psutrečio milijono DM suma.

Patyrę apie neigiamuosius gy
venimo reiškinius, jie jau pasi
juto esą tvirtesni ir reikalausią 
sąlygų pagerėjimo.

Gali iškilti klausimas: ar daug 
lietuvių Tuebingene? Studijuoja 
bene trys lietuviai, gyvena lietu
vaitė, dar pokario metu ištekė
jusi už vokiečio. Tuo tarpu 1946 
m. pavasarį Tuebingene lietuvių 
studentų skaičius siekė 292. Ta
čiau kai dabar lietuviui tenka at
sidurti Tuebingene, pereiti per 
praplatintą Nekaro upės tiltą, pa
žvelgti į spalvingus paupio namus 
ar vadinamą Platanenallee-- vis 
tenka prisiminti lietuviškuoju po
žiūriu neabejotinai judrius 1945 - 
1948 metus: juk čia studijavo ir 
mokslo laipsnius gavo jaunimas, 
veikė ir Liet. Raud. Kryžius ir 
Lietuvos Konsulatas, dainavo 
čiurlioniečiai, St. Baras-Bara- 
nauskas, A. Dambrauskaitė, 
skambino A. Kuprevičius, karje
rą pradėjo žymūs lietuviai preky
bininkai ir vyko įvairūs suvažia
vimai — studentų organizacijų, 
rašytojų ir visa eilė kitų. Taip, 
tie šešėliai vis slankioja poTue- 
bingeną.

Tiesa, Tųebingenas pasižymi 
kultūriniais įvykiais: gerais kon
certais, parodomis, teatru.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
įlietus.

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 elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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Zadaro, Jugoslavijoje, profe
soriaus Mihajlo Mihailovo byla 
pagarsėjo visame pasaulyje. Jau 
žinoma, kad jis buvo paskelbęs 
įspūdžius iš kelionės į Maskvą, 
Belgrado Delo literatūros žurna
le, pavadintus "Maskvos vasara". 
Antroji įspūdžių dalis, vasario m. 
Delo numery, buvo sukonfiskuo- 
ta. Jaunas mokslininkas buvo už
pultas spaudos, prezidentas Tito 
vasario 11 d. kritikavo krašto pro_ 
kurorus, kodėl jie atitinkamai 
"nesudraudę" Mihailovo - Kilo 
partijos akcija, puolimai. Mihai- 
lovas buvo suimtas. Po kelių sa
vaičių, balandžio mėn. jis buvo pa - 
leistas į laisvę, o balandžio 29 d. 
turėjo prasidėti byla. Jis kaltina
mas apšmeižęs draugišką vals
tybę (Sovietų Sąjungą).

Kas yra Mihajlo Mihajlov? Jis 
dėstė rusų literatūrą Zadaro uni
versiteto filosofijos fakultete. 
Yra išvertęs daugelį rusų ro
manų į serbų - kroatų kalbą. Jo 
vadovas fakultete yra Rusijoje gi
męs dr. Nikolai Preobraženskij, 
rusų literatūros ir kalbos sky
riaus vedėjas. Prof. Mihailovas 
pirmą kartą rašė Delo žurnale 
1964 m. vasarą, paskelbęs straips
nį "Žurnalo ’Novyj Mir* misija". 
Šiuo straipsniu jis pasirodė esąs 
geras rusų literatūros žinovas, 
drauge pareiškęs įsitikinimą, kad 
"rusiškojo atgimimo jėgos tiek 
stiprios, kad esančios beviltiškos 
visos pastangos sulaikyti dabar
tinę (liberalinę) kryptį, nes tuo bū
du istorijos laikrodis būtų atsuk
tas atgal". Mihailovas tiki, kad 
galų gale laimės senosios Rusi
jos, Tolstojaus ir Dostojevskio 
dvasia. Jis yra susižavėjęs an- 
tistalininiais veikalais ir visai 
atvirai pareiškia nepasitenkini
mą antiliberaliniais žurnalais, 
kaip Oktjabr — šį yra pavadinęs 
"labiausiai konservatyvių ele
mentų sovietų kultūroje organu".

Tą straipsnį Mihailovas para
šė dar prieš atsilankydamas sa
vo tėvų žemėje, Sovietų Sąjun
goje. Jo kelionė į Maskvą pa
tvirtino jo turėtas žinias bei pa
žiūras. Maskvos nepasitenkinimą 
sukėlė ne tiek Mihailovo antista- 
lininės pažiūros kiek jo prana
šavimai bei entuziazmas, liečiąs 
ateities Rusiją (čia jis turėjo gal
voje ne sovietinę, bet tą Tolsto
jaus Rusiją).

Teigiama, kad Mihailovo 
straipsniai - įspūdžiai buvo sukon- 
fiskuoti, o jis pats nukentėjo dėl jo 
teigimų, kad sovietai bet ne vokie 
čiai buvę pirmieji koncentraci
jos stovyklų pradininkai, kad so
vietai pirmieji buvo pradėję ir 
genocido, tautžudystės veiksmus. 
Iš tikrųjų, perskaičius "Mask
vos vasarą", tenka padaryti iš
vadą, kad svarbiausia, Maskvą 
supykino autoriaus parodyta ne
pagarba Kremliaus vadovams. Su
pykino ui, kad jis pakartojo jam 
Maskvoje pareikštas nuomones, 
jog "tūkstančiai padorių žmonių" 
laukią "trečiosrevoliucijos",nau
jų pakeitimų, kurie turėsią įnešti 
daug naujo, Esą, visi, su kuo jis 
kalbėjosi Maskvoje, reiškę opti
mistines pažiūras dėl ateities. 
Taigi, tas optimizmas dėl atei
ties, nuomonės apie pakeitimus 
ir buvo pats didysis Mihailovo 
"nusikaltimas". Jis, tariama, nu. 
ėjęs per toli. Dėl to jis ir nuken
tėjo, neteko laisvės, dėl to jis 
yra ir kaltinamas prasidėjusioje 
byloje.

ATVIRAS LAIŠKAS SPAUDAI
Ryšium su buvusiais puolimais 

spaudoje, Mihailovas parašė at
virą laišką savo puolėjams ir iš
siuntinėjo Jugoslavijos laikraš
čiams. Iš laiško, kuris buvo ski
riamas Belgrade leidžiamo sa
vaitraščio "N.LN," vyr. redakt-

toriui, čia pateikiamos kelios iš
traukos:

"... jūs gerai žinote, kad So
vietų Sąjungoje lankiausi ne kaip 
turistas. 1964 m. visą mėnesį bu
vau Sovietų Sąjungoje vadinamų 
"kultūros mainų" rėmuose. Aš 
nebuvau jokiu "svečiu" tad ir ne
turėjau reikalo melagingai apra
šinėti tai', ką man teko matyti. 
Kas man belieka? Aš jaučiu dau
giau pagarbos rusų tautai, kaip so
vietų įstaigoms. Aš neišnaudojau 
kitų man parodyto pasitikėjimo. 
Nė vieno žodžio nepaskelbiau iš 
mano pasikalbėjimų su rusų ra
šytojais, prieš tai negavęs jų su
tikimo.

... apie Sovietų Sąjungą ne
paskelbiau nieko naujo. Prieš še
šis ar septynerius metus mūsų 
krašte apie Sovietiją buvo rašo
ma žymiai drastiškiau. Pakanka 
tik prisiminti knygas "Stalino ir 
Hitlerio belaisve" (M. Buber - 
Neumann), "Raganų šeštadienis" 
(Weissberg-Cybulski) ir "Berly
no Kremlius" (G. Klimov) ir kt. 
Svarbiausia, kad aš kreipiau dau
giau dėmesio rusiškųjų kaimiečių 
dainoms, kaip jų susižavėjimui 
erdvėlaiviais.

Jūs grasinančiu tonu paklausė
te: "Kokios idėjos rūpi Mihajlo 
Mihailovui? Gerbiamasis redak
toriau, kaip tik dėl to, kad Jugo
slavija, laimingu atveju, nėra So
vietų Sąjunga, aš per eilę metų 
esu viešai ir atvirai skelbęs savo 
mintis įvairiuose jugoslavų lei
diniuose... kalbėjęs per radiją ir 
įvairiose paskaitose Zagrebe ir 
Zadare... Taip, pone redaktoriau, 
aš neslepiu, kad Vladimirą Solov
jovą, Emanuelį Mounier,Teolhar 
dą de Chardin, Aroubindą,šesto- 
vą ir Berdiajevą laikau gilesniais 
ir didesnais mąstytojais, kaip 
kurį nors gyvenantį marksistinį 
mąstytoją. Aš neslepiu, kad sa
ve laikau ir krikščioniu. Jūsų 
laikraštis manęs neišgązdino "an -

tikomunizmo" kaltinimu... Aš esu 
giliausiai įsitikinęs, kad kiekvie
nas stalinizmo stiprinimas reiš
kia ir neonacizmo stiprinimą. 
Prieš jūsų laikraštį aš pradėsiu 
teisinius žygius, nes esu apšmeižt 
us. Kadangi jūs mano laiško ne
skelbsite, siunčiu šio laiško nuo
rašus visų jugoslavų laikraščių 
redakcijoms". (Pasirašė Mihaj
lo Mihajlov, 1965 m. kovo 1 d.).

O dabar pradedame spausdinti 
jo "Maskvos vasaros 1964 m." 
ištraukas.

MASKVOS VASARA 1964 M.

Pirmiausia, kai skaitoma so
vietinė ir Vakarų spauda, vis
kas atrodo kitaip, negu buvo įsi
vaizduota.

Gatvėse didelės cisternos, iš 
kurių geriamas rusiškasis uuti- 
nis gėrimas "Kvasas".

Kas žingsnis -- automatai su 
sodos vandeniu. Grynas sodos 
stiklas -- viena kapeika, aviečių 
vanduo — trys kapeikos.

Ant namų sienų reklamos ir 
plakatai — pasirodo pramoginių 
melodijų dainininkas Emil Horo- 
vec.

Kiekvienoje miesto dalyje — 
pasigėrusiųjų išblaivinimo vie
tos - Vitrezvitelj. Vakarais daž
nai sutinkami pasigėrę. Dienos 
metu prisiartina blaivūs žmonės 
ir reikalauja cigarečių. Tai atro - 
do paprotys, nes cigaretės nėra 
brangios, nors dažniausia blogos 
kokybės. Kai pardavimo vietose 
pasirodo bulgariškas tabakas 
Solnce, žmonės stoja eilėn ir įsi - 
gyja po keliolika pokelių.

Nuo centro tolimesnėse dalyse 
pavojinga naktimis pasirodyti gat
vėje, nors ir labai gausūs vadi
namieji liaudies draugovininkai, 
patruliai.

Metro (požeminis) — neapra
šomas. Kas minutę, pusantros 
minutės ateina traukinys ir vis
kas veikia be sutrikimų.

(Bus daugiau)

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

-NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

/II/,#/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
^/2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Court, Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

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

VIEŠĖDAMI CHICACUE PIRKITE J1UJ0JE MODRRJIRJK
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur........
6. CHIANTI Imported Wine .,
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th
5th 1.29

.98

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

MAROl’ETTE G1FT 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% 
vilnonės kostiumams medžiagos buvo $14.00, dabar $10.50. 
Medžiagos 5 kostiumams tik $22.50.

NAUJIENA: Suknelėms medžiagos — nylonas kartu su pa
mušalu.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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Vėjelis papūtė prigęstančio 
laužo žarijas. Kibirkštys šoki
nėjo aukštyn. Dar pora pušinių 
šakų. Atoliepsnu matyti draugiš - 
ki veidai. Laužavedys sušunka: 
"Auga girioj ąžuolėlis! trys, ke
turi..." šimtas balsų darniai nu
aidi pušyne. Kojom darosi , šilu 
nuo laužo jaukios liepsnos. Sma
gu sėdėti ant smiltingos žemės 
bičiulių tarpe. Imama saujelė že
mės; ji šilu delne, lyg vasaros 
oras. Žiūrima į dangų. Paukščių 
ūkas tviska... už peties grižulo 
raui. Kaip malonu užmiršti kas
dienybę, susipažinti su lietuviu
kais iš kitur, pajuokauti ir padai
nuoti, išgirsti praeities padavų 
bei pasakų apie šmėklas. Deja, 
laužas gesu, dalinamos tradici
nės eglaitės šakelės.

Sukimbame rateliu ir niurnam 
"Atėjo naktis". Kartu liūdna ir 
smagu, jaučiame nepasakytą bro
lybę, nes dabar turime bendrus 
nuotykius ir Įspūdžius, kurie sto
vyklautojus visuomet jungs... 
Tenka eiti sargyba. Delčia lei
džiasi vakaruosna. Netrukus apy
aušris. Alsuojamas šviežias aro
matiškas skujočių kvapas. Labai 
svaigu! Papučia atgaivinąs rytme - 
tėlis. Žvilgterėjama j rytus, 
kur rausta. Tuomet jautiesi vie
nas su gamta. Brolis sargybinis 
šaukia prie lauželio kavos. Pa
kvimpa pusryčių gėralai. Gaila 
bus grįžti į miestą.

Tai įspūdžiai iš anapus, — nos
talgiškai taria Panemunės vete
ranai; tai vaizdas iš SouthWood- 
stock’o, — taria New Yorko fi
listeriai ir Bostono skautai vy
čiai. Taip, uip, abi grupės turi 
tiesos. Ar tai bebūtų Catskill 
kalnuose, Connecticuto kloniuo
se, ar Pennsylvania ežerynuose, 
kiekvienas skauus ar, bendrai 
paėmus, lietuvis stovyklautojas 
gali patirti tokius vaizdus. Ne
nuostabu, kad lietuvis gamtoje 
atsigaivina ir jaučiasi sau žmo
gus, nes nuo žilos senovės gamta 
darė stiprią įtaką į lietuvius. Lie
tuvių charakteryje yra, lyg pan- 
teistiškas ryšys su gamta; jo šie- 
la visuomet atsigaudavo miškin
goj aplinkoje, šitas savitumas iš
liko ir dabar, nežiūrint to, ar lie. 
tuvis gyventų pramonės mieste 
ir užsieny. Gamta primena tė
vynę, gaivina lietuvybę. Juk ir 
aušrininkai suprato gamtos nau
dą, beruošdami gegužines. Ir da
bar mūsų jaunimas stovyklose at- 
sipalaidoja nuo svetimų didmies
čių vilionių ir prabangos įtakų; 
jos grįžta atgal į savo tėvų ir 
protėvių natūralią aplinką. Sto
vykla yra visuomenės mokrokos- 
mas. Ten vyksta lietuviškas or
ganizuotas gyvenimas, kurį papil
do gamtos įtaka pasąmonei. Juk 
tokioje aplinkoje mūsų tėvyninin - 
kai Baranauskas, Smetona, Dau
kantas, net ir Donelaitis, stip
rinosi.

Tad, sustokime ties klausimu 
apie nuolatinės stovyklavietės rei
kalingumą rytuose. Niekas negali 
užginčyti, kad lietuvių skautų or
ganizacija ugdo netik asmeninį 
savarankiškumą, kuris reikalin
gas šiame specializuotame gyve
nime, bet ir kartu patriotines 
dorybes. Efektyviausia priemo
nė veikti prieš svetimų didmies - 
čių viliojančias prabangas yra 
sava stovyklavietė, kur jauni
mas galėtų teigiamai išlieti savo 
jaunatvišką energiją su vientau
čiais ir tuo pačiu atlikti lietu
viškas rekolekcijas. Atlanto pa
krantėje, tarp Bostono ir Balti
morės, gyvena maždaug 3000 lie
tuviško jaunimo. Ogi nė viena lie
tuvių organizacija neturi tinka
mos nuolatinės stovyklavietės 
šiam gausingam jaunimui. Pa
skiros organizacijos ar kolonijos 
nesugebėtų Įsigyti ir išlaikyti to
kią "Atsarginę Lietuvą".

Susirūpinęs pastovaus lietu
viško pavėsio klausimu, Atlanto 
Rajono skautų tėvų ir vadovų su
važiavimas 1964 m. rugsėjo mėn. 
26 d. New Britaine sudarė Skau
tų stovyklavietei įsigyti komite
tą, kurio uždavinys yra sutelkti 
reikalingus pinigus, tyrinėti per
kamas vietas ir pagaliau stovyk
lavietei įsigyti.

Iniciatorių tarpe yra jaunų in
žinierių, kurie žada savo talką 
stovyklavietei įrengti. Yra žmo
nių, kurie suprasdami stovykla
vietės reikšmę, jau yra pažadė
ję stambesnes aukas. Matome, 
kad jau yra rimtas pagrindas sto
vyklavietei įsigyti. Tačiau pla
nas bus našus tik tada, kai visi 
tėvai ir net būsimi tėvai, kuriems 
rūpi tautos prieauglio lietuvybė, 
parems Komiteto pastangas savo 
talka ir auka.

Nežiūrėkime šališkai į šitą 
skautų užsimojimą. Juk, stovyk
lavietė nebebus išskyrus skautų 
gamtos plotas; ji žada būti viso 
rytuose gyvenančio lietuvių jau
nimo prieblobsčiu. Anot Komiteto 
Nuostatų stovyklavietės tikslai: 
"... C. įkurti lietuvišką centrą, 
jaunimo veiklos židinį, puikioje 
gamtoje su lietuviško stiliaus 
pastatais ir įrengimais. D. Pa
rūpinti tinkamą stovyklavimo ir 
iškylavimo vietą lietuviško jau
nimo bei visuomenės organizaci'11 
joms ir paskiriems lietuviams ir 
jų šeimoms..."

Grynai iš ūkinio taško sava 
stovyklavietė sutaupytų pavie
nėm organizacijom pinigus, nes 
tuomet nereikėtų kreiptis pas 
svetimtaučius, kurių kainos bū
tų brangesnės ir datos nevisuo- 
met palankios mums. Iš lavini
mosi taško savo stovykla būtų 
tautinė mokykla, kuri ugdytų: 
a) lietuviškumą — kasdien sto
vyklautojai dalyvautų diskusijose 
apie lietuvių vertybes ir pasaulė
žiūrą; b) gimtąją kalbą — lie
tuvių kalba būtų vartojama visuo .

• se stovyklos veiklos aspektuose; 
c) savitarną - savarankiškumą 
— stovyklautojai ne tik išlaiky
tų stovyklos grožį, bet ir atliktų 
kūrybinius darbelius; d) bendra
darbiavimą — pasidalinimo ir tal
kos mintis būtų programos dalis. 
Po stovyklos grįžę daugiau įver
tintų demokratiškumo ir bendra
darbiavimo idealus; ir d)skauty- 
bę -- išorė yra stovyklavimo in
tegralinė dalis. Stovyklautojai 
netik išmoktų apie skautumoks- 
lį, bet ir išmoktų, kaip įvertinti 
gamtos grožį.

Minėtos ypatybės tiek skau
tams, tiek visam jaunimui yra

ALGIRDAS ŠIMKŪNAS Prieš veidrodį

MENINIS GYVENIMAS AUSTRALIJOJE
Čiurlionio galerijoje Chicagoje gegužės 1 d. buvo atidaryta 

dailės parodą pavadinta "Penki Australijos Lietuviai Grafikai". 
Joje dalyvavo grafikai Eva Kubbos, Vaclovas Ratas, Henrikas 
Šalkauskas, Algirdas Šimkūnas ir Adolfas Vaičaitis. Paroda su
rengta Santaros-Šviesos Chicagos skyriaus. Bus uždaryta gegu
žės 9 dieną (sekmadienį). Tai pirma proga artimiau susipažinti 
su mūsų australiečių kūryba, kurie yra plačiai žinomi Australi
jos meniniame gyvenime. Jie yra kviečiami į visas Australijos 
parodas, jų darbai įjungiami į Australiją reprezentuojančias pa
rodas užsienyje ir yra gavę eilę premijų, jų pastangomis yra 
įkurtos kelios australų dailininkų organizacijos.

Vienas iš šios parodos dalyvių dail. Algirdas Šimkūnas, gy
venąs Sydnėjuje, buvo paprašytas atsakyti į kelis klausimus no
rint sudaryti pilnesnį vaizdą apie meninį gyvenimą Australijoje.

— Kaip žiūrite { mūsų visuo
menėje ir spaudoje laiks nuo lai
ko prasiveržiančia kontroversija 
tarp abstraktinio ir realistinio 
meno? Kaip atsakytumėte į abs
traktiniam menui daroma prie
kaištą jog jis yra nesuprantamas?

Raimundas Mieželis

— Kaip vertinate Australijos 
dailės gyvenimą, pavyzdžiui jį ly
ginant su Paryžiaus ar Ame
rikos? Kaip Jums atrodo lietuvių 
meninis gyvenimas Australijoje, 
Europoje (Vakaruose ir Lietuvo
je), Amerikoje?

— Dailės gyvenimas Australi
joje gana gyvas. Sydnėjus su ke- 
liolįką meno galerijų, kuriose 
kasmet vyksta 250-300 parodų, 
laikomas krašto meno centru. 
Toliau seka Adelaidė, Melbour- 
nas, Perthas ir kiti.

Įvairios konkursinės parodos, 
kurių visame krašte ruošiama 
apie 60 kasmet, skiria kelis šim
tus premijų, nuo 25 iki 1000 sv.

Eilė meno draugijų, meno kri
tikai, "Art dealers" ir kolekcio
nieriai drauge su kitais šalia 
einančiais reiškiniais, kaip in
trigos ir varžybų nuotaika, suda
ro gyvos veiklos atmosferą.

Nauji reiškiniai mene Europo
je ir Amerikoje greit pasisavi
nami meno žurnalų ir kelionių 
po užsienį dėka.

Savito charakterio bruožų ga
lima pastebėti sensaclonalizmo 
pamėgime. Dažnu atveju tai virs
ta iškrypusio dialekto manifesta
cija.

Lietuviai pasireiškia draugijų 
rengiamose paskaitose meno te
momis, rečiau grūpine išvyka į 
galerijas.

Atskiri asmenys, ypač iš jau
nesnės kartos,turi gerą meno su
pratimą; tokie domisi ir seka ka- 
me-kur-kas.

Lietuvių dailininkų padėtis šia
me krašte nėra lengva. Neskai
tant tų, kurie dirba taikomosios 
dailės srityje, grynai iš savo 
laisvos kūrybos pragyvenančių 
nėra.

Skulptūroje, tapyboje kaip ir 
grafikoje, lietuviai dailininkai 
Australijoje neatsilieka ir nere
tu atveju būna tarp pirmaujančių. 
Pilnai pasireikšti neleidžia laiko 
stoka.

— Polemika dėl abstraktaus 
meno esmės tebėra gyva netgi 
Paryžiuje. Nenuostabu, kad ir 
mūsų spaudoje tai atsispindi.

Manau, kad abstraktus vaizda
vimo būdas meno sluoksniuose 
priimtas kaip neginčijamai tinka
ma priemonė savai išraiškai, 
šiandien yra jau įsipilietinęs ir 
įėjęs į gyvenimą ir istoriją. Joks 
menas nėra pilnai suprantamas. 
Pajautimo supratimas muzikoje 
galima taikyti ir abstrakčiam me
niu.

— Sutinku, kad lietuvis daili
ninkas turi kurti savo meną. Ta
čiau būti savimi nevisiems — ne- 
visada pavyksta. Todėl, tuo pačiu 
metu egzistuoja Lietuvių Menas 
ir Lietuviškas Menas t. y. tau
tinis.

Keliais atvejais spaudoje gir
dėta mintis, kad "gubų, pakelės 
kryžių ar tautinio kostiumo nau
dojimas kūryboje meno dar ne
daro tautiniu" yra klaidinga min
tis. Kodėl ne? Tautiškas jis kiek
vienu atveju. Kyla klausimas tik, 
kiek toks darbas pavykęs meno 
mastu. Jei toks darbas pavykęs 
kaip meno kūrinys, tai minėti ele
mentai jo tautiškumą tik paryš
kina. Jei ne, toks darbas lieka 
tiek tautiškas, kiek meniškas 
rankdarbis.

Čiurlionio "Lietuviškos kapi
nės" kaip tik pilnos pakelės kry
žių, kas šį darbą daro išskir
tinai lietuvišku. Kituose savo 
darbuose Čiurlionis duoda gam
tovaizdį, kokiame joks lietuvis 
nevaikščiojo, tačiau ir ten mes 
pripažįstame jam lietuviškumą, 
bet jau dėl turinio — nuotaikos, 
o ne dėl išviršinių daiktų.

Nepaneigiant aplinkos ir fol
kloro reikšmės, vis dėlto bflde- 
palinkimuose reikėtų ieškoti at
sakymo tautinių bruožų mene.

Matau skirtumą būde ir mene 
tarp italų ir vokiečių, tarp pran
cūzų ir anglų, ar olandų ir t. t. 
Manau, kad lietuviai turi savitų 
bruožų. Tačiau kūrėjas neturėtų 
specialiai rūpintis būti tautišku. 
Telieka tik lietuviškai jausti ir 
rūpintis meno kūriniu kaip kū
riniu.

— Koks yra Jūsų meninis cre
do? Ko Jūs siekiate savo kūryba?

-- Siekiu atlikti kas gražu, 
kas įdomu...

— Kokie yra Jūsų artimiau
sieji planai ir užsimojimai?

-- Kaip vertinate mūsų spau
doje pasirodančią tendenciją,jog 
lietuviai dailininkai turėtų kurti 
tautinį meną?

-- Nepalankios aplinkybės ne
leidžia atsidėti meno darbui, to
dėl planavimas gali boti tik apy
tikris: viena, kita paroda ateity
je, dalyvavimas grūpinėse paro
dose ir pan., kiek sąlygos leis.

DIRVOJE GALIMA ĮSIGYTI 
ŠIAS KNYGAS

teigiamybės. Pavasarį ir rudenį 
savaitgaliais, mūsų jaunuoliai bei 
organizacijos galėtų vykti į sto
vyklavietę studijų dienom ar bent 
taip atsitraukti nuo pilko mies
čioniško šablono. Užtat, remki
me savo pasiūlymais, aukomis ir 
talka Atlanto Ra jono Stovyklavie
tei Pirkti Komitetą. Jo planai 
naudingi mūsų visuomenei. Siųs- 
kime aukas Komiteto iždininkui 
— Liutaveras Siemiską, 85-44, 
148 St., Jamaica, N.Y. 11435.

ALGIRDAS BUDRECKIS, 
Newark, N.J.

— Kas dailės pasaulyje Jus 
šiuo metu daugiausia žavi? Koks 
ar kurie dailininkai yra Jums 
įdomiausi?

— Meno reiškiniai Europoje, 
ypač Paryžiuje ir Vokietijoje man 
tebėra artimesni neguamerikie- 
čių atsiekimai abstrakčiam eks
presionizme ar eksperimentai 
Pop, Optical Art ar kitose pra
einančiose madose.

Paryžiaus senieji meisteriai 
kaip Picasso, Rouault ir kt. ma
ne domina daugiausia.

SPAUSTUVĖ
6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohk 44103

• 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.

LIETUVIŠKAS LIBERALIZMAS, Vytautas Kavolis..................
LITHUANIA UNDER THE SICKLE AND HAMMER, J. Petrutis 
MOTINA IR MOKYTOJAt Šv. Tėvas Jonas XXIII.....................
TERESĖ NEUMANNAITE, J. Burkus....................................
TWENTY YEARS* STRUGGLE FOR FREEDOM OF

LITHUANIA, Juozas Audėnas...........................................
TAUTOS PRAEITIS, ..........................
ANTANAS VANAGAITIS, Vyt. Alantas......................................
VIKTUTĖ, Šatrijos Ragana........................Minkštais viršeliais
ŽMOGUS BE DIEVO, Juozas Girnius...........................................
ŠV. JONAS BOSKO, Kun. Jonas Lemoyne...................................
ŽMONĖS ANT VIEŠKELIO, Liudas Dovydėnas ..........................
TŪKSTANTIS IR VIENA VASARA, Liudas Dovydėnas................
LORETA, Susius Bfldavas.........................................................
ŠILKAI IR VILKAI, Runcė Dandierinas......................................
NEGŲSTANTI ŠVIESA, Pranas Garšva............ . ........................
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, J. Balčikonis .. 
ALMA MATER, R. Spalis.............................................. ..........
TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠR£, Bronys Raila................................
CROSSES, V. Ramonas...............................................................
RELIKVUOS (poezija), Nerimą Narutė......................................
ART COLLECTION (išleido Tėvai Pranciškonai).......................
LITHUANIA (Albumas), V. Augustinas/......................................
VARDAN DIEVO (maldaknygė vaikams) kun. St. Yla..... . ..........
RESPUBLIKA, Stasys Laucius.................................................
NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą......................................
VISGAILIS, Jonas Vėgėlis........................................................
DOLERIS IŠ PITSBURGO, Stepas Zobarskas....................... «...
VIDUDIENIO SODAI (poezija), Bernardas Brazdžionis...........
UŽBURTI KELIAI, A. Giedrius.................................................
ŽALIOJOJ LANKELĖJ, Kostas Ostrauskas..... .......................
KELIAS Į KAIRŲ, Alė Rūta ........................................................
IŠ PASKENDUSIO PASAULIO, Bronys Raila..............................
TRUŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ, Nadas Rastenis.....................................
HOUSE UPON THE SAND, Jurgis Gliaudą..................................
GYVENIMAS YRA DAILUS, Vytauus Volertas..........................
POPULAR LITHUANIAN RECIPES, JosephineJ. Dauzvardis.... 
ANGELAI IR NUODĖMĖS (novelės), R. Spalis.............................

Minkštais viršeliais 
VLADAS NAGIUS - NAGEVIČIUS, Dr. B. Matulionis..............
LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ, Leonardas Dambriflnas........
SAULĖS GRĮSIMAS, A. Baronas.............................................

Minkštais viršeliais 
KALVOS IR LANKOS, Alb. Baranauskas...............................
TERORO IR VERGUOS IMPERUA SOVIETŲ RUSUA,

K. Bielinis...................................................................
BLAŠKOMOS LIEPSNOS I ir II tomai, F. Neveravičius.......
VYNUOGES IR KAKTUSAI (poezija) J.^vabaitė............
DAILININKAS RAUBA, Vincas Ramonas............................. .
MOKSLAS IR RELIGUA, Dr. J. Prunskis.............................
DERLIAUS VAINIKAS (poezija), Juozas Mikuckis.................

Minkštais viršeliais 
PETRAS ŠIRVOKAS, Juozas Švaistas..................................... .
ALEKSANDRYNAS, V. Biržiška............................................
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BOSTONO KELEIVIUI 60 METŲ St. Santvaras

Kiekvienas periodinės spau
dos leidinys, spausdinamas lie
tuvių kalba, kuriam rūpi Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
idėja, yra sumbi šaka mūsų tau
tinio gyvenimo išeivijoj, yra aki
vaizdus jrankis mflsųnesibaigian 
čioj ir sunkioj kovoj. Kiti leidi
niai, kurie urnauja vienam ar ki- 
um svetimam ponui, neigiančiam 
ar aplenkiančiam mūsų tautinius 
idealus ir siekius, tėra tik nuo
das rūsčioj kasdienybėj.

Savaitraštis Keleivis, leidžia
mas Bostone, yra socialistinės 
minties laikraštis. Buvo laikas, 
kada jis narsiai kovojo su kuni
gais ir jų gaspadinėm, kovojo 
su gausia armija davatkų, gal net 
nepastebėdamas, kad ir jis pats 
darosi davatka. Nūdien tie laikai 
yra nuskendę praeity, Nors Mai
klo pasikalbėjimuose su Tėvu 
kuniginė tema dar ir dabar kai 
kada yra užkabinama, šiaip jau 
Keleivis skelbė ir tebeskelbia 
materialistinę pasaulėžiūrą. Ir 
dera pasakyti, kad senųjų išeivių 
tarpe jis turėjo nemenką pasise
kimą. Daugiausia ant jų pečių jis 
ir šiandien laikosi.

Kovodamas už demokratiją ir 
jos principų Įgyvendinimą lietu
vių tautos gyvenime, Keleivis ne
glostė ir tautininkų, o ypač tada, 
kai (tarė, kad jie yra diktatūros 
šalininkai. Nederėtų už tai ant 
Keleivio pykti, nes kiekviena pa
saulėžiūra turi teisę savo Įsiti
kinimus reikšti ir juos ginti, turi 
teisę kitų pažiūras kritikuoti, 
šiandien ir ta Keleivio "linija" 
yra labai sušvelnėjusi, nors kai 
kada vis dar pasitaiko rūgonių 
ypač tai tautininkų praeičiai, ku
ri savo esme juk nebuvo nei to
kia juoda, nei tokia gaubi, nei to
kia slegianti. Tuo klausimu mano 
asmeninė nuomonė yra tokia: pra - 
eit( palikim istorikams aptarti, 
o patys jungtinėm jėgom kibkim į 
darbą, kur atliekamų rankų nie
kad nebus perdidelis kiekis! At
sigrįžę veidais | dabart( ir atei
ti, tikrai pajusim švaresni orą 
ir lietuvių tautos, priešams bū
sim daug sunkiau suskaldomas 
akmuo...

Nūdieninėj kovoj Keleivis ne
menką kieki savo skaitytojų su
laikė nuo paskendimo toj pelkėj, 
kurią Amerikoj atstovauja life- 
tuvių kalba spausdinamos Lais
vė ir Vilnis. Ir beveik niekas su 
uis leidiniais uip smarkiai ne- 
sikauna, kaip Keleivis. Maskvos 
"proleurinė" diktatūra, paver
gusi Lietuvą, Keleiviui yra ne
laisvės ir žmogaus teisių min
džiojimo sinonimas. Tuo požiūriu 
Keleivis stovi greta Naujienų, 
Dirvos, Draugo, Darbininko ir kt. 
lietuviškų laikraščių, kurie, anot 
Vaižganto, kovoja dėl lietuvių 
uutos laisvės ir kultūros.

Keleivio Nr. 1 pasirodė 1905 
m., vasario 9 d., So. Bostone, 
Mass., taigi šiemet sukako 60 me

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. . '

tų, kai Keleivis yra leidžiamas. 
Sukaktuvinis pobūvis, perpildy
toj So. Bostono Liet. Piliečių 
d-jos salėj, (vyko š.m. balandžio 
25 d. Buvo ypačiai (domu pa
žvelgti l tą pirmąjį Keleivio nu
meri, kurio popieris jau yra ge
rokai parudavęs ir pakraštėliai 
nubyrėję. Norėdamas nors trum
pai Dirvos skaitytojus supažin
dinti su anuometinio Keleivio kai* 
ba ir mintimis, duodu keletą sa
kinių vedamojo straipsnio: "Svei
kiname brolius ir seseris lietu
vius ir lietuvaites, kurie dirba
te dėl labo lietuviškos tautos, 
kaitydami ir ragjdami savo bro
lius prie gerovės, šviesos ir to
bulumo. Reikia linksmltis iš tų 
brolių, kurie turi principus savo, 
ir visada rūpinasi pagal juos gy
venti, nors ir reike nukęsti daug 
nesmagumų iš paniekos. Jums 
tai, brangus broliai, jaunas "Ke
leivis" 
meldžia paskaityti save už že
miausią 
"Dirva 
mėglsim dirbti bus: tarnavimas 
tiem broliam, kurie iki šiol ne
mato jokios naudos iš skaitymo 
laikraščių ir knygelių, mes mė
glsim (eiti ( stubeles, kur nie
kas kitas negali būti, tik "Kelei
vis", tenai pranešti pasaulės ži
nutes ir papasakoti apie reika
lingumą lietuviam, susipratimo, 
vienybės ir meilės".

paduoda savo ranką ir

tarną". Ir kiek toliau: 
mūsų, ant kurios mes

literatūros vakaras Bostone
Balandžio 24 d. vakare, Bos

tono Internacionalinio Instituto 
paulpose, (vyko literatūros vaka
ras, kur} surengė L.B. Kultūros 
klubo valdyba. Vakaro surengi
mui ypačiai daug rūpesčio skyrė 
klubo pirm. inž. Zigmas Gave
lis. Iš Chicagos pakraščio buvo 
atskraidinus rašytojas Marius 
Katiliškis, o iš Kanados Mon- 
trealio poetas Henrikas Nagys. 
Daugiausia dėmesio skiru Ka
tiliškio kūrybai nes jis Bostone 
lankėsi pirmą kartą. Z. Gave
lis j( pasveikino sukaktuvinių me
tų (šiemet M. Katiliškiui sukan
ka 50 m. amžiaus) proga, o Liet. 
Enciklopedijos red. dr. J. Girnius 
leidėjo ir redancijos vardu svei
kino j(, kaip vieninteli tos ins
titucijos literatūros laureatą. Va
karo dalyviai, kurių buvo pilnu
tėlė salė, ( sveikinimus įsijungė 
karšuis ir nuoširdžiais ploji
mais.

Vakarui, iš anksto rūpestingai 
paruoštu komentaru apie kiek
vieną autorių, vadovavo Z. Ga
velis. Programą pradėjo M. Ka
tiliškis. Jis skaitė katiliškiškai 
sodrų epizodą apie jaunavedžių, 
tik išėjusių iš bažnyčios, per
skyrimą kar o metu ir susiradi
mą prie belaisvių stovyklos Vo
kietijoj. Savo vidiniais išgyveni-

Būdingas toks skelbimas: "Juo
zas Striebalius — geriausias lie
tuviškas kostiumerckas kriau- 
čius. Prosijam, čystijam, tai- 
som".

Jei rūpesčių ir šiandien turim 
tų pačių, ui dabartinė mūsų spau
dos kalba, palyginus ją su anuo
metine, tegali tik džiuginti ir net 
puikybėn keltL Atrodo, kad per 
šešiasdešimt metų savo kalbą 
apvalėm nuo visokių svetimybių 
ir gerokai išprusinom,o tai reiš
kia, kad ne visą laiką miegojom...

Pirmasis Kdeivio redaktorius 
buvo M. Paltanavičius, žinomas 
Amerikos lietuvių švietėjas ir 
patrious, o leidėjas A. Žvingi- 
las. Vėliau Keleivi redagavo J. 
Smelstorius, P. Bukšnaitis ir 
dr. Ant. Montvydas. 1908-1945 m., 
patj ilgiausią laiko tarpą Kelei
vio redaktorius buvo St, Michel- 
sonas. Stasys Michelsonas yra 
ir Maikio su Tėvu pasikalbėji
mų autorius. 1945-53 m. Kelei
vi redagavo J. Januškis, o nuo 
1953 m. ji redaguoja Jackus Son- 
da. ♦

įžengęs ( 61-muosius savo am
žiaus metus, Keleivis dar vis 
tvirui ir pastoviai keliauja. Jo 
technikiniame šube jau kuris 
metas dirba poetas Ant. Gustai
tis. Savo miesto savaitrašti gar
bingos sukakties proga nuošir
džiai sveikinu, linkėdamas jam 
mūsų kovose nepalūžtų

mais itin spalvinga yra to epizo
do "jaunamartė" Vilija, pats kū
rinys Įdomus ir vertingas. M. 
Katiliškis savo darbą skaitė aiš
kiu ir tvirtu balsu, atskleisda
mas pasakotojo talentą.

St. Santvaras paskaitė trejetą 
savo naujų "meilinės" tematikos 
eilėraščių, kurie auditorijoj su
silaukė gyvo atgarsio. Zigm. Ga
velis, šmaikščiu žodžiu pats sa
ve pristatydamas, irgi paskaitė 
tris eilėraščius. Poetas Henri
kas Nagys šiame vakare skaitė 
savo poeziją, daugiausia skirtą 
broliui lietuviui ir broliui žmo
gui. Jo kūriniai yra dailūs, o 
skaitymas patrauklus ir Įspūdin
gas. Satyros ir humoristikos 
meistras Antanas Gustaitis uip 
pat skaitė tik tris eilėraščius. 
Visi jie buvo nauji ir tikrai Įdo
mūs. AL Gusuitienė kruopščiai 
paruoši trejetą ištraukų iš M. 
Katiliškio veikalo Miškais atei
na ruduo. Ištraukas su Įsijautimu 
atliko Dramos Sambūrio nariai 
— pati rež. AL Gusuitienė, Z. 
Zarankaitė, I. Žukauskienė, E. 
Mickūnas, ir Uog. Kubilius. Tuo 
ir buvo baigtas seniai buvęs li
teratūros vakaras Bostone, kuri 
reikia laikyti puikiai pasisekusiu.

Programai pasibaigus, Zigm. 
Gavelis pranešė, kad ateinanti 

. sezoną L.B. Kultūros klubo pir
mininkas bus žinomasis mūsų 
smuikininkas Iz. Vasyliūnas. Po 
to buvo tradicinė kava, o po jos 
savo broliui M. Katiliškiui ir bū
riui jo artimesnių draugų bei pa
žįstamų G. Mickevičienė su vyru 
dr. Br. Mickevičium surengė pri
ėmimą savo namuose , kur dar. 
keletą valandų maloniai praleis- 
u su svečiais M. Katiliškiu ir H. 
Nagi u.

L.B. Kultūros klubo 1964-65 
m. sezonas yra baigus, nes ge
gužės 22 m. Bostono liet, visuo
menė rengia dr. J. Girniaus pa
gerbimą, kur dalyvauja ir klubo 
valdyba.

NEOLITUANŲ PAVASARIO
PRAGIEDRULIŲ VAKARAS

Korp! Neo-Lithuania Bostono 
padalinys š.m. gegužės 8 d. 7 
vaL vak., ALT. S-gos namuose, 
rengia Pavasario pragiedrulių 
vakarą. Jaunimas turi gyvą fan
taziją, todėl vakaras bus origi
nalus ir {domus. Pradžioj bflsian - 
ti kokteilio valanda, o po to vaka
rienė prie švedų stalo. Progra
moj numatoma staigmenų, pvz., 
"Lietuvių dainos per amžius", 
"Dailės meno akcija". Galimas 
dalykas, kad vakaro programoj da - 
lyvaus poetas Ant. Gustaitis ir 
neseniai iš Lietuvos atvykęs p. 
Grinkevičius. Po programos — 
šokiai ir bendras pobūvis specia
liai dekoruotose salėse. Viešnių 
ir svečių dėmesiui pranešama, 
kad apsirengimas -- pusiau vaka
riniai drabužiai. Atskirų bilietų 
nebus, tik aukos prie (ėjimo. Bos 
tono liet, visuomenė kviečiama 
jaunimą paremti ir gausiai pava
sario pragiedrulių vakare daly-

Velionis Boleslovas Masiulis

TĖVO NETEKUS
ERDVILAS ŽYGIMANTAS MASIULIS

Balandžio 18 dieną bažnyčių var
pai gaudė primindami visam pa
sauliui, jog Kristus Karalius pri
sikėlė iš numirusių ir laikas at
ėjo giedoti džiaugsmo psalmes 
kartu su angelais, tačiau mano Siet
lą jų aidas lyg aižyte aižė -- 
šios dienos savo likusiame gyve
nime niekad negalėsiu užmiršti. 
Tai yra diena, kada mano tėvas 
Boleslovas amžinai užmerkė 
akis.

Niekada negalvojau, jam gyvam 
esant, jog mūsų išsiskyrimas bus 
toks prislėgtas ir graudus. Su 
kiekvienu praeinančiu pavasariu 
žinojau, jog diena artėja ir jis 
paliks š( pasauli, mano motina 
taps našle, tačiau kaž kodėl ne
pagalvojau, jog mano krūtinė bus 
pripildyta sielvarto ir aš pasida
rysiu našlaičiu. Esant nepasi
rengusiam, nėra lengva staiga su. 
tikti ir apsiprasti su jau atsiti
kusiu (vykiu.

Prisimenu savo velioni tėvą 
dar tais laikais, kai jo asmuo dar 
nebuvo laikomas turinčiu savo vie
tą lietuvių tautoje, kaip valsty
bininkas ir kūrėjas tų pagrindinių 
(statymų, ant kurių privalėtų rem
tis lietuvių tauta ir valstybė. Jis 
man buvo tik tėvas, kaip ir kiek
vienam kitam vaikui, kuris tik 
rūpinosi, kad paruoščiau pa
mokas, neapleisčiau bažnyčios ir 
prieš miegant sukalbėčiau pote
rius. Man kiek paaugus, reikalą-- 
vimai padidėjo -- turėjau kalbė
ti taisyklinga lietuvių kalba. Ru- 
sicizmai ir kitos svetimų kalbų 
(takos, kurias kartas nuo karto 
parsinešdavau iš draugų, su ku
riais Kęstučio gatvės kieme žaiz- 
davau, turėjo išnykti iš mano žo
dyno amžinai. Po to, kai galų ga
le (sitikinau, jog namie niekad ne
turėsiu ramybės su iš draugų iš
moktais svetimų kalbų perliukais 
ir jų galutinai atsisakiau, pajutau, 
kad tėvas pradėtą savo kyl( to
liau varė, versdamas taisyklingai 
klrčiuotL Nežiūrint, jog gimna
zijoj nešiau penketukus iš lietu
vių kalbos, tačiau kirčiavimo slo
gutis užsitęsė iki paskutinių die
nų čia Amerikoje. Gal būt dėl to, 
jog jis pats kilęs iš Tverečiaus, 
o augęs Pilvelių kaime,Užpalių 
valsčiuje turėjo bėdos auginti 
sūnų kauniški, gimus} mieste, ku
riame svetimų (takų liekanos tik 
iš lėto nyko.

Prisimenu tas dienas, ku
rios man dabar atrodo saulėtos, 
o tada tik eilinės kalendoriuje 
numeruotos dienos. Jis man nie
kad net pagalvoti neleido, jog esu 
pono vaikas -- varu buvau varo
mas eiti padėti ūkio darbininkams 
šieną nuimti, galvijus iš tvarto ( 
ganyklas išleisti. Į juos buvo 
kreipiamasi kaip l šeimyną. Jam 
būnant ministeriu, mano protas 
nevisuomet suvirškino, dėl ko 
man nebuvo leista išsiskirti iš 
kitų draugų kurių tėvai pramo
nės (monėse dirbo ar kariuome
nėj viršilom tarnavo. Dėl ko ma
no sviestainiai, kuriuos manomo - 

vauti. Vakaro Šeimininkai — 
Korp! Neo-Lithuania Bostono pa
dalinio valdyba prieky su pirm, 
šen. P. Martinkum.

K.L. 

tina (duodavo gimnazijon neštis, 
būtinai turėjo būti iš duonos so
džiaus krosnyje keptos ir svies « 
tas motinos ūkyje muštas, kai tuo 
tarpu mačiau kitus Paramos bal
tą duonelę Karvutės sviesteliu 
suteptą bevalgančius? Dėl ko ta
da tėvas eidavo tarnybon pės
čias, nors turėjo valstybini au
tomobili ir šoferi? Dėl ko tada 
savaitgaliais važiuodavom ūkin, 
kuris buvo prie Išlaužo, autobusu 
ir teko mokėti vieną litą ir dvi
dešimt centų jam ir motinai, o už 
mus vaikus pusę, laukiant dulki
nam plente, kai ministerijos 
Buickas nenaudojamas blizgėjo 
uždarytas ministerijos gara
že? Esu tikras jog jo tuometi-

Omahos lietuviai
Sakoma,had lietuviai daug ga

li, tačiau juos ir reikia kursty
ti ir raginti. Nuomonių tuo klau
simu gali būti (vairių, o visgi 
šiokios-tokios teisybės čia vi
siškai kaip ir negalėtume pa
neigti. Tačiau jei jau lietuvi iš- 
judini, tada jis jau rieda...

Margų (vykių grandinė gero
kai išjudinusi ir Omahos lietu
vius. Ruduo, žiema ir pavasaris 
Omahoje nebuvo nuobodūs. Antro 
Kaimo svečiavimasis, Pruden- 
cijos Bičkienės bei choro koncer
tas, choro kelionė pas Denverio 
lietuvius, šeštadieninės mokyk
los organizavimas bei kiti ma
žiau pastebimi bet vienodai svar
būs darbai parodė, kad mes dar 
esame gyvi, sveiki ir veržlūs.

Neperseniausiai Tėviškės Ži
buriai, rašydami apie šeštadie
nines lietuviškas mokyklas, 
Omahą apskelbė kaip vieną iš 
žinomesnių lietuviškumo salų, 
bet vis dar gyvenančią be lietu
viškos mokyklos...

Tėviškės Žiburiai paskelbė ne
tiesą! Omahoje šiais mokslo me
tais anksčiau minėta mokykla 
veikia. Buvo, tiesa, kur j laiką 
jaučiamas mokytojų trūkumas, 
tačiau bent šiuo momentu, mo
kykla yra pačiame klestėjime, 
į mokytojų eilę paskutiniuoju lai
ku (sijungė muz. Bronius Jonu
šas ir Stasys Petrulis (jaunes
nysis).

Daug rūpesčio mokyklai parodė 
balandžio 11 d. išrinktoji naujoji 
apylinkės bendruomenės valdyba. 
Jos sąstatas: Petras Adamonis 
— pirmininkas, Pranas Kovas — 

ALĖS RŪTOS 

premijuotas romanas

KELIAS I KAIRĘ
Romaną galima įsigyti Dirvoje ar 
užsisakyti paštu. K a i n a-3 dol.

niai bendradarbiai tą pat gali pa- 
liudyti.

Labai vaizdžiai prisimenu frag
mentą, bolševikams atėjus Lie
tuvon, kai iš kaimynystės stogą- 
dengis, Išlaužo kompartijos susi
rinkimo (galiotas, atvykęs mūsų 
ūkin daryti inventorizaciją ir su
tikęs tėvą veidu veidan, apsime
tė visai kitais reikalais atvykęs, 
nepasakęs savo misijos iškai
tusiu veidu ir net kepurę palikęs 
iškūrė ir niekad daugiau nepa
sirodė. Kai šitą ir keletą ki
tų faktelių sudedu ( krūvą, man 
ima aiškėti to žmogaus būdas, ku
ris savo Įgimtu paprastumu, tie
sumu ir meile savo kraštui par
klupdė uutos išgamas, vienu me
tu galvojusius lietuviškai liau
džiai Ūmaujančius.

šiandien, netekus tėvo ir gr(ž- 
unt mintimis praeitin daug kas 
aiškėja. Jis paliko savo kraštą, 
kadangi jam urnauti veidmainin
gai nebūtų sugebėjęs. Jis mirė 
tremtyje, likdamas kukliu lie
tuviu, koks jis buvo augdamas Pil
velių kaime, mirė būdamas Ne
priklausomos Lietuvos Pilietis, 
tuo išlaikydamas valstybinf tęs
tinumą. Savo gilų protą naudo
damas ne savanaudiškam ger
būviui pakelti, bet Rapolo Ski
pičio žodžiais, pasakytais kapuo
se, atiduodamas tai uuui, kurios 
jis buvo tik eilinis narys. Nors 
laidotuvių išvakarėse dangus bu
vo apsiniaukęs ir žadėjo lietų 
sekančiai dienai, tačiau ( mano 
susirūpinimą, mano žmona Erika 
be mažiausių abejojimų pareiškė 
— "mūsų tėvelis buvo per daug 
doras žmogus, kad laidotuvių die
ną galėtų lyti"... Ne tik kad jos 
žodžiai išspildė, bet ir dar dau
giau — turėjom visai giedrą dan
gų be jokio debesėlio, tartum pats 
Ponas Dievas parodė, jog jis pri
imtinas Aukštybėse.

šiandien Boleslovo kūnas guli 
Michigano ežero pakrantėse, lauk
damas laiko,kada jis bus perkel
tas Tėvynėn, bet tik po to, kai 
okupanto batai netryps lietuviš
kos žemės. Mano galvoje kaž
koks stiprus balsas sako, jog jo 
kūnas priklauso ten, iš kur jis 
yra atėjęs, — o tai gimtasis 
Tverečius.

juda...
vicepirm. ir kultūros reikalų va
dovas, Kazys Palšiūnas — sekr., 
Stasys Petrulis (šen.) -- kasi
ninkas ir Juozas Agurkis — rei
kalų vadovas.

Naujoji valdyba balandžio 25 d. 
sušaukė (vairių draugijų bei or
ganizacijų atstovų pasitarimą 
liečiant! š. m. Lietuvos okupa
cijos minėjimo-protesto reika
lus. Susirinkimo dalyviai išrinko 
minėjimui pravesti komisiją į 
kurią pakliuvo: Dalia Katiliūtė, 
Bronius Šulskis, Albinas Reške- 
vičius, Pranas Kvedaras ir Vin
cas šarka. Remiantis susirinki
mo mintimis, planuojama su
rengti bendrą pabaltiečių minė
jimą, kalbėtojais kviečiant žy
mius Nebraskos valstijos vyrus.

Kad nepamiršti poros žodžių 
apie susirinkimus Omahoje! Mū
sų mieste susirinkimai nėra to
kie rėksmingi, kokius kad vaiz
duoja chicagiškis Antras Kaimas 
(mes jo dar vis nepamirštame!). 
Daug nekalbame. Greitai priei
name prie nutarimų. Iš susirin
kimų išeiname nepavargę.

Labai artimai susigiminiavo
me su savo kaimynais vakaruo
se -- Denverio lietuviais. Jiems 
pagelbėjome pasiųsdami savąjį 
chorą. Susiradome naujų draugų, 
išsisukinėjome kojas kalnuose, 
bet gr(žome džiaugdamiesi. Pa
dėjome savo broliams ir pra- 
virkdėme džiaugsmo ašarom sa
vo seseris (daugelis jų lietuviško 
choro dar niekad nebuvo girdė
ję!). Argi negražu?!

Rep.



1965 m. gegužės 3 d.

^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus narių susirinki
mas įvyks gegužės 16 d. 
(sekmadienį), 11:30 vai. 
ryto Dirvos patalpose. Die
notvarkėje ALT S-gos Sei
mo ir skyriaus tolimesnės 
veiklos reikalai.

• Charles Farran, The 
Griswold—Eshleman Com
pany prezidentas, išrinktas 
JAV skelbimų agentūrų są
jungos direktorium.

The Griswold — Eshle
man skelbimų agentūra, 
apimanti Clevelando, Chi
cagos ir Pittsburgho mies
tus, yra viena didžiausių 
Amerikoje. Tos agentūros 
dėka ir Dirva gauna eilę 
pastovių skelbimų.

• Viena ar dvi Vokieti
jos? Tąja tema paskaitą 
skaitys Baron Hans Chris- 
toph von Stauffenberg, pa
kviestas Clevelando Council 
on World Affairs.

Paskaita įvyks gegužės 5
■y

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.

Įstaiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak., šeš
tadieniais iki 2 vai. p. p.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCf 1909

13515 EUCL1D 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and ~ 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSUREO SAVINGS

JAKUBS & SON
I

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &.WiHiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

d., 6:30 vai. vak., Wade 
Park Manors.

Įėjimas (su vakariene)
4.50 dol. Užsisakyti iš ank
sto skambinant telef. SU 
1-3730.

Pažymėtina, kad p. von 
Stauffenberg yra Claus 
Schenk von Stauffenbergo, 
nužudyto už atentatą prieš 
Hitlerį, pusbrolis.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS —

GEGUŽĖS 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 9 - BIRŽELIO 5 D. D. 

dail. Vytauto IGNO tapybos ir gra
fikos paroda Gallery International 
patalpose.

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

GEGUŽĖS 16 iki 23 D. Tėvo 
Alg. Kezlo, S.J., foto paroda. 
Atidarymas gegužės 16 d. 3 vaL 
Čiurlionio Ansamblio namuose. 
Ruošia Giedros korporacija.

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 
šv. 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. 
llo namuose.

BIRŽELIO 5 D. Dainavos sto
vyklai remti parengimas.

BIRŽELIO 6 D. šv. Kazimie

o

DIRVA

Jaunimo žygis į tfashingtoną
Balandžio 23 d. Antano Mažei

kos, jr, namuose, 149-42 118th 
Street, Ozone Park, New York, 
TeL VI 5-6332; susirinkę New 
Yorko ir apylinkės jaunimo orga
nizacijų atstovai, nutarė organi
zuoti Amerikos Lietuvių jauni
mo žygi J Washingtoną, D.C. šių 
metų gegužės mėnesio 15 dieną.

Tam reikalui išrinktas orga*
• nizacinis komitetas Į kurį įeina: 

Antanas Mažeika, jr, — pirmi
ninkas, Algirdas Budreckis, 429 
Highland Avė., Kearny,N.J.,Tel, 
201-WY 8-5032, — finansinių rei
kalų tvarkytojas; Antanas Snieč
kus, TeL AP 7-8156, Ir Wytėnas 
Peter Tel. EV 6-3871 — spaudos 
ir propagandos reikalų tvarkyto
jai. Taip pat sudaryti įvairūs kiti 
komitetai.

Amerikos Lietuvių jaunimas iŠ 
visų 50 valstijų kviečiamas šim
taprocentiniai dalyvauti. Taip pat 
šiame žygyje kviečiami dalyvauti 
ir suaugusieji.

Žygio dalyviai iš visų valsty
bių turi būti Washingtone prie 
Baltųjų Rūmų gegužės mėnesio 
15 dieną 10 vaL prieš piet. Dėl 
tikslios susirinkimo vietos Wa- 
shingtone kreiptis telefonu ar laiš - 
ku Į Antaną Mažeiką, jr.

Vykstantieji iš New Yorko ir 
apylinkių, transportacijos reika
lais per savo organizacijų vado
vybes kreipiasi ( Tėvą Petrą Ba- 
niūną OFM Darbininko adminis
tracijoje, Tel. GL 2-2923. IŠ. 
New Yorko bus vykstama auto
busais 5 vaL 30 min. iš ryto.

Žygio dalyviai {teiks Preziden
tui memorandumą, kuriame jie 
išreikš Amerikos Lietuvių jau
nimo ir jų organizacijų bei lie- 

ro liet, mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

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

BIRŽELIO 20 D. Lietuvos oku
pacijos — baisiųjų birželio {vy
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.

RUGSĖJO 25 D. Dirvos sukak
tuvinis banketas šv. Jurgio para
pijos salėje.

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-us.

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.

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir 
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas. 
Z. Obelenį 531-2211 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

• Reikalinga moteris prie
žiūrai sveikstančios ligo
nės. Kambarys ir atlygini
mas. Skambinti vakarais: 
261-0969. (50-52) 

tuviškos visuomenės pilnutin{ pri
tarimą Prezidento vedamai Pie
tų Vietnamo politikaL Jie uip pat 
demonstruos prie Baltųjų Rūmų 
su įvairiais Šūkiais ant plakatų, 
su tikslu nors dalinai atsverti 
komunistų suklaidinto JAV uni
versitetinio jaunimo bandomą su
daryti lspūd|, jog visas mokykli
nis Amerikos jaunimas yra prieš 
Prezidento Pietų Vietnamo po
litiką.

Lietuviškasis jaunimas, o kar
tu ir lietuviškoji visuomenė nuo
lat turėdami mintyse^avo paverg
tą tėvynę, gerai žino, ką reiškia 
komunistiškoji vergija, todėl 
energingai remia prezidento L. 
B. Johnsono Pietų Vietnamo po
litiką*. neleisti komunistams pa
vergti nė vieno žmogaus, nei už
imti nė vienos pėdos svetimos 
žemės.

Savaime aišku, kad šiuo žygiu 
jaunimas priartins ir savo tėvų 
žemės laisvės rytą.

Lietuviškoji visuomenė turėtų 
kuo nuoširdžiausiai jaunimui ta
me reikale padėti dvasiniai bei 
materialiai.

Tegu laisvės meilė dega mūsų 
širdyse.

Žygio rengimo komitetas

I

Gen. T, Daukanto vardo jūrų šaulių kuopos Chicagoje naujoji 
valdyba su pirm. Mykolu Maksvyčiu viduryje,

V.A. Račkausko nuotrauka

TORONTO

♦ LITUANUS žurnalo vajaus me
tu buvo gautos aukos iš sekančių 
organizacijų; 25.00 dol. Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Racine, 
Wisconsin Skyrius; 20.00 doL — 
Kunigaikštienės Birutės draugi
jos, Chicagos Skyriaus; L.B, E. 
Chicago Apylinkės; 15.00 doL 
Lietuvių Moterų Klubas, Washing- 
ton, D.C.; 10.00 dol. — L.B. Omą- 
ha, Nebr.; šakių Apskrities klu
bas aukojo per P. Sideravičių, 
Cicero, III,; ir Lietuvių Profe
sorių Draugija Amerikoje. Dar 
gauta 25.00 dol. auka iš Brigh- 
ton Parko, Chicagoje, Lietuvių 
Bendruomenės.

• TORONTO ŠAULIAI IR SLA 
236 KUOPA organizuoja išvyką | 
Kanados sostinę Ottawą. Numa
toma išvykti iš Toronto gegužės 
22 d. 7 vai. ryto ir grįžti sekan
čią dieną vakare.

Išvykos tikslas aplankyti sos
tinės {vairias įžymesnes vie
tas ir arčiau susipažinti su te
nykščiais lietuviais.

Vykstama autobusu. Kaina vie
nam asmeniui 15 dol., įskaitant 
ir nakvynę viešbutyje. Norintie
ji vykti registruojasi pas V. Ba- 
čėną, CR 8-7261; arba 536-4681 
ir S. Jokūbaiti, 23 Alhambra 
Avė. Toronto 3, tel. 537-2869, 
arba 534-9286. Užsiregistruoti ir 
kartu įmokėti pinigus iki gegu
žės 10 d.

* LTS VIETOS SKYRIUS ba
landžio 24 d. Lietuvių Namuose 
suruošė atvelykio pobūvi su šo
kiais. Vaišinantis ir Šokant buvo 
maloniai praleistas savaitgalis.

Kas nauja

* AR BUVO RUOŠTASI suki
limui Bulgarijoje? Klausimas, 
kur{ užginčija oficialioji bulgarų 
žinių agentūra. Tačiau nepaneigia
mas faktas, kad suimti 4 kariuo
menės generolai ir apie 70 kitų 
asmenų.

Aukštų kariškių suėmimas ro
do, kad bulgarų kariuomenės va
dovybėje vistik buvo ruoštasi di
desniems politiniams pakeiti
mams. Belgrade kursuoja ži
nios, kad vienas suimtų generolų 
buvo įteikęs premjerui Živkovui 
įvairių reformų reikalavimus, 
bet po to jis buvęs atleistas iš 
pareigų. Po to sekusi slaptosios 
policijos 'veikla*, prlvedusi prie 
minėtų suėmimų.

Stebėtojų nuomone, nesą abe
jonės, kad buvo siekta atslpalai- 
dotl iš Maskvos satelitųorbito, ką 
patvirtina ir bulgarų vyriausybės 
komunikato dėl pasikeitimų ka
riuomenės vadovybėje tekstas.

♦ ROY N. BRYSON, latvių gen. 
konsulas Toronte, atsistatydino 
iš savo pareigų ir { savo vietą 
paprašė skirti latvių kilmės as
menį, Latvių organizacijų vado
vybė kreipėsi { savo diploma
tijos šefą Londone T. Ozollnš, 
kad nedelsiant tas postas Toron
te būtų užimus.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVOS NOVELĖS KONKURSO PREMIJOS 

ĮTEIKIMO AKTAS

A L I U S
Įvyks gegužės 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 Natalija Aukštuolienė, akompanuojant muzikui Antanui Kalvaičiui. Aktorė Eglė 
Viiutienė skaitys ištraukas iš premijuotos novelės.
Šokiams gros BALIO PAKŠTO orkestras. Įėjimas su vakariene $5.00 asmeniui.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMAS

|vyks gegužės 29 ir 30 dienomis, Statler H ii ton 
viešbutyje 7th Avė. ir 33rd St., New York, N. Y.

SEIMUI NUMATYTA SEKANTI DARBOTVARKĖ:

šeštadienj, 29 dieną:
10:00 — 12:00

Registracija,
Iškilmingas posėdis.
Inž. Jono Jurkūno paskaita tema: ALT S-gos vei
kimo gairės ateičiai.

2:00 Darbo posėdis.
a) Seimo prezidiumo ir komisijų sudarymas.
b) Sąjungos valdybos pranešimai: S-gos pirm. 

Vytautas Abraitis ir ižd. Povilas Ališauskas.
c) Revizijos komisijos pranešimas.
d) Diskusijos dėl pranešimų.
e) Lietuvos laisvinimo organizacijos reikalai: dr. 

Bronius Nemickas ir Emilija čekienė.
7:00 . vai. vak. BANKETAS.

Invokacija — dr. kun. S. Valiušaitis.
7 vai. cocktail, 8 vai. vakarienė ,10 vai. šokiai.

Sekmadienį, gegužės 30 dieną:
9:00 — 12:00

1) Skyrių pirmininkų pranešimai.
2) Sąjungos valdybos rinkimai.
3) Tarybos rinkimai.
4) Revizijos komisijos rinkimai.
5) Rezoliucijų priėmimas.

Po pietų tose pačiose patalpose Įvyks VILTIES drau
gijos narių susirinkimas.

ALT S-gos valdyba kviečia visus narius suvažiavime 
gausiai dalyvauti.

• Berta Pivaronienė, SLA 
Pild. Tarybos sekretorė, 
prisiųsdama Dirvai prenu
meratos mokestį, kartu 
jungia ir 15 dol. auką.

Poniai B. Pivaronienei už 
tokį gražų dėmesį spaudai 
priklauso Dirvos leidėjų 
nuoširdi padėka.

• LIETUVIŲ FONDO NARIAI, 
|nešę fondan po šimtą dolerių: 
Dr. Raulln aitis Pranas V. ir Pau
lina, Los Angeles, Calif; Kruzi- 
kas Pranas ir Eleonora, Wauke- 
gąn, 111.; Kurkulis Feliksas ir 
Liucija, Rochester, N.Y.; Pra- 
sauskas Justas ir Dana, Roches
ter, N.Y.; Morcan John C„ Ro
chester, N.Y. ;Simanas Vacys, Ro- 
chester, N.Y.; Lapinas Kęstutis 
ir Joana, Rochester, N.Y.; šakių 
Apskr. Klubas, Chicago, I1L, Dr. 
Griggs Donald J., New Britain, 
Conn.; Osuchas Jonas, Hartford 
Conn.; Dabrila Vincas ir Mari
ja, Worcester, Mass.; Kezys Ro
mas ir Daiva, Middle Village,
N.Y.

• LITUANUS žurnalas susilau
kė stambesnių aukų iš sekančių 
asmenų: 30 dol. A. Rygys, po 25 
doL P. Dailidė, d r. V. P. Tuma so- 
nis ir dr. F. Mažeika. 20 dol. dr.
K. Karnauskas. 15 dol. dr. J. 
Kriaučiūnas ir 10 dol. kun. Alba- 
vičius.

Illinois Lietuvių Gydytojų 
Draugijos Pagalbinis Moterų Vie • 
netas siųsdamas 100 dol. auką Li
tuanus žurnalui linki sėkmės šia
me kultūriniame darbe.

Lituanus žurnalui aukas galima 
siųsti tiesiog: Lituanus, P. O. Box 
9318, Chicago, III. 60690.

NEW YORK

• Korp’ Neo-Lithuania 
New Yorke š. m. gegužės 
mėn. 7 d. (penktadienį), 8 
vai. vak. International Ho
tel mažojoj salėj rengia su
eigą. Dienotvarkėj doku- 
mentalinis filmas "Komu

Mirus
BOLESLOVUI MASIULĮ UI, 
nepriklausomos Lietuvos Valstybės Teisingumo 
Ministrui ir Valstybės Tarybos Pirmininkui bei 
dabar veikliam Lietuvių Teisininkų Draugijos na
riui, reiškiame Širdingą užuojautą velionio žmo
nai, Poniai Kotrynai ir visai jos šeimai

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
New Yorko Skyrius

nistinė veikla Amerikoj”. 
Po to diskusijos ir pasi
linksminimas. Į šią sueigą 
Valdyba kviečia atsilankyti 
visus kolegas, koleges su 
šeimos nariais, draugais ir 
pažįstamais.

• ALT S-gos 1-jo sky
riaus narių visuotinas su
sirinkimas įvyks gegužės 8 
d., 7 v. v., E. A. Jurgėlų 
patalpoje, 1497 Putnam 
Avė., Brooklyne, N. Y. Tel. 
EM 6-2494.

1. Pranešimas apie įvyk
siantį gegužės 29-30 d. 
ALT S-gos Seimą.

2. Atstovų rinkimas į Są
jungos Seimą ir svarstomi 
kiti svarbūs klausimai su
sieti su Tautine Sąjunga.

Skyriaus valdyba kviečia 
visus skyriaus narius ir 
p r i j a učiančiuosius šiame 
svarbiame susirinkime da
lyvauti.

NEW YORKO SANTAROS - 
ŠVIESOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Istorikas ir apybraižininkas 
Vincas Trumpa atvyksta iš Wa- 
shingtono į New Yorką skaityti 
Paskaitos "Liberalas ir tautinė 
ištikimybė" New Yorko Santa
ros-Šviesos narių susirinkime, 
kuris įvyks ši penktadienį, gegu
žės mėn. 7 d., 8 vai. vak. pp 
čerkeliūnų namuose 91-30 221 
Street, Oueens Village, N.Y.

Paskaitininkas bandys surasti 
šių abejų sąvokų filsofinį pagrin
dą, kai ką pridėdamas ir iš ak
tualijų. Po paskaitos seks diskusi
jos.

Nariai ir tie kurie nori pasi
daryti nariais, maloniai kviečia
mi atsilankyti.

• Ltn. Algimantas Bal
čiūnas. M. D., tarnaujantis 
Pacifike, balandžio 26-30 
dienomis, tarnybiniai daly
vavo Erdvių Medikų suva
žiavime, New Yorke, Hilton

SoL N. Aukštuolienė

SKAUTU REIKALAI CHICAGOJE
Chicagos visuomenei yra gerai 

žinomas nenuilstamas visuome
nės veikėjas, Skautams Remti 
Draugijos pirmininkas dr. Stepo
nas Biežis, kuris mielai sutiko 
pasidalinti mintimis skautiškojo 
jaunimo reikalais.

Kas paskatino steigti Chicagos 
Lietuvių Skautams Remti draugi
ją?

Prieš dešimtmetį skautų vado
vai, norėdami sustiprinti skau
tišką veiklą Chicagoje, kreipėsi 
į mane su prašymu patyrinėti 
galimybes įkurti kokį visuome
ninį junginį, kuris paremtų skau
tišką sąjūdį, sudarant palankes
nes sąlygas jam veikti ir plės
tis. Pasitarus su visuomeninin
kais, buvo sušaukus gana gau
sus viešas susirinkimas Da
riaus-Girėno svetainėje. Buvo 
prieiu vienos nuomonės kurti 
specialų junginį, kuris ir pava
dinus Chicagos Lietuvių Skau- 
ums Remti Draugija.

Kas sudaro dabartinę Draugi
jos vadovybę?

Į valdybą įeina: A. Kalvaitis - 
vicepirmininkas, Algirdas Ag
linskas -- sekretorius, Marija 
Tumėnienė — iždininkė, arch. 
Alberus Kerelis — stovyklos 
direktorius, skautininkas Vladas 
Vijeikis — skautų ryšininkas ir 
man tenka garbė pirmininkauti 
nuo Draugijos įsikūrimo pra
džios. I direktoriatą be valdybos 
įeina šie visuomenei žinomi as
menys: Dr.' Aglinskas, J. Ba- 
chunas, St. Balzėkas, dr. St. 
Budrys, finansininkas J. Gri- 
bauskas, inž. J. Jurkūnas, vers
lininkas J. Karvelis, dr. L. 
Kriaučeliūnas, finans. J. Kaza- 
nauskas, dr. A. Mačiuikienė, A. 
Siliūnas, Tėvas Juozas VaiŠnys, 
S. J., evang. kun. Ansas Tra- 
kis ir dr. L. Žibąs, ir kol buvo 
gyvi vaist. P. Rakas ir L. Va- 
nagaitienė. J valdybą ir direk
toriatą įeina įvairių pažiū
rų ir sluoksnių asmenys, kurie 
puoselėja lietuvybės išlaikymą 
remiant mūsų skautišką jaunimą.

Kokius iki šiol Draugija atli
ko darbus?

viešbutyje.
Suvažiavimo proga, bū

damas visą savaitę pas tė
vus Newarke, turėjo pro
gos, kiek laikas leido, pasi
matyti su artimaisiais, šei
mos ir jo draugais.

VASAROTOJŲ. DĖMESIUI.

Geriausia praleisti atos
togas gražiame Cape Cod, 
Centerville, Mass. kurorte. 
Gražioje ir patogioje Vieš- 
kalnių Dubysoje. Arti krau
tuvės. Prašome kreiptis 
šiuo adresu: 21 Bowoloin 
Avė., Dorchester, Mass. Tel. 
GE 6-5139.

Z. A. Vieskalniai

Suruošė ir pravedė penkias 
skautoramas, kurių programas 
sudarė išimtinai skautai ir skau
tės. šių parengimų tikslas buvo 
pristatyti mūsų skautišką jauni
mą ir jį supažindinti su mūsų 
visuomene, kad sudaryti arti
mesnį ryšį su visuomene, sukel
ti lėšų, kuriomis Rako stovyklo
je aprūpinti visi įrengimai, rei
kalingi skautų stovyklavimui ir 
reikalaujami Michigano vals
tijos.

Kaip visuomenė vertina Drau
gijos darbą?

Labai palankiai, nes mato, kad 
mūsų skautiškas jaunimas didele 
dalimi užtikrins lietuvybės išlai
kymą ir tuo stiprins pastangas 
už Lietuvos išlaisvinimą, šiam 
svarbiam reikalui mūsų visuo
menė yra duosni, jau sudėjusi 
per 10,000 dolerių stovyklos pa? 
talpų įrengimui.

O kaip Lietuvių Fondas vertina 
Draugijos veikimą?

Labai palankiai. Lietuvių Fon
das jau skyrė stambią sumą pa
pildomų patalpų įrengimui. Užtai 
L. Fondui priklauso padėka.

Kokie santykiai su skautų va
dovybe?

Nuoširdūs. Dažnai vadovybės, 
pasitaria bendrais reikalais ir 
visuomet randa sutarimą. Jokių 
nesusipratimų nėra buvę. Šia 
proga noriu pastebėti, kad Skau
tams Remti Draugija visai nesi
kiša į skautų vidujinius reika
lus. Draugija jiems tik padeda 
veikti ir plėstis.

Kokie artimiausi Draugijos už
simojimai?

Ruošiamas koncertas, tikriau 
pasakius, iškilminga dainų ir dai
liojo žodžio šventė, kuri įvyks 
gegužės 9 d. š. m., 3 vai. po 
pietų, Jaunimo Centre, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago. Kon
certinei daliai išpildyti pakviesta 
Daiva Mongirdaitė iš Bostono. 
Taigi chicagiečiams bus įdomu 
pasigėrėti Mongirdaitės maloniu 
ir ištobulintu dainavimu. O kas 
nežino mūsų aktoriaus Vftalio 
Žukausko iš New Yorko, kuris, 
kaip ir Mongirdaitė, specialiai 
atvyksta Chicagon išpildyti šį 
neeilinį parengimą. Žukauskas 
savo dailiuoju žodžiu ir valdybė 
tikrai žavės svečius. Jis žada 
ir gražaus humoro paberti.

Dainų ir dailiojo žodžio šventė 
ruošiama um, kad sukelti lėšų 

Programoje: Solistė Daiva Mongirdaitė ir aktorius Vitalis Žukauskas. 
Bilietai po $2.00 gaunami: Marginiai, 2515 W. 69 St., J. Karvelis, 2715 W.

71 St., Margutis, 6755 S. Western Avė., Br. Siliūno krautuvėje, 4600 So. Fair- *
■ field Avė. ir prie įėjimo. E■ ■

Chicagos Lietuvių Skautams Remti Draugija "
^•■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■•■■■■■■■aaBaaaaaBBBBBBBBBBaBBBBa"

papildomiems įrengimams Rako 
stovykloje, kurie būtini dar šį 
pavasarį. Pasuruoju metu sto
vyklaujančių skaičius žymiai pa
didėjo ir dabar esamos paulpos 
nebegali visų aptarnauti. Lieka 
viena išeitis: Įrengti pridėtines 
patalpas, kurios būtinos stovyk
laujantiems ir kurių būtinai rei
kalauja Michigano valstija. Be 
tokių papildomų paulpų dalis 
skautų negalėtų stovyklauti, kas 
slopintų skautų veikią. Gi mums 
yra labai džiugu, kad skautų skai
čius auga, jų veikla plinu. Tat 
mes privalome juos paremti ir 
skatinti jų augimą. O uip pada
rysime gausiai atsilankydami į 
SkauUms Remti Draugijos ruo
šiamą parengimą gegužės 9 d., 
3 vaL po pietų Jaunimo Centre.

Kviečiu visus Chicagos lietu
vius gegužės 9 dieną skirti mū
sų brangaus jaunimo parėmimui, 
atsilankant į jiems ruošiamą pa
rengimą. Lauksime.

LIETUVIŲ STYGŲ 
KVARTETAS, 

neseniai susikūręs Chicago
je, duos savo pirmąjį viešą 
koncertą. Kvartetą sudaro: 
Povilas Matiukas — pirmas 
smuikas, Alfonsas Paukš
tys — antras smuikas, Vy
tautas Jančys — viola ir 
Petras Armonas — violon
čelė.

Kvartetas išpildys Mo- 
zart’o Kvartetą Nr. 1 G- 
Dur, Dvorak’o Kvartetą F- 
Dur ir, pirmą kartą atlie
kamą, Vytauto Jančio Sty
gų Kvartetą A-Dur. Kon
certas Įvyks sekmadienį, 
gegužės 9 d., 5:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre.

Visuomenė yra kviečia
ma kuo gausiau atsilankyti 
į šių mūsų menininkų de
biutą.

Santara-Šviesa

• Valerijonas Šimkus ir 
Jonas Vaičiūnas, LB Chica
gos Apygardos valdybos 
nariai, gegužės 8 dieną, šeš
tadieni, vyksta i East St. 
Louis, kur parapijos salėje, 
1509 Baugh Avė., 7 vai. 
vakare rodys dokumentali- 
nius filmus iš Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo 
ir kitą filmą — Lietuva Eu
ropos nugalėtoja. Taip pat 
bus tariamasi su vietos LB 
Apylinkės valdybos nariais 
organizaciniais reikalais.

• Prof. dr. Antanas Ku
čas, savo lankymosi Chica

DAINOS IR DAILIOJO ŽODŽIO ŠVENTE
įvyks gegužės mėn. 9 d., sekmadienį, 3 vai. p. p., 

Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont Avė., Chicagoje.

goje proga, turėjo du pasi
tarimus su Marijampolės 
gimnazijos Monogra f i j a i 
leisti komiteto ir redakcijos 
komisijos nariais. Dr. A. 
Kučas sutiko įeiti į redak
cinės komisijos sudėtį.

• Jonas Vaičiūnas, LB 
Chicagos Apygardos valdy
bos informacijos vedėjas, 
t a 1 kininkaujamas Antano 
Gintnerio, Alb. Valentino ir 
kitų laikraštininkų, pradėjo 
lankyti Chicagos Apygar
dos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkes, tikslu skelbti ir 
populiarinti Lietuvių Bend
ruomenės veiklą.

* SANTARA - ŠVIESA Licu- 
nus žurnalui prisiuntė 100.00 
doL auką. Auka parodo Lituanus 
žurnalo užsibrėžtų tikslų įverti
nimą. Organizacija žino, kad žur
nalui išleisti ir paskleisti po pa
saulį reikalinga lėšų, kurių Lie
tuvių Studentų Sąjunga viena be 
visuomenės pagalbos negali pa
dengti.

A. STEMPUŽIENĖ 
KONCERTUOS 
NIAGAROS PUSIASALY

Nors šioji lietuvių kolonija yra 
neperdidžiausia ir be to dar išsi
sklaidžiusi po 4 vietoves: tarpSt. 

Catharines, Niagara Falls, Wel- 
land ir Port Colborne miestų, bet 
lietuviškų klubų, sąjungų bei drau
gijų čia yra gan apstu. Tų orga
nizacijų dėka ši apylinkė galėjo 
gėrėtis meno vienetais, kaip Čiur
lioniu, Grandinėle, Varpu, Daina
va, Stephens ansambliu. Rūta, Vėl - 
basio baletu, Kačinsku, Pilka, 
Pflkelevičiute, Baranausku ir dau 
gybe kitų.

šiais metais sueina dešimt me
tų kaip Niagaros pusiasalyje yra 
įsikūręs SUSIVIENIJIMAS LIETU - 
VIŲ AMERIKOJE, tai yra jaude- 
šimt metų(kai SLA šioje apylin
kėje puoselėja kultūrinę veiklą, 
įnešdama nemažą įnašą lietu
vybės naudai. Kad sukaktį iškil
mingiau atžymėti, vietos SLA 287 
kuopa rengia sukakties jubilieji
nį minėjimą su koncertu, kurį 
atliks tik neseniai iš Vokietijos 
grįžusi dainininkė Aldona Stem- 
pužiehė.

Reikia tikėtis, kad šis įvykis 
visų lietuvių bus įvertintas ir pa
gerbus atsilankymu, o kartu vieš
niai atiduou priklausoma pagar
ba.

Jubiliejinis minėjimas ir kon
certas įvyks š.m. gegužės 22 d. 
Slovakų salėje, St. Catharines, 
Ont, P.P,

to to ■■
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