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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ANTROS KUBOS NEBUS
Nuo komunistų įsigalėjimo Dominikos respublikoje, kraštas išgelbėtas tik 
per plaukę. — Gyventojai džiaugiasi Amerikos ryžtu. — Prezidento John

sono žygis įrašė naują viltingesnį sprendimą šio krašto istorijoje.
Prezidentas L.B. Johnsonas, 

jau kelintą kartą darydamas pra
nešimus Dominlkų Respublikos 
reikalu, gegužės 3 d. vakare, pa
reiškė, kad "JAV neatitrauks sa
vo kariuomenės iš Dominlkų' 
Respublikos, kol toji šalis neat- 
sleks padėties, užtikrinančios Jos 
piliečfų saugumą ir užklrs kelią 
komunistų įsigalėjimui".

"Mes nesiūlome sėdėti ramiai 
supamoje kėdėje rankas sudėjus, 
leidžiant komunistams sukurti 
naują vyriausybę Vakarų hemis
feroje".

Tai aiškūs žodžiai, lydimi 
veiksmų — JAV kariuomenės da
linių operacijomis toje saloje.

Tie veiksmai jau pareikalavo 
kelių amerikiečių karių gyvybių. 
Bet tos gyvybės buvo paaukotos 
ne veltui — jos praskynė kelią 
| aiškią, griežtą ir prasmingą 
JAV užsienio politiką.

Prisimenant Dominlkų Respu
blikos netolimą praeiti, nenuos
tabu, kai sostinės gatvėse žy
giuojančius amerikiečių karius 
pasitiko žodžiai--"norėčiau,kad 
jie perimtų šio krašto valdymą". 
Po Trujillo ilgų metų diktatūrinio 
valdymo respublikos gyventojai 
jau ne kartą išgyveno pavojus, 
ištikusius Kubos gyventojus. 
Ir dabar, buv. prezidento Juan 
Bosch šalininkai, remiami iš Ku
bos infiltruotų ko.^'.’nisfi’. siekė 
perimti krašto valdžią ir {steig
ti dar vieną komunistinę bazę

♦ NĖGRŲ HOWARDO vardo uni
versiteto prezidentas dr. James
M. Nabrit, Jr. pareiškė, kad be
sikartojančios studentų demons
tracijos |neša ne tik betvarkę 
universiteto gyvenime, bet kar
tu parodo komunistų pastangas įsi
lieti | tą judėjimą. To universi
teto studentų demonstracijose Jis 
pastebėjęs neabejotinus komu
nistus, dalinančius plakatus ir at
sišaukimus. Tai ne studentai, o 
suaugę žmonės. Jo nuomone, nuo 
komunistų turėtų apsivalyti ir 
NAACP (negrų Integracijos orga
nizacija).

♦ VICEPREZIDENTOHUBERT 
HUMPHREY draugai nusiskun
džia, kad iki šiolprez. Johnsonas 
neradęs reikalo nė vieno iš jų 
paskirti | aukštesni postą.

♦ RAUD. KINUOS politinei li
nijai pritartą JAV komunistai 
uoliausiai reiškiasi universite
tų studentų sluoksniuose re
miant ir ruošiant studentų de
monstracijas.

VILTIES (MIKUOS
VAIDYBA POSĖDŽIAVO

Vilties Draugijos valdy
ba, pilname savo sąstate — 
Dr. VI. Ramanauskas, K. 
Pocius, V. Rastenis, V. 
Vinclovas ir St. Lazdinis, 
praeitą savaitgalį posėdžia
vo Clevelande ir nuodugniai 
susipažino su 1963-1964 m. 
apyskaita.

Draugijos pagrindi n i a i 
išlaidų-pajamų balansai, re
vizijos komisijos protoko
las ir apyskaitos apžvalga 
su įgaliojimais bus šiomis 
dienomis išsiuntinėti drau
gijos nariams.

Vilties Draugijos valdyba 
ir revizijos komisija įverti-
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JAV pašonėje.
Komunistų pasiruošimai buvo 

iš anksto gerai paruošti ir iki de
talių išplanuotos krašto perėmi
mas, Spėjęs laiku susigriebti ir 
sukilėliams pasipriešinti jaunas, 
vos 40 m., dominikiečių kariuo
menės. geūęrolas Wessln y 
sin pareiškė, kad "kraštą spėjo-1 
me išgelbėti tik per plauką. Kons - 
piracija buvo didelė. Dauguma 
gyventojų net nenujautė, kas čia 
darosi".

JAV apsisprendimas jungtis | 
gelbėjimo akciją nebuvo lengvai 
atsiektos. "Jankių imperializmo" 
antspaudas ir šūkiai JAV įsikiši
mą lydėdavo visur, neišskiriant 
ir šio krašto piliečių. Nežiūrint 
visų galimų reakcijų, prez. John
sonas trumpai tarė: "Aš neno
riu turėti kitos Kubos Karibų 
srityje". Ir taip įsakymai pra
dėjo eiti | atitinkamus kariuome
nės dalinius išsikėlimui.

Pasaulio reakcija | tuos įvy
kius, kaip paprastai, pasiskirs
tė | tris skirtingus polius: ko
munistai šaukia apie "imperia
listų agresiją", daugelis net ir 
P. Amerikos šalių politikų, smer
kia JAV akciją "iššaukiančią ne
malonius prisiminimus", kiti vėl 
džiaugiasi, kad JAV ryžtas ap
saugojo tą kraštą nuo užslėptos 
komunistų agresijos.

Daugelis supranta ir mato, kad 
JAV kariuomenės išsikėlimas 
apsaugojo tą nelaimingą kraštą 
ne tik nuo komunistų. įsigalėji
mo, bet kartu atnešė ir humani
tarinę paramą, apsaugo jančlą nuo 
įsigalėjusios anarchijos nelai
mių -- bado, epidemijų, bepras
mių žudynių.

JAV intervencija gali turėti ir 
toliau siekiančių rezultatų. Jau 

no iždininko V. Vinclovo 
jdėtą darbą, paruošiant la
bai kruopščią ir išsamią 
apyskaitą. Prie to darbo 
yra daug prisidėjęs ir buv. 
Vilties draugijos iždininkas 
A. Mackevičius.

Valdybos nariai nuodug
niai diskutavo ir svarstė 
reikalus, susijusius su ar
tėjančiu metiniu narių su
sirinkimu gegužės 30 d., 
New Yorke.

Sekmadienį, gegužės 2 d. 
posėdžiuose dalyvavo ir 
ALT S-gos valdybos pirmi
ninkas Vytautas Abraitis.

kalbama apie P. Amerikos Vals- n^s intervencijos, pakartojant 
tybių bendrą karinę organizaci
ją su panašiais reiškiniais ko
voti. Komunistinė organizacija ir 
pasiruošimai gi vyksta visą lai
ką. Komunistinių pratlzanų ir su
kilėlių kadrai ruošiami specia
liuose kursuose Kuboje ir če- 

jjp koslovakijoje. Jų tikslai aiškūs
ir nekėlią abejonių.

Kaip ten bebūtų, JAV prezi
dento ir vyriausybės žygis {ra
šė naują, viltingesni sprendi
mą šio krašto istorijoje.

Pietų Amerikos ir JAV vy
riausybių atstovų komisija, tar
pininkaujant Popiežiaus munci- 
jui Dominlkų Respublikos sos
tinėje, daro visus galimus žy
gius paliauboms išlaikyti ir tvar
kai krašte atstatyti. JTo Saugu
mo Taryboje JAV ambas, A. Ste 
vensonas pareiškė, kad JAV ne
siekia nulemti Dominlkų Res
publikos politinės ateities. Jos 
tik siekia apsaugoti tą kraštą nuo 
iš kitur ateinančios komunistl-

prez. Johnsono pareiškimą, sie
kianti išvengti antrosios Kubos.

Andriui Mironui paskirta Dirvos
novelės konkurso premija

y

Gegužės 2 d, Dirvos re
dakcijos patalpose buvo su
sirinkusi posėdžiui 1965 m. 
Dirvos novelės konkurso 
komisija,

Posėdyje dalyvavo visi 
trys tos komisijos nariai: 
Aldona Augustinavičienė, 
Balys Auginąs ir Aleksas 
Laikūnas.

Posėdžio tikslas — at
rinkti šiais metais premi- 
juotiną novelę iš visų 18

Dirvos novelės konkurso komisija Aleksas Laikūnas, Aldona Augustinavičienė ir Balys Auginąs su Dir
vos vyr. redaktoriumi Jonu čiuberkiu. V. Pliodžinsko nuotrauka

Andrius Mironas, iš Los Angeles, antrą kartą Iš eilės laimėjęs 
Dirvos novelės konkurso premiją, už novelę "Po laivu". Premijos 
mecenatas yra Simas Kašellonls. Premija bus įteikta š| šeštadieni 
Chicagoje.

novelių, atsiųstų 1965 me
tų premijai.

Prieš premijuotinos no
velės atrinkimą komisija 
principe vienu balsu suta
rė, kad premijuotina nove
lė turėtų būti kalbos, sti
liaus ir kompozicijos at
žvilgiu išbaigtas literatūri
nis kūrinys, nekeliąs, kiek 
tai įmanoma spręsti, abejo
nių savo originalumu ir sa
vo tematika priimtinas lie

tuviui skaitytojui. Jeigu 
komisijos narių daugumos 
nuomone, nė viena novelė 
neatitiktų šio kriterijaus, 
premiją skirti tai, kuri at
rodytų arčiausiai atitinkan
ti sutartus principinius rei
kalavimus.

Pagal šį principą komisi
jos nariai, prieš posėdį kiek
vienas individualiai per
skaitęs visas konkursui at
siųstas noveles ir susidaręs 
savo nuomonę apie jas, šia
me posėdyje nutarė 1965 m. 
Dirvos novelės konkurso 
premiją skirti Bauginio sla
pyvardžiu pasiraši u s i a m 
autoriui už jo novelę ”Po 
Laivu”. Atplėšus ”Baugi- 
nio” slapyvardžio vokelį, 
paaiškėjo, jog tikroji pre
mijuotosios novelės auto
riaus pavardė yra Andrius 
Mironas, gyv. Los Angeles, 
California.

Be konkursą laimėjusios 
novelės, komisija Dirvos 
redakcijai siūlo susitarti su 
novelių Sankryžos ir Kelio
nė į niekur autoriais dėl jų 
novelių spausdinimo Dirvo
je, atitinkamai jas aplygi
nus bei spaudai paruošus.

1965 m. Dirvos novelės 
konkurso komisija

• Dėmesio vykstantiems 
į Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Seimą New 
Yorke.

Seimo atstovai ar jų šei
mos bei draugai, norintieji 
apsistoti Statler Hilton Ho- 
tel, kur vyks S-gos seimas, 
posėdžiai, balius, prašomi 
iki gegužės 15 dienos grą
žinti viešbučiui per savo 
skyrių gautas registracijos 
korteles. Atsižvelgiant j 
New Yorke vykstančią Pa
saulinę Parodą ir New Yor
ko lankytojų gausumą, vė
liau gali būti sunkumų su 
rezervacijomis.
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Vakarų fronto vyriausieji vadai. Kairėje sąjungininkų vadai gen. Eisehnoweris ir maršalas Montgp- 
mery. Dešinėje vokiečių fronto vadai: maršalai Rommelis ir von Rundstedt.

VAKARU FRONTE... <’)

Koks rytoj bus orus?...
1944 metų birželis... Hitleriui 

artėjo melancholiška sukaktis. 
Jau treji metai, kai jis pradėjo 
karą prieš Sovietų Sąjungą, tikė
damasis, kad jis tęsis tik tris 
mėnesius. Hitleris galvojo, su
naikinęs raudonąją armiją, atsi
sukti prieš Angliją ir priversti 
ją pasirašyti taiką, sukurdamas 
hitlerinę Europą, tūkstančiui me
tų. Bet sovietų pasipr iešinimas ir 
amerikiečių įsijungimas karan 
sugriovė jo viltis ir kova pasi
darė nelygi.

Savo knygoje Mein Kampf Hit
leris koliojo Vilhelmą II ir jo 
ministrus, kad Vokietiją Įtraukė 
karan dviejuose frontuose. Dabar 
jis panašioj padėty, gal net daug 
blogesnėj negu prieš 30 metų. Ar 
jis kaltino save? Nieko panašaus. 
Jis kaltino savo generolus bailu
mu ir išdavyste, nesugebėjimu 
vesti karą.

Po Stalingrado ir Kursko mū
šių vokiečių armiją nebegalėjo 
išsitiesti. Vieną po kito atidavi
nėjo rusams miestus, kuriuos di
delėmis aukomis buvo užėmusi.

Ir štai dabar naujas pavojus 
vakaruose. Vokiečiai laukė kiek
vieną dieną anglo-saksų išsilai
pinimo. i.

Nuo Narviko iki Ispanijos vo
kiečių kareiviai buvo pasiruošę 
atremti puolimą. Kurioj vietoj 
prasidės Invazija?

1944 m. birželio 3 d. Norman
dijos aukštoje pakrantėje žolėje 
pasislėpęs Guenter Witte per žiū 
ronus stebi dangų.

— Ei, Wltte, kaip sekasi me
džioklė? — iš paplūdimio girdi 
savo leitenanto balsą.

-- Šiandien nesiseka.
Bet tuo pačiu momentu jis nu

metė šalin žiūronus ir griebėsi 
už medžioklinio šautuvo. Vieną, 
antrą šflvĮ į orą ir numetęs šau
tuvą nubėgo pasiimti grobio.

— Ar numušei? — paklausė 
leitenantas grĮžtančio Witte.

ŽINIOS IŠ VISUR

♦ JAV KARINĖ AKCIJA Vietna
me, dabar Dominikos Respubli
koje, prieš kurj laiką suteikta pa
galba kovoje su sukilėliais Konge 
rodo ne tik JAV užsienio politi
kos linkmę, bet kartu iškelia ir 
JTO nepajėgumą išspręsti kilu
sius konfliktus. JAV nieko kito 
ir nelieka, kaip leisti įsigalėti 
komunistams arba naudoti savo 
jėgą ir savais sprendimais lem
ti tų {vykių raidą.

• MONROE DOKTRINA savai
me buvo atgaivinta Dominikų Res
publikos Įvykiais ir komunistai 
yra Įspėti, kad JAV nesėdės su
dėjusi rankas jiems ruošiantis 
perimti vieno ar kito P. Ame
rikos krašto valdžią. Viena aiš
ku, kaip tvirtina US News & 
World Report, kad JAV vyriau
sybė nebesidairys, ką vienu arki
ni atveju kiti pasakys, kaip anks
čiau, kad buvo daroma.

Tai didelis ir griežtas posū
kis JAV užsienio politikoje.

♦ PREZIDENTAS JOHNSONAS 
patenkinus komentarais, kuriais 
jis dabar laikomas tvirčiausio nu
sistatymo prezidentu po Teodoro 
Roosevelto. O pasurasis yra pa
sakęs, kad "kalbėk švelniai ir 
rankoje turėk didelę lazdą".

* VIETNAMO BUDISTAI, nuo
lat sudarę galvosūklųSaigono vy
riausybei ir savo neutralumo po
litika siekę silpninti kovos su ko
munistų partizanais žygius, da
bar jau Įsitikino, kad prez. John
sonas siekia galutino laimėjimo 
prieš Vlet Congo Įsibrovėlius.

šis džiaugsmingai iškėlęs lai
mi k|. Tai buvo balandis. Prie jo 
kojos pritvirtintas nedidelis me
talinis vamzdelis, | kur| Įdėtas plo
no popieriaus lapelis su skaičiais 
ir brėžiniu.

— Greit nešk pranešimą {šta
bą — {sakė leitenantas.

Ir Witte, užsisėdęs ant dvira
čio, nuskubėjo Sotteville dvaran, 
kur buvo Įsitaisęs jo pulko šta
bas. Balandis gabeno Į Angliją 

Vokiečiai Atlanto pakraštyje buvo Įrengę Įvairiausių kliūčių, 
kad apsunkinti sąjungininkų išsilaipinimą.

prancūzų rezistentų pranešimą, 
kuriame buvo išdėstytos vokiečių 
artilerijos pozicijos ir kokie da
liniai yra apsistoję gretimuose 
miesteliuose. Trumpai- aiškiai, 
viską kas buvo Įdomu anglų žval
gybai.

Paskutiniu laiku balandžių me
džiojimas pasidarė tikru sportu 
Prancūzijos pajūryje. Tiesa, jų 
numušdavo nedaug. Didelis skai
čius balandžių pasiekdavo sveiki 
Anglijos krantus. Tarp nepasie
kusių buvo tokių, kurie vėliau 
atsiėjo amerikiečių kareivių gy
vybės kaina.

Birželio 5 d. majoras Fried- 
rich Hayn, 84-to vokiečių korpo 
štabo karininkas savo raporte di 
vizijai pranešė apie nušautą ba
landi ir vamzdelĮ su pranešimu 
persiuntė kontražvalgybai Į Pa
ryžių

štabe visi diskutavo ar anglo
saksai išsilaipins ir kada išsi
laipins. Ar meteorologinės są
lygos palankios invazijai?

Kad priešas galėtų išsilaipin
ti . reikėjo visos eilės palankių

Anglijoje vyko milžiniški pasiruošimai invazijai Į Europą.

DIRVA

sąlygų. Pavyzdžiui, kad vėjas 
būtų nestipresnis kaip keturi met 
rai Į sekundę ir matomumas jū
roje iki trijų mylių, nes kitaip 
joks išsilaipinimo manevras ne
įmanomas. Ir jei lytų, jei debe
sys būtų žemi, tai išsilaipinimo jė 
gos negali tikėtis aviacijos para
mos. ši parama tegali būti tik 
anksti rytą, auštant, kad lėktuvai 
tamsoje galėtų priartėti prie 
kranto. Tas reiškė, kad invazi

ja gali prasidėti tik auštant. Ko
kią taktiką gen. Eisenhoweris be. 
priimtų, ui buvo pagrindinės są
lygos, kurių turėjo jis laikytis. 
Tik nebuvo aišku, ar jis pasinau - 
dos potvyniu, ar atoslūgiu. Vokie
čių šubuose buvo galvojama, kad 
jis pasinaudos potvyniu.

Kokia buvo meteorologinė pa
dėtis 1945 m. birželio 5 d. Nor
mandijos pakrantėje?

Ji buvo nepalanki invazijai, net 
labai nepalanki. Vėjas buvo iki 6 
metrų stiprumo per sekundę,ban
gos nuo keturių iki penkių ir dan
gus buvo apsiniaukęs, aplink vi
sur smarkiai lijo. Breste ir Pa
ryžiuje štabo karininkai tikėjosi 
naktĮ praleisti su šampanu. Pa
krantėje artllerisui irgi tikėjosi 
ramios nakties.

— Jie greičiausiai nebandys iš
silaipinti, — užtikrintu balsu pa
sakė leitenantas Jahnke, apžiūrė
damas Contentin pusisalyje sar
gybas. — Ne, jie neišsilaipins I— 
pakartojo užtikrintas ir grĮžo 
miegoti.

Tokia buvo nuomonė ir visų 
meteorologijos tarnautojų.

Admirolas Hennecke, vadova
vęs vokiečių laivynui Normandi
joje, birželio 5 d. pats asmeniš
kai pasiteiravo meteorologijos 
stoties viršininko apiepadėtĮ. Jis 
Įtartinai žiūrėjo Į birželio pra
džios sezoną, kuris jam atrodė 
palankus didelės invazijos ope
racijoms. Pagaliau radaro stotis 
jam pranešė, kad radaro ekrane 
pastebėti nenormalumai, kurie gai
lėtų reikšti laivyno koncentraci
ją.

Bet meteorologijos stoties vir
šininkas j| nuramino: jūra pakilu
si, matomumas blogas, vėjas iki 
6 metrų stiprumo ir lietus stip
rės. Sąlygos buvo tokios blogos, 
kad keli vokiečių laivai, kurie tu
rėjo išplaukti Į Brestą, pasiliko 
uoste.

— Koks bus oras rytoj? --pa
klausė admirolas.

— Negalima laukti ateinančio
se dienose jokio pagerėjimo.

Vokiečių admirolas patenkin
tas trynė rankas. Tas reiškė, kad 
kol susidarys palankios sąlygos, 
reiks laukti mažiausiai dvi sa
vaites.

7-tos armijos štabe Manse, šta
bo viršininkas gen. Dollmann bu
vo neramus. Jis turtinai Į viską 
žiūrėjo. Nežiūrint visų meteoro
logijos pranašavimų, jis patarė 
divizijų vadams Į numatytą konfe
renciją Renne mieste vykti tik 
rytą, nes jei invazija Įvyks, ui 
jir bus aušunt ir divizijų vadai 
dar bus savo šubuose. Bet jei bū
tų klausoma jo paurimo, ui ge
nerolai J konferenciją atvyktų pa
vėluotai, nes keliai nuo bombar
davimų buvo blogi.

Pagaliau ir maršalas Romme
lis, vadovavęs armijos B grupei. 
Įsitikinęs blogu oru, birželio 5 
rytą išvyko Į Vokietiją aplankyti 
savo žmonos ir paskui turėjo pa
matyti HitlerĮ Berchtesgadene.

Jis norėjo iš Hitlerio išprašy
ti Į Normandiją atkėlimą dviejų 
naujų šarvuočių divizijų. Jis bu
vo susirūpinęs pakrančio apsau
ga ir žinojo, kad su turimomis 
jėgomis mažai yra vilties atmuš
ti išsilaipinimą. Kaip galima buvo 
ginti pakrantę su tokiomis divizi
jomis, kurias sudarė seni rezer-

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI 

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

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

Telefonai: CHICAGO
LUdlow 5-6291, 

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.

Užsisakant knygas, čekį ar money order siųsti šiuo
adresu: Dirva. 6907 Superior Avė.. Cleveland, Ohio 44103.

vištai, arba iš Rytų fronto per
kelti paliegę kariai. Vokiečių ka
reivių vidutinis amžius šioje pa
krančio armijoje buvo 36 metai, 
tuo urpu, kai anoj pusėj sąsiau
rio anglai ir amerikiečiai inva
zijai buvo paruošę vyrus nese- 
nesnius kaip 25 metų amžiaus. 
Pakrančio artilerijoje kareivių, 
amžiaus vidurkis siekė net 45 me • 
tus. Prie patrankų apurnavimo 
kai kur buvo pasutyti net 56 me
tų amžiaus kariai...

Bet didžiausią rflpestĮ Romme- 
liui kėlė priešo aviacija. Iš prak
tikos jis žinojo, kad bombonešiai 
gali susubdytl ištisas šarvuočių 
divizijas.

Jo nuomone reikia stipriai ko
voti, kai tik priešas iškels koją 
Į krantą, nes ui “bus pats kritiš
kiausias momenus. Kariai dar

DIRVOJE GALIMA ĮSIGYTI 
ŠIAS KNYGAS

ALMA MATER, R. Spalis............................................................
TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ, Bronys Raila....................... .........
CROSSES, V. Ramonas........................ .......... ............................
RELIKVIJOS (poezija), Nerimą Narutė......................................
ART COLLECTION (išleido Tėvai Pranciškonai).......................
LITHUANIA (Albumas), V. Augustinas............................... ........
VARDAN DIEVO (maldaknygė vaikams) kun. St. Yla.................

LIETUVIŠKAS LIBERALIZMAS, Vyuuus Kavolis.................. 3.50
LITHUANIA UNDER THE SICKLE AND HAMMER, J. Petrutis L50 
MOTINA IR MOKYTQJAt šv. Tėvas Jonas XXIII...................... 1.50
TERESĖ NEUMANNAITE, J. Burkus....................................... 3.00
TWENTY YEARS' STRUGGLE FOR FREEDOM OF

LITHUANIA, Juozas Audėnas...........................................
TAUTOS PRAEITIS, ,..................... ....
ANTANAS VANAGAITIS, Vyt. Alanus...............-.....................
VIKTUTĖ, Šatrijos Ragana........................Minkšuis viršeliais
ŽMOGUS BE DIEVO, Juozas Girnius...........................................
ŠV. JONAS BOSKO, Kun. JonasLemoyne...................................
ŽMONĖS ANT VIEŠKELIO, Liudas Dovydėnas..........................
TŪKSTANTIS IR VIENA VASARA, Liudas Dovydėnas................
LORETA, Stasius Būdavas.........................................................
ŠILKAI IR VILKAI, Runcė Dandierinas......................................
NEGŲSTANTI ŠVIESA, Pranas Garšva............ <........................
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS,_J. Balčikonis ..

RESPUBLIKA, Stasys Laucius........................................  1.50
NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą....................................... 2,00
VISGAILIS, Jonas Vėgėlis................   3.00
DOLERIS IŠ PITSBURGO, Stepas Zobarskas....................... ,... .80
VIDUDIENIO SODAI (poezija), Bernardas Brazdžionis ........... 4.00
UŽBURTI KELIAI, A. Giedrius................................................. 3.00
ŽALIOJOJ LANKELĖJ, Kosus Ostrauskas............................. 3.00
KELIAS Į KAIRŲ, Alė RūU........................................................ 3.00
IŠPASKENDUSIO..PASAULIO, Bronys Raila............................   5.00
TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ, Nadas Rastenis.......................................5.00
HOUSE UPON THE SAND, Jurgis Gliaudą.................................. 3.95
GYVENIMAS YRA DAILUS, Vytautas Volertas..........................  2.50
POPULAR LITHUANIAN RECIPES, JosephineJ. Dauzvardis.... 2.00 
ANGELAI IR NUODĖMĖS (novelės), R. Spalis..... ....................... 2.00

Minkšuis viršeliais 1.50
VLADAS NAGIUS - NAGEVIČIUS, Dr. B. Matulionis.............. 6.00
LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ, Leonardas Dambriflnas........ 2.50
SAULĖS GRĮSIMAS, A. Baronas....................   2.00

Minkšuis viršeliais 1.50
KALVOS IR LANKOS, Alb. Baranauskas................................ 2.00
TERORO IR VERGUOS IMPERUA SOVIETŲ RUSUA,

K. Bielinis...................................   2.50
. BLAŠKOMOS LIEPSNOS I ir II tomai, F. Neveravičius....... po 2.00
VYNUOGĖS IR KAKTUSAI (poezija) J. Švabaitė.................... 2.00
DAILININKAS RAUBA, Vincas Ramonas.....................   3.50
MOKSLAS IR RELIGUA, Dr. J. Prunskis............................... 2.00
DERLIAUS VAINIKAS (poezija), Juozas Mikuckis................... 4.00

Minkšuis viršeliais 3.00 
PETRAS ŠIRVOKAS, Juozas ŠvaisUs...................................... 2.75
ALEKSANDRYNAS, V. Biržiška............................................ 7.50

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

1 1Z./O/ 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. Grihauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.
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abejingi, jų organizmas blogai 
atlaikė kelionę jūra, kranus 
jiems nepažĮsumas, sunkieji 
ginklai dar neišlaipinti. Tai mo
menus, kada reikia nugalėti.

Bet vakarų fronto vadas mar
šalas Rundstedus ir gen. Geyr 
von Schweppenburg Paryžiuje bu
vo priešingos nuomonės. Jie gal
vojo, kad naudingiau mŪŠĮ vesti 
toliau nuo kranto, tad rezervus 
norėjo laikyti Prancūzijos gilu
moje, laikydamiesi klasiškos 
strategijos.

Hitleris dėl tokių skirtingų nuo
monių priėmė sprendimą, kuris 
nepatenkino nei vienų, nei kitų. 
Tad dabar vykdamas pas Hitle
rĮ, Rommelis tikėjosi perkal
bėti. Bet jau buvo pervėlai.

(Bus daugiau)
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BIČIULIŲ ŠVENTĖ Lietuvių Moterų Klubo New Yorke suruoštame Atvelykio pobūvyje grupė svečių. IŠ kairės: Šimėnas, 
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— Programai pasirinkome W. 
A. Mozarto G-Dur kvart.,V. Jan- 
čio A-Dur kvart. ir A. Dvorako 
F-Dur (amerikietišką) kvart. 
Mozartą ir Dvoraką rinkomės 
dėl to, kad tie du kvartetai gal 
bus prieinamesnį ir mažiau iš- 
prususiems klausytojams. Jie 
abu yra melodingi, o jų greito
sios dalys lengvos, gyvos ir ne- 
sudėtinos. V. Jančio kvartetas 
buvo parinktas atstovavimui lietu
vių kompozitorių programoje. 
Kūrinys yra kiek naujoviškesnis, 
tačiau nėra moderniškas, taip kad 
ir čia klausytojams neteks turėti 
reikalo su abstraktais. Jo pirmo
je dalyje jausti lietuviški moty
vai, o antroje dalyje labai cha
rakteringai vaizduojamas šešė
lių šokis. Kvartetas parašytas 
dar Vokietijoje 1948 metais.

Gegužės 8 d. Chicago ruošia
mosios Dirvos novelės konkurso 
premijos įteikimo iškilmės ne
tektų laikyti eilinių įrašu gausių 
parengimų kalendoriuje. Tai yra 
jau tradicija virtusi Dirvos arti
mųjų šeimos narių ir bičiulių 
šventė, turint kur kas gilesnę ir 
vertingesnę prasmę negu kad žvel
giantiems į tą įvykį,kaip į eilinį 
pobūvį.

Lietuviškosios spaudos "kovo
je už būvį" asmeniški ryšiai, 
tokie parengimai, įvairūs kitokio 
pobūdžio susitikimai, apskritai, 
spauda besirūpinančių ir ją pa
laikančių žmonių kontaktai ro
do tos spaudos atramos taškus, 
teikia naujų idėjų, naujų impul
sų, teigiamai veikiančių ir visą 
mūsų visuomeninį gyvenimą. To
kių ir panašių susitikimų Vilties 
draugijos valdybos buvo siekta 
daugiau, ne vien Chicagoje. Toks 
susitikimas buvo įvykdytas ir sėk
mingai praėjo Bostone. Be abejo, 
kad jų bus daugiau.

šių metų Dirvos novelės kon
kursas užderėjo gražiu derlium 
— viso 18 kūrinių. O to kon
kurso laimėtoju pasirodė vėl 
Andrius Mironas. Jį at
rinko ne svetimi, clevelandiečiai 
Aldona Augustinavičienė, Balys 
Auginąs ir Aleksas Laikūnas. 
šios literatūrinės paskatos pra
dininku ir nuolatiniu rėmėju yra 
Simas Kašelionis.

Kaip buvo, uip ir liks įvairių 
nuomonių dėl premijų skyrimo 
ir premijų iš viso. Y ra net skep * 
tiku dėl didžiosios PLB Kultū
ros Tarybos premijos tikslingu-

mo. Tačiau Dirvos novelės kon
kurso derlius rodo, kad gyvas su
sidomėjimas konkursu yra ver
tas ne tik paties konkurso prave- 
dimo pastangų, bet kartu sudaro 
progą Dirvos bičiuliams Chica
goje ne tik padirbėti, bet ir pasi
džiaugti našiais ir įvertintais to 
jų darbo vaisiais. Praeitais me
tais premijos įteikimo iškilmė
se vos sutilpo visi dalyviai, ti
kimasi, kad ir šiemet chica- 
giečiai parodys ne mažesnį susi
domėjimą ir dėn.-^sį darbui, kuris 
yra įvertintas ir apvainikuotas., 
gražiu solidarumo ir bendro dar
bo vainiku. Tame darbe, be abe
jo, sunku būtų apsieiti be energin
gojo Kazimiero Pociaus, Vilties 
d-jos vicepirmininko, be Bronės 
Paplėnienės ir Elenos Matutle- 
nės, Juozo Žemaičio, Kosto Ra
mono ir Kazio Matučio talkos ir 
gausaus Dirvos bičiulių skaičiaus 
prisidėjimo. Lygiai kaip nuošir
dus programai talkininkavimas 
suteikiamas Natos Aukštuolie- 
nės, Eglės Vilutienės ir Antano 
Kalvaičio, yra viso to talkos ra
to nuoširdumo pozityviu įnašu.

Ką bedirbdami, ko besiekdami, 
šį tą laimėsime visų bendru su
tarimu. šio sutarimo ženklai plau
kia iš visų novelės konkurse daly
vavusių, iš premijavimo iškilmių 
ruošos, iš uolios ir nuoširdžios 
jury komisijos ir iš visų tų, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu prisi
dėjo ar prisidės prie šio darbo. 
O tai yra vienas iš daugelio tei
giamųjų darbų, kurie mus jungia, 
stiprina ir teikia vilčių ateičiai.

(j.5.)

LIETUVIU STYGŲ KVARTETAS
Pirmasis Lietuvių Stygų 

Kvarteto, kurį sudaro Povi
las Matiukas — pirmas smui
kas, Alfonsas Paukštys — ant
ras smuikas, Vytautas Jančys 
— viola ir Petras Armonas— 
violončelė, koncerus rengia
mas Santaros - šviesos Chi
cagos skyriaus įvyksuChica
goje Jaunimo Centre gegužės 
9 dieną (sekmadienį) 5:30 vai. 
P.P.

Instrumentalinės muzikos 
koncerul yra gan reti įvykiai 
mūsų visuomenėje, bet dar re
tesnis ir išskirtino dėmesio 
vertas yra faktas, kad koncer
tą išpildo instrumentalinės mu
zikos vienetas — kvartetas. 
Jeigu turime pavienių instru
mentalistų, kurie kiek sąlygos 
leidžia, reprezentuoja instru- 
mentalinę muziką, tai Lietuvių

Stygų Kvartetas yra bene pir
mas lietuvių instrumentalistų 
vienetas pasiryžęs dirbti šioje 
srityje.

šio pirmojo Lietuvių Stygų 
kvarteto koncerto proga krei
piamės su keliais klausimais į 
muziką Petrą Armoną norėda
mi Dirvos skaitytojus arti
miau supažindinti su šiuo vie
netu.

Raimundas Mieželis

— Kaip vertinate lietuvių vi
suomenės dėmesį kamerinei mu
zikai?

LAIŠKAI;

KALBANT APIE DIDVYRIUS
Į mano Drauge aprašytuosius 

įspūdžius apie protesto žygį Ala
bamoje atsiliepė A.P.Clevelan
de Dirvos laiškų skyriuje,

( jo nepasirašytą laišką nebū
tų verta kreipti dėmesio. Tačiau 
norisi atkreipti dėmesį visų skai
tytojų tik apie cituotąjį dalyką, 
kuris yra priskiriamas kongres. 
manui Dickinson (R.-Ala.).

Prieš bandant mane atšaldy- - 
ti nuo patirtųjų įspūdžių Alaba
moje, neprošalj būtų atšalti pa 
čiam A.P. ir perdaug nedžiūgau
ti dėl Dickinson kalbos. Dar ir 
šiandien Dickinson nepajėgė pa
tiekti jokių dokumentuotų įrody
mų savo teigimams patvirtinti. 
Jo šlykščius kaltinimus pasmer
kė ir atmetė dauguma kunigų, vie
nuolių ir seselių, kurie tame žy
gyje dalyvavo. Gi Diekinsono drą
są įrodo ir toks faktas, jog jis 
jokiu būdu nedrįsta tai pakartoti 
ką jis įrašė į Congressional Re- 
cords, kalbėdamas atstovų rū
muose, kur nors už atstovų rū
mų ribų. Mat Dickinsoną atsto
vų rūmuose apsaugoja įstaty
mas, tačiau vargu ar jis pajėg
tų teisme įrodyti, kad jo šmeiž
tuose yra bent mažiausia dale
lytė tiesos. Užtat ir A.P. netu
rėtų labai jau džiūgauti kaip tas 
žmogelis suradęs geležėlę. Beto 
nemanau, kad A.P. apsaugotų nuo 
teismo jo pasirašymas tik ini
cialais. Juoba, kad A.P. nėra 
nepaliečiamas kaip Dickinson ir 
todėl kartais tas bereikalingas 
džiaugsmas galėtų virsti netikė
tu liūdesiu. Tad kartais neverta 
perdaug jau pasitikėti "šalti
niais", kuriuose nėra jokios tei-

sybės vandens, o tik dvokiantis 
purvas.

A.P. jaudinimasis dėl viso
kiausių ašarų yra bereikalingas, 
nes jam tokios ašaros yra tiek 
pat svetimos kaip ir minėtajam 
Dickinsonui tikrieji faktai apie 
Alabamos žygį.

Į klausimus apie ašaras iš
lietas Sibire ir kokio brangu
mo jos yra pasakysiu tiek: jeigu 
būčiau aprašęs apie ašaras maty
tas Sibire tai ir jų kaina būtų 
buvusi atatinkamai paminėta ir 
iškelta. Dėl to tai jau tegul A.P. 
visiškai nesijaudina. Tačiau sa
vo aprašyme į fantazijas nesilei
dau, o pasakiau tai, ką jaučiau 
matydamas Alabamoje.

Skaitant A.P. susijaudinimą dėl

mano įspūdžių aprašymo gaunasi 
kažkas neskanaus, nes jis su
maišo du tolimus dalykus: įvy
kio pergyvenimą ir širdies jaus
mus savam kraštui. Bet jo toks 
pigus slėpimasis po patriotizmo 
skraiste yra suprantamas, nes vi
si panašaus plauko "patriotai" 
dažniausiai kovą dėl tautos ar 
žmogaus laisvės supranta kaip 
protu ir logika nepagrįstas, jaus - 
mu perpildytas diskusijas, kurios 
dažniausiai vyksta girkšnojant 
saldų gėrimėlį ir sėdint pato
giose kėdėse.

Dėl A.P. spekuliacijos ką šo- 
liūnas turėjo daryti ir ko neda
ryti, tai jau kitas dalykas. Čia 
A.P. atrodo truputį pasakė per
daug ir abeioju, ar jo visos prie
laidos ką Šoliūnas būtų įsigijęs 
ir ką sutikęs žygyje iš Šeimos į 
Montgomery, yra teisingos. Kiek' 
vienu atveju A.P. nėra Dickin
son ir jo kongreso rūmų neliečia
mybė neapsaugoja nuo šmeižtų 
bei neteisingų insinuacijų. Tai 
A.P. turėtų labai gerai atsimin
ti.

Jonas šoliūnas

— Kamerinės muzikos pamėgi
mas priklauso aukščiausiai mu
zikoje išprususių klausytojų kla
sei, užtat ne tik lietuvių visuome
nėje, bet ir kitose didelėse tau
tose, šios rūšies muzika besi
dominčių nėra gausu.

Kad plačiojoje lietuvių visuo
menėje yra labai mažas skaičius 
sugebančių kamerine muzika gė
rėtis, užginčyti neįmanoma, ta
čiau dėl to negalima visuomenę 
smerkti.

Kad žmogus mokėtų skaityti, 
reikia jį išmokyti, kad sugebėtų 
su pasigėrėjimo rimtos muzikos 
klausyti, reikia sąlygų, kad jis 
galėtų gauti kokiuo nors būdu 
tam tikrą muzikinį išsiauklėji
mą. Tų sąlygų, atrodo, netik čia, 
bet ir Nepriklausomoje Lietuvoje 
mūsų visuomenė neturėjo ar bent 
nepakankamai turėjo. Viskas bu
vo sukoncentruota į operą, o 
simfoninei, kamerinei bei kito
kiai instrumentalinei muzikai tek
davo tik nuotrupos. Tad nenuosta
bu, kad mūsų visuomenė vertina 
tik operą ir solistus - vokalistus.

Kamerinės bei solinės instru- 
mentalinės muzikos klausytojų 
skaičių būtų galima padidinti tik 
stengiantis rengti daugiau tos rū
šies koncertų, kad ir nekartą pa
keliant tiek rengėjams tiek išpil
dyto jams moralinius bei materia
linius nusivylimus. Būtų labai nau 
dinga tokius koncertus rengiant 
įtraukti programon ir komentato
rių, kurio paaiškinimai paleng
vintų neįgudusiam klausytojui su

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos (jalite 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 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 1:

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

sigaudyti.
Sveikintinas Santaros-Šviesos 

organizacijos ryžtas surengiant 
pirmąjį Lietuvių Stygų Kvarteto 
koncertą. Taip pat vertintinas ir 
Margučio Radijo vadovybės suma
nymas reguliariai kas mėne
sį kartą duoti muzikinio auklė
jimo valandėles. Mūsų muzikų 
pareiga būtų prie šio sumanymo 
įvykdymo aktyviai prisidėti.

— Kaip kilo sumanymas įsteig
ti Lietuvių Stygų Kvartetą?

— Sumanymas įsteigti Lietuvių 
Stygų Kvartetą atėjo labai natū
raliai: susiradom keturi reika
lingi kvartetui sudaryti styginin- 
kai ir be jokių aukštų užmojų 
susėdom pasigroti. Tik po poros 
mėnesių, įsitikinę, kad nė vie
nas iš kvarteto dalyvių nenuma
to pabėgti, neoficialioj sueigoj 

'savo vienetą pakrikštijom ir pra
dėjom koncertui ruoštis.

— Kokie yra Lietuvių Stygų 
Kvarteto artimiausi užsimoji
mai?

— Lietuvių Stygų Kvarteto 
ateities planas yra paruošti vien 
lietuvių kompozitorių kvartetų 
programą ir koncentruotis dau
giausia J savų kompozitorių kū
rinių išpildymą, kad mūsų kom
pozitorių kamerinės muzikos kū
riniai negulėtu tik knygų lenty
nose ar stalčiuose. Jeigu sąlygos 
leis, planuojame išleisti lietu
vių komponuotų kvartetų plokšte
lę.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
muzikinį gyvenimą pavergtoje 
Lietuvoje?

— Pavergtos Lietuvos muziki
nis gyvenimas, žiūrint tik grynai 
iš muzikinio taško, vertintinas tei - 
glamai. Jis yra gyvas, judrus, 
ten priaugę daug jaunų pajėgų, 
kurios kaip iš spaudos teko pa
tirti (Banaičio recenzijos Dir
voje apie kvartetų varžybas) pa
jėgia rungtis pasaulinio masto 
varžybose ir užimti labi gar
bingą vietą.

Kad čia’ Amerikoje kas suge
bėtų padaryti stebuklą ir muzikos 
profesijoje dirbančių pragyve
nimo sąlygas ir darbo galimy
bes sulygintų su kitų profesijų 
eilinių specialistų turimomis per
spektyviomis ir materialiniu liuk
susu, gal ir mūsų tarpe atsirastų 
ne tik keletas kvartetų, bet ir ne
blogas simfoninis orkestras.

— Ką pasirinkote programai?
Skaityk ir platink 

DIRVĄ

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

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

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

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais preky

biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti gimi
nėms Tėvynėje tai ,kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntiniui labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis,įskaitant Sov. mui
tų ir pasiuntimų.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 3*/2 jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: lO'/i jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagų 3 eilutėms, tik už $55.00.

N-—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sun
kaus pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik 
už $45.00.

Y—3 ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiųjį .
SM siuntini: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai

rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvų užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nu
rodytas kainas.

BALTIC STORES, Ltd. 
(Z. JURAS) 

421, Hackney Rd.,
London, E. 2., England

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:
L. Venckus. 7030 So. Talman Avė., Chicago. III. Tel. 436-0494. 

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. Į$roadway, So. Boston, Mass.
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Kiekviename gatvės kampe in
formacijos kioskas. Už dvi kapei
kas patiriama apie autobusų, tro
leibusų, tramvajų ar metro nu
merius -- keleivis numatytu lai
ku gali pasiekti reikiamą vietą.

šampanas pardavinėjamas 
stiklais ir gali būti geriamas be
stovint eilėje.

Maskva Iš tikrųjų milžiniška. 
Pagal dydį ji pasaulyje penktoje 
vietoje --po New Yorko, Londo
no, Tokio ir šanghająus.

Tačiau santykiai žmonių tar
pe pasibaisėtinai grubūs. Jei res 
torane atsisėdama prie laisvo sta
lo, tai padavėjas klausia: "Ar 
jūs nematote, kad ten staliukas 
dar ne visai užimtas? Ar jūs ak
las?" Tas pats ir krautuvėse, 
autobusuose, tramvajuose. Ta
čiau elgesys su svetimaisiais ki
toks.

Kotliarska pakrančio viešbuty
je, j kur j aš norėjau persikelti, 
nes jis miesto centre, viešbučio 
tarnautoja su manimi nenorėjo 
kalbėti, nors turėjau nukreipi
mą į tą viešbutį: "Aš jums sakau, 
kad nėra laisvų kambarių, kodėl 
gi jūs čia stovite?" Tačiau kai aš 
jai parodžiau savo pasą, ji at
siprašė.’Atsiprašau, maniau, kad 
esate rusas". Ir... man kambarys 
buvo pasiūlytas.

Ar maskviečiai daug skaito? 
Kasdien bevažinėdamas požemi
niais traukiniais — valandą, pus
antros — skaičiuodavau keleivius 
su knygomis rankose — iš 20 -30 
keleivių vagone trys ar keturi 
skaito knygą. Tačiau beveik nie
kas neskaito laikraščių. Tai-su
prantama. Sovietiniai laikraščiai 
vis dar neįdomūs. Gal žmonės ir 
dėl to skaito knygas, nors mano 
nuomone ir kituose kraštuose, did
miesčio sąlygose, vis tebesėdint 
metro vagonuose tiek pat gyvento
jų skaitytų knygas, jei tų kraštų 
laikraščiai būtų panašūs į sovie
tinius. Vienintelis laikraštis, ku
rį pastebi skaitant, tai "Večior- 
naja Moskva" (VakarinėMaskva). 
Ji skelbia kinų ir teatrų progra
mas, skyrybų skelbimus, diser
tacijų gynimų pranešimus irpan.

"Lenino stotis", "Lenino ordi
no Maskvos valstybinis universi
tetas", " Lenino centrinėbibliote-

Ugnimi virinto skonis... štai, kas jame —

ir jums, ir jums, ir jums, ir jums.

UGNIM VIRINTO SKONIS
TUNE IN ABC-TV BASEBALL, WEWS, CHANNEL 5

MIHAILOVO "MASKVOS VASARA" m
ka" ir net Maskvos "Lenino ordi
no" cirkas! Iš tikrųjų keista, kai 
žmonės nepastebi, kad tai kas per 4 
dažnai kartojama, jau nebetenka 
prasmės.

Restoranuose, krautuvėse, au
tobusuose, muziejuose, geležinke - 
lio stotyse ir aerodromuose, vi
sur, visur, visur raudoni užra
šai su dvejopais tekstais. Vienas 
jų — "čia dirba komunistinio 
darbo brigada", kitas — "čia 
dirba brigada, kovojanti dėl pri
pažinimo, kad ui komunistinio 
darbo brigada".

Bevaikščiodamas Gorkio gat
ve, Maskvos centre, pastebiu mo
teris, ilgoje eilėje bestovinčias, 
čia parduodami skėčiai. Vodkos 
litras kaštuoja tiek pat kiek še
šios ilgo grojimo plokštelės ir 
man tikrai neaišku, kodėl tiek 
daug pasigėrusiųjų mieste. Ne- 
paprasui pigūs elektriniai ir fo
to aparatai, o batai ir vodka — 
nepaprastai brangūs.

Dažnai pastebi homeopatines 
vaistines.

Prieš Lenino mauzoliejų Rau
donojoje Aikštėje milžiniška žmo • 
nių eilė, nors ji ir dirbtinai su- 
daryu. Mat, mauzoliejus atidary- 
us tik tarp 11-2 vaL po piet ir 
dar nekasdien. Jei priskaitoma 
šeši milijonai Maskvos gyvento
jų ir nesuskaitoma atvykusiųjų 
daugybė iš krašto, nenuostabu, 
kad per tas porą valandų susi
daro ilgiausios eilės. Mauzolie
jaus viduje susiduri su keistu, 
pasakyčiau — mistišku pergyve
nimu. Po stiklu guli Lenino galva 
su barzda, gali pastebėti nenus
kusto veido plaukus. Rimties tyla. 
Ir vis dėlto nesi tikras — ar jis 
ne iš vaško? Greičiausiai, ne — 
iš vaško jis atrodytų natūrales
nis. Mauzoliejuje kas porą žings
nių kareiviai, įdėmiai seką lan
kytojų rankas bei kiekvieną jude
sį. Negalima su savimi atsinešti' 
jokio daikto.

T retjakovskio galerijoje, salė
je su socialistinio realizmo pa
veikslais, tarė man viena iš tar
nautojų: "Žinote, kas čia ekspo
nuota, to aš nematau, tačiau visą 
naktį aš pasilieku šiame lobyne 
— kad žinotumėt koks grožis! 
Jūs dar jaunas, jūs dar ir vėliau 

matysite tuos paveikslus". Mus 
pertraukė ir taip ir nepatyriau, 
apie kokius paveikslus ji kalbėjo.

Spauda puolė jauną tapytoją 
Galzunovą, kurio paveikslų pa ro
dą vyko Maskvoje. Bandžiau tą 
parodą aplankyti. Neįmanoma — 
Žmonių eilės, kaip ir prieš mau
zoliejų. Kitos parodos — tuščios 
ir — visai teisingai.

Novodjevičių vienuolyno kapi
nėse užkasta pusė Rusijos isto
rijos. Mačiau Vladimiro Solov
jovo kapą. Kaž kas rūpinasi gė
lėmis ant šio kapo.

Maskvoje šiandien atidaryta 40 
bažnyčių. Jos perpildytos, į jas 
sunku patekti. Lankytojai — dau
giausia senesnio amžiaus žmo
nės, moterys, net ir merginos.

Ypatingai patraukli vieta, tai 
vadinami "Kultūros ir poilsio 
parkai" ir iš jų išskirtinas cent- 
rinis, Gorkio vardo, parkas. Tai 
milžiniški, žaliai dažyti pasta
tai, kuriuose pilna įvairiausių 
pramogų, primenančių Vienos 
Praterį. Daugelyje veikiančių te
atrų kasdien gali nemokamai ma
tyti vokalinius ar instrumenti
nius koncertus, folkloro grupių 
mėgėjų ir profesinių menininkų 
parengimus. Karuselės sukasi, 
šokio orkestrai groja 15 metų 
senumo melodijas (mano nuo
taikos virto sentimentaliomis, 
besiklausant "Tiko - tiko" ir 
"Domino") ir stebi bešokančias 
merginas. Aplamai, kas žings
nis pastebi, kad Sovietų Sąjun
goje gyvena žymiai daugiau mo
terų kaip vyrų. Šiuo metu mote
rų skaičius didesnis už vyrų 2O7o 
ir skirtumas vyrų nenaudai vis 
didėja, čia reikia atminti, kad 
žymus vyrų skaičius tarnauja 
kariuomenėje ir dirba įvairio
se statybose Sibire.

Vakarais Gorkio parke dažnai 
paleidžiami fejerverkai. Panem 
et circensesl (Duonos ir žaidi
mų!) Tačiau pasiturį maskvie
čiai pramogauja kitokiu būdu. 
"Aukštieji sluoksniai" — beveik 
visi — vasarą praleidžia ma
žose miškų kolonijose, medinėse 
vilose, vadinamose "dačose" vi
sai netoli Maskvos. Rytais jie 
vyksta į darbą, vakarais elektri
niais traukiniais jie grįžta atgal

į "dačas".

JUGOSLAVIJA
"Jūs Jugoslavijoje kiekvienu 

atveju esate avangarde", tarė 
man vienas Žinomiausių sovie
tinių rašytojų ir panašiai man 
kalbėjo ir kiti Sovietijos gyven
tojai. Kiekvieną kartą prisimi
niau vieną vietą iš F.M. Dosto
jevskio "Rašytojo dienoraščio" 
— kur autorius visiškai be jokių 
motyvų ir netikėtai pranašavo, 
kad po 100 metų kaip tik pieti
niai slavai atliksią milžinišką 
paslaugą rusams.

Aplamai, Jugoslavija Rusijoje 
dažniau atstovaujama, kaip Ru
sija pas mus.

Visur išgirsti šlagerius iš mū
sų filmo "Meilėir mada" (žinoma, 
išversta į rusų kalbą), kai kur ir 
originalo kalboje, plakatuose pa
skelbta apie Lubljanos operos 
gastroles ir kitus parengimus, 
apie sovietų - jugoslavų futbolo 
rungtynes, apie jugoslavų fil
mus, televizijoje mačiau skam
binant pianistę Boženą Griner, 
Leningrade man pasakoja, kad 
neįmanoma įsigyti nors vieną ju
goslavų savaitraščio "Arena" eg
zempliorių — ji tuojau išparduo
dama, knygynuose pastebi du sto
rus "Jugoslavijos istorijos" to
mus (išleido Sovietų S-gos Moks
lų akademija, 1963 m.) ir t.t. 
Žodžiu tikras Jugoslavijos kul
tos.

Tačiau man buvo maloniausia 
išgirsti vieno jauno universiteto 
lektoriaus pareiškimą: "Jūs, Ju
goslavijoje, spausdindami Pil- 
niako, Zamjatino, šestovo ir kitų 
moderniųjų rašytojų veikalus 
mums nepaprastai pasitarnauja
te. Panašią mums paslaugą atlie
ka dar italų komunistai."Kaip jis 
man pareiškė, italai spausdino 
Pasternaką, Žinomąją M. Batino 
knygą apie Dostojevskį ir šiuo me
tu spausdina Bucharino veikalą.

Tai įdomūs ir būdingi faktai. 
Tik tuo atveju, kai kuri nors 
Vakarų komunistų partija prade
da pripažinti vieną ar kitą rusų 
intelektualą, tai jis reabilituo
jamas ir sovietų. (Toliau Mihai- 
lovas nusiskundė, kad Sovietų Są
jungoje jugoslavų literatūra dar 
mažai pažįstama).

(Bus daugiau)

LOS ANGELES

LITERATŪROS — MENO 
VAKARAS

šaulių rengtas vakaras balan
džio 24 dieną Lietuvių Tautinių 
Namų salėje pasižymėjo origina
lumu.

šaulių kuopos valdybos pirmi
ninkas O. Žadvydas pasveikinęs 
svečius išreiškė padėką už atsi
lankymą ir šaulių sustiprinimą 
moraliai bei medžiaginiai. Pro
gramą vedė S. Paltus.

S. Paltus svečiams pristatė Al
fonsą Nevardauską, "Pajūriais, 
Pamariais" knygos autorių, kuris 
buvo atskridęs iš Chicagos.

"Pajūriais, pamariais" apy
braižas skaitė O. Razutienė ir V. 
Plukas. Svečiai išpirko visas tu
rėtas "Pajūriais, pamariais" 
knygas.

Solistai Z. Kalvaitienė, A. Pa
vasaris, akompanuojant pianistei 
R. Apeikytei išpildė meninę pro
gramos dalį.

Solistams Z. Kalvaitienei, A. 
Pavasariui, rašytojui A. Nevar- 
dauskui ir pianistei R. Apeikytei 
buvo įteiktos gėlių puokštės. Po 
programos svečius vaišino šau
lės.

Prie vaišių stalų svečiams bu
vo pranešta, kad A. Nevardauskas 
turi paruošęs staigmeną. Auto
rius aprašęs gintaro kraštą, turi 
gautąją iš Baltijos dovaną --gin
tarą ir, vėl rankoje laikydamas

SoL A. Pavasaris

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO Užrašai ***

TOJ PAČIOJ DIRVOJ (47 nr.), kur Saulius šimoliflnas kruopš
čiai pasakojo "negrų užtarėjo" dr. Vytauto Kavolio nelengvai (ypač, 
jei nenorom) įkandamas mintis apie moralini jautrumą, kitas neži
nomas moralistas A.P. iš Clevelando rašė laišką Dirvai ( o ši pa
skelbė jį savo skaitytojams), skirtą Draugo bendradarbio J. šoliflno 
"entuziazmui atšaldyti", kadangi tasai savo įspūdžiuose iš Alabamos 
reiškęs nerezervuotą simpatiją negrams, tebelaukiantiems prieš 
šimtmetį konstitucijoje jiems laiduotos teisės balsuoti.

Niekaip nesuprantu, kodėl tas entuziazmo šaldyto jas rašė laiš
ką Dirvai, vietoj siuntęs jį tiesiai J. šoliflnui. Arba kodėl Dirva tą 
laišką skelbia mums, vietoj persiuntusi Draugui, kuris spausdino 
šoliflno įspūdžius. Būtų aiškiau, jei Dirva būtų pirma bent "spaudoj 
Pasižvalgiusi" ir atpasakojusi, koks ir dėl ko buvo tasai šaldyti- 
nas (?) Šoliflno entuziazmas. Dabar, kas šoliflno nėra skaitęs ( o ne 
visiems gi Dirvos skaitytojams privaloma Draugą skaityti), turi bū
ti lyg liudytojas ginčijimosi telefonu, girdėdamas tik vienos ginčo 
šalies kalbą...

Iš A.P. laiško galima numanyti, kad šoliūnas užjaučia negrus, 
o A.P. užjaučia Alabamos "valdančią klasę", labai nelaimingą, nes 
kažkas drumsčia jos ramybę ir kėsinasi prieš jos ligi šiol išlaiky
tas privilegijas. Kaip ir Brooklyno Darbininkas, kurs sistemin
gai stengiasi nušviesti Alabamos įvykių "antrąją medalio pusę" 
(tuo irgi" jaunesniųjų ateitininkų ir šimoliūno minėta, ekstateitinin- 
ku pasiskelbusio, Vytauto Valaičio negrų pozicijai palankių užuo
jautų šaldymas), A.P. savo laiške irgi rodo kitą Alabamos žygi- 
ninkų veidą, pasiremdamas labai oficialiu autoritetu -- Amerikos 
Kongreso Užrašuose išspausdintos Dickinsono kalbos ištrauka. Tai 
labai įspūdinga. Tik gal reikia pridėti, kad Dickinsonas yra atsto
vas iš .Alabamos, į kongresą išrinktas Alabamos'valdančiosios 
klasės,* kitai piliečių daliai neleidžiančios naudotis jai priklau
sančia balsavimo teise. Visuotinio balsavimo teisės įgyvendinimo 
reikalavime, galbūt, glūdi rimtas pavojus jo politinei karjerai. To
dėl Dickinsonas šioj byloj nei teisėjas, nei objektyvus liudininkas, o 
tik suinteresuoto, netgi kaltinamoji šalis. Jo kalba (sprendžiant ne 
tik iš A.P. išrašytos ištraukos, o ir iš ištiso jų turinio) yra labai 
panašaus pobūdžio į Lietuvos bolševikinių propagandistų kūrinius 
apie Lietuvos laisvės kovotojus ir apie Lietuvos kunigus: ir tenai 
valdantiesiems ramybės nedavusieji partizanai arba į bolševikinį 
tikėjimą nepersivertę kunigai vaizduojami (irgi pasirėmus "doku
mentais" bei "liudininkais") kaip gobšai, plėšikai, žudikai ir būti
nai besaikiai girtuokliai bei paleistuviai. Kai tokiais argumentais 
suinteresuota šalis atsiliepia apie savo oponentus, moralė išeina 
ta pati, vistiek, ar ji atspausdinta Tiesoj, švytury, Šluotoj, bolše
vikinių parodomųjų "teismų" protokoluose, brošiūrose kaip "Va
nagai iš anapus", ar net ir Amerikos Kongreso Užrašuose (Con- 
gressional Records).

Nėra abejonės, kad Alabamos ir kitos panašios demonstra
cijos nemalonios, ir galima patikėti, kad jos gal toli gražu nėra 
taip idealiai moralios, kaip, sakysim, gal šoliflnui jos atrodė. Kas 
nuoširdžiai užjaučia Alabamos gubernatorių Wallace, kongres- 
maną Dickinsoną ir jų bendraminčius, efektingiau jiems padė
tų tiesiai jiems patiems parašęs patarimą, kaip tas nemalonias 
demonstracijas sustabdyti. Labai paprastai: tegu pagaliau duoda 
visiems savo piliečiams tai, kas jiems pagal teisę ir moralę pri
klauso. Ypač, jeigu jie sakosi biją komunizmč, tą tegu nekiša į 
komunistų rankas kopėčių užlipti ant jų pačių sprandų. Tepadaro 
patys, ką privalo padaryti, ir tenelaukia, kad komunistai sa
va i p tą padarytų.

parodė gintaro karolius. Tačiau 
šį kartą gintaras likslosangelie- 
čių tarpe. Gintariniai karoliai 
skiriami jauniausiai amžiumi šau
lei. Apgailėtina, kad šaulių kuo
poje to paties amžiaus (ketu- 
riolikametės) yra dvi šaulės: 
Danutė Gabriėlė Barauskaitė ir 
Onutė Skaidrutė Orlovaitė. Teko 
išspręsti burtais. Laimėjo D.G. 
Barauskaitė, prof. M. Biržiškos 
anūkė.

P. Yelich padovanojo šauliams 
jos pačios meniškai padarytą di
delį šaulių ženklą - skydą, kuris 
kabėjo ant sienos salėje. Taip pat 
ji aukojo gėlių puokštes, kurios bu - 
vo įteiktos menininkams.

Prie vakaro rengimo aktyviai 
prisidėjo šauliai ir šaulės. Mais
tą paruošė ir šeimininkavo šau
lės: S. Žadvydienė.S. Puikflnienė,
O. Orlovienė, o prie gaminimo — 
B. Šimkienė, D. Mitkienė ir A. 
Norbutienė. Bilietų kasininkė — 
B. Šimkienė, spaudos stalo -- A. 
Norbutienė ir baro -- A. Rač
kauskas.

Šauliai nepamiršo irsavoarti- 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

MARIU ETTE GIET PARCELS SERVICE 
3212 So. Halsted St. Chicagos, III. 60608

Telef. CA 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

mų organizacijų: ramovėnųir bi- 
rutininkių. Pakvietė į vakarą ra- 
movėnų sk. pirm. K. Liaudanską 
ir birutininkių pirmininkę D. 
Narbutienę.

šį vakarą rengiant įdėtas dar
bas šaulių neapvylė. Į pobūvį 
atvyko Liet, garbės konsulas dr.
J.J. Bielskis su ponia, dr. kun.
P. Celiešius, dr. J. Jusionis su 
ponia, K. Januta,K. Liaudanskas, 
A, Skirius ir kt. Lauktina iš šau
lių ir dažniau kultūrinio vakaro.

K-s

Taip atrodo žmo
gus, kuris neskaito 
laikraščio!
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LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS e. čekienė

SPAUDOS MĖNUO, VAIKU LITERATŪRA
Lietuvių Bendruomenė pa

skelbė spaudos mėnesį Stiprinti 
savo tautini spaudą yra daugbūdų 
ir priemonių ir kiekvienas galė
tume vienaip ar kitaip prisidėti 
prie šio užsimojimo įgyvendini
mo.

Kad toks mėnuo skelbiamas, 
skaitėme tiktai tie, kurie savai
me spauda domisi, ją remia ir pa
tys kartais parašo, kurie ir ne
prašyti savo tarpe diskutuoja, 
kaip tą mūsų spaudą tobulinti, 
stiprinti materialiai Ir kelti jos 
lygi. Tik, deja, šių spaudos rūpin

Humoras
tp

1. 3 Str. French Cognac .............................   5th
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P...........5th
3. Armagnac Imp. French Brandy ........ 5th
4. Riccadonna Vermouth 30 oz.................Bott.

Be žodžių...

CHIC4SME PIRKITR UIIJtJE MODERMOJE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: R£ 

Savininkai: J. Janulaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

PARAMA

tojėlių jėgos mažėja, eilės re
tėja. O visa ui darome tik atei
čiai priaugančiai ateinančiai kar
tai.

Besvarstant, kaip šį spaudos 
mėnesį naudingiau pravesti, be 
kito pobūdžio spaudos stiprinimo 
LB-nė pirmoj eilėj ir labai sku
biai turėtų atkreipti dėmesį ir 
savo žygį pradėti nuo pirmojo 
laiptelio kopiant aukštyn. Daug 
turime periodinių laikraščių, žur
nalų, daug premijuotų ir nepre
mijuotų romanų, bet neturime 
vaikų literatūros ir nenusimato

4.59
4.89
4.39
1.29

mecenatų tokioms premijoms.
Ar ne šitoji užmiršu spauda 

šiandie didžiausio dėmesio šau
kiasi? Ar ne ant jos pagrindo sto 
vi ateities lietuvybė išeivijoje? 
Ar gi ne paties jauniausiojo jau
nimo spaudai šiandien priklauso 
pirmaeilė vieta?

štai, besiartinant Velykų Šven
tėms, teko girdėti jaunas moti
nas nusiskundžiant, kad negali 
gauti New Yorko lietuviškuose 
kampeliuose 3-5 m. ir vyres
niems vaikams knygučių su spal
votais paveiksliukais, nėra ir to
kių, kurias pati mama galėtų vai 
kui paskaitytL Gavau laišką ir iš 
kito miesto jaunos mamytės, kuri 
skundžiasi: "New Yorko mieste 
yra didelė lietuvių kolonija, gal 
ten galima gauti lietuviškų vaikų 
knygelių, noriu pradėti iš pat ma
žens vaikus mokyti lietuviškai, 
angliškai savaime iSmoks".

Norėdama įsitikinti, ar tikros 
yra tų jaunų mamyčių aimanos, 
pati užėjau J Pašukonloir Galmi- 
no Woodhavene, N.Y. spaudos 
kampelius ir nieko kito negavau 
vaikams, tiktai I. Malėno ele
mentorių.

-- Pareikalavimas vaikų knygu
čių didelis, — sako Pašukonis, — 
bet senai nieko nebeišleidžiama, 
net senų la idų nieką s nepa ka rto ja, 
juk vaikų literatūra beveik nesens
ta.

Gyvenimas vietoj nestovi. Vai
kai, kuriems šiandien tokios kny
gutės reikalingos, bet jųnegauna, 
vėliau lietuviškų laikraščių ne- 
beskaitys, neskaitys nė romanų, 
nuo pirmųjų dienų neįpratinti prie 
lietuviškos knygos nenoriai lan
kys ir lituanistinę mokyklą, o mo
kytojai ir LB-nė kaltins tėvus, 
kad per maža kreipia dėmesio į 
lietuvišką vaikų auklėjimą namie, 
nes tokių kaltinimų pati girdėjau 
š.m. įvykusioj lituanistinių mo
kyklų mokytojų konferencijoj New 
Yorke.

Stiprindami vyresniųjų spau
dą, nepamirškime pačių ma
žųjų. Teisingai rašo "Salezie
čių Balsas" Italijoj, kad "pla
čiai kalbama apie Tautos Fon- 

’dą. Sveikas, naudingas daly- 
i kas. Bet gi svarbiausias mūsų 

fondas — jaunimas. Su juo — 
užtikrinu ateities viltis; be jo 
visi kiti mūsų, kad ir gausūs, 
fondai skirti žlugimui. Tad su
maniausia, kad ir medžiaginius 
šaltinius daugiau nukreipti gyva n 
tautos fondan — jaunimui. Kol bus 
lietbviško jaunimo, tol dar bus 
galima tikėtis tautos prisikėli
mu. (1964, nr. 4).

Prieš dešimtį metų su dide-
liu malonumu valgėme kugelį ar 
blynus lietuviškuose parengi
muose. Gal todėl, kad tremties 
stovyklose ilgą laiką neturėjom 
progos to mūsų mėgiamo patie
kalo pasigaminti, o gal dėl to, 
kad mūsų pačių ponių gamintais 
užkandžiais parengimai duoda
vo gražaus pelno.

Tačiau laikui bėgant mūsų sko
nis priprato prie svetimų kraš
tų maisto, o be to, materialiai 
įsitvirtinus, maloniau laiką pra
leisti jaukesnioj, iškilmingesnėj 
salėj, o ten jau su savais užkan
džiais nebeįleidžiama. Ir taip 
mūsų organizacijos atsiduria 
kryžkelėje: rengti pelningai ar 
iškilmingai nors dažnai ir su 
nuostoliu?

Iš kugelinių ar blyninių pa
rengimų rengėjai, gavę gražaus 
pelno paskirsto jį taip: šimti
nę spaudai, pusę šimto Vasario 
16 gimnazijai, lituanistinei mo
kyklai, BALFui, dar kam nors ir 
t.t. O tuo tarpu iškilmingo pobū-

5- Zubrovka 100 proof ....... 5th 4.75
6. N’apoleon Imp. French Vermouth ........5th 1.19
7. Bordeaux French Wine .......................... 5th 0.98

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

Iš Jono Minelgos knygos "Labas rytas, vovere"

DIRVA

Balandžio 24 d. Philadelphijoje buvo pagerbus miręs dailininkas ir diplomatas Adalberus Suneika. 
Ta proga buvo suruošta jo kūrinių paroda, sutraukusi daug velionies draugų. Nuotraukoje grupė svečių 
parodoje: H. Savickas, dr. S. Baikis, prof. J. Puzinas, J. Stiklorlus, M. Sunelkienė, A. Ramanauskas, 
kun. P. Dagys, J. Augaitytė, O. Bačkienė, prof. A. Jurskis, inž. J. Ardys, dail. J. Bagdonas ir F. Andrifl- 
nas. A. Gruzdienės nuotrauka
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MOTINA Jonas Miškinis

Motina, — gražiausias žo
dis. Kur rasi geresnę paguodą ir 
globą, jei ne pas savo motiną.

Prisiminus šeimos šilumą, 
gimtąją pastogę, tėvelius, bro
lius ir seseris — šaltinį iš ku
rio plaukė kilnieji palinkimai, 
kūdikystėje įskiepyti gražiausi 
jausmai — pirmiausia mūsų aky, 
se stoja motinos paveikslas.

O kas gi mus taip neišskiria
mai riša su motina? Turi būti 
kas nors labai galingo. Tai galy
bė, tai ne kas kita, kaip motinos 
meilė savo kūdikiui.

L. Tolstojus romane "Ana Ka- 
renina" vaizduoja moters, pa
milus io s svetimą vyrą, paliku
sios šeimą ir išbėgusios iš na
mų gyvenimą. Meilės svaigulio 
valandose jis vis dar atsimena 
savąjį vyrą, pirmuosius jam ža
dėtus meilės žodžius; iš namų iš
bėgusi motina dažnai svajoja ir 
mato pas tėvus paliktą sūnų, iš
siilgusį šventų motinos akių, lau
kiantį jos sugrįžimo. Ir vieną die
ną Ana Karenina, nebepernešda- 
ma sūnaus išsiilgimo kančių, nak- 
čia parbėga namo, pripuola prie 
miegančio sūnaus lovelės ir mato

džio parengime visą pelną nusi
neša svetimieji, o mes tik malo
nioj nuotaikoj, didingoj salėj pa
silinksminant, moterys turi pro- 
gos gražiau pasipuošti ir viskas.

Žinoma, kiekvienam maloniau 
vakarą praleisti gražesnėj at
mosferoj ir mūsų pasišventu- 
sioms ponioms ne virtuvėj vai 
gius gaminti ir indus plauti, bet 
kartu su publika maloniai pailsė
ti. Gana aukotis, pasigirsta balsų, 
laikas pradėti gyventi sau, eiti 
ten, kur man malonu.

Visais laikais ir net laisvuose 
kraštuose neapsieinama be tam 
tikros tautos dalies žmonių ma
žesnės ar didesnės aukos, tuo la
biau vargu išvengsime jos mes 
išeivijoje, siekdami įvairiais bū
dais palaikyti lietuvybės tęstinu
mą. Yra žmonių vien sau gyvenan
čių, kurių joks išmaldos prašan
čio balsas nepasiekia, jokia spau
da nesvarbu, yra vien malonu
mams gyvenančių. Yra tačiau ir 
tokių, kuriems malonumą teikia 
tautinės pareigos atlikimas. Kaip 
įvairūs žmonės, taip įvairių pa
rengimų jiems reikia, jei norime, 
kad lietuviška gyvybė svetimoje 
žemėje galimai ilgiau išliktų. 

šį reginį: sūnaus gražiai miegui 
sumerktos akys jai sakyte sako, 
kad vaiko akys — jos akys, vaiko 
širdis — jos širdis. Motina, šven 
to jausmo pagauta,budina iš mie
go sūnelį, ima jį ant rankų, bučiuo 
ja, neSioja -- nekaltos kūdikio 
akys atnešė jai sielos Šventę.

Rašytojai, poetai ir dailininkai 
daugybę kūrinių paskyrė motinos 
meilei pavaizduoti, jos skaus
mingai buičiai išreikšti, tačiau 
dažnai jie yra silpni atvaizduoti 
tą auksinę gyvenimo tiesą, kąmo 
tinai pasakoja jos kūdikio akys...

Kalbėdami apie motiną, palie
čiame švelniuosius žmogaus jaus 
mus. Kalbėdami apie motiną,su
žadiname žmoguje malonius ir 
gražius vaizdus. Vieniems gali 
pasivaidinti liūdnas, skausmo 
pilnas veidas, pasilenkęs ties 
sergančio lova, kitam prisimins 
begalinis motinos gerumas, mo
kąs mūsų džiaugsmais pasldžiaug 
tl, mūsų skausmu verkti...

Kalbėti apie lietuvę motiną,ui 
kalbėti ir apie savo uutą. Ji pa
ti buvo patyrusi daug skriaudų iš 
svetimųjų, nes ji iš praeities 
nešė stiprybę, mokydama savo 
vaikus mylėti gimtąjį kraštą, sa
vo kalbą, savo papročius.

Vydūnas sakė: "Ji myli ir yra 
švelni, dėlto ji yra tikroji moti
nėlė".

Mūsų tauui tenka gyventi ap
linkybėse kurios reikalauja di

MAMYTEI 
Mamyte, mano rūpintojėle, 
O kas mažytį mane mylėtų!
Dangaus žydrynėn akis pakėlęs 
Aš tau maldauju dienų saulėtų.

Mačiau — kai metai į tolį slinko, 
Jie tavo veidą raukšlėm vagojo.
Nuo rūpestėlių pečiai palinko, 
Kai juodas vargas vešliai lapojo.

O mielos rankos, mane kur supo, 
Smingą į širdį tie žvilgsniai tavo! 
Lopšinės aidą girdžiu iš lūpų, 
Kurios daug kartų mane bučiavo.

Mamyte, mano nešiotojėle,
Palauk — kai saulė pasveikins rytą, 
Aš tau atnešiu brangiausią gėlę, 
Širdy augintą, žvaigždėm kaišytą!

delio visų dvasinių Ir fizinių jė
gų įtempimo. Sius jėgų įtem
pimas ilgainiui turi išaugti į 
tvirtą ir atsparų lietuvio būdą. 
Tautos dvasinio jėgų ugdymo mo
tina turės lemiančios reikšmės. 
Reikalas turėti tinkamų motinų 
uždeda labai svarbiųpareigųmū- 
sų tautai. Taigi, lietuvė motina 
yra mūsų uutos ateitis.

Motinos vardas amžiais nenu
stojo ir nenustos savo reikšmės. 
Motinos meilėje kiekvienas gali 
surasti savo veiklos ir savo su
gebėjimų pirmuosius daigus.

Motina yra Kūrėjo pavaduoto
ja, tiek telkdama gyvybę, tiek ir 
ją puoselėdama. Niekas pasau
lyje negali motinos pavaduoti. Jos 
įtaka visai žmonijai, ypač jos 
auklėjimui, yra pagrindinė. To
dėl motinos vardas buvo ir bus 
apsuptas mistiška šviesa.

Motina, jausdama savo pašau
kimą, gyvenime stovi šviesi ir 
skaisti, kaip balu kalno viršū
nė. Nors dažnai pavargusi, aša
rotom akim, liūdnu rūpestingu vei - 
du, bet vis tiek ji yra tokia gera, 
brangi Ir gyvenime nepamaino
ma.

"Motinos veidas -- saulė švie
siausia" sako poetas. Tikrai, iš 
jos veido sklindanti šviesa turi 
daug jėgos ir mažam, ant jos ke
lių sėdinčiam kūdikiui ir savo 
tėviškės lizdą jau palikusiems 
vaikams. Motinos akys lydi vaiką 
visą gyvenimą, ir laimingi tie 
vaikai, kurie motinos akyse ran - 
da savo gyvenimo šviesą!

Garbė Motinoms!
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Mao: — Nesijaudink, aš noriu tau tik gero!

permesti savo kariuomenę iš vie
nos vietos | kitą. Gi rusų gele
žinkelių tinklas buvo mažas ir ne
pajėgus jau ir tų dienų karui. Be 
to, rusų geležinkeliai ėjo iš vals
tybės centro į pasienį, kai tuo tar
pu vokiečiai turėjo visą valstybę 
apjuosę geležinkeliais. Jie ir ta
me pačiame fronte galėjo per
mesti kariuomenę geležinkeliais 
iš vienos vietos l kitą. Tai ir buvo 
— generolas lokomotyvas.

Antrame pasauliniame kare 
vokiečių technika buvo aukštesnė 
ir pajėgesnė už prancūzų, anglų 
ar rusų. Todėl karo pradžioje 
jiem taip gerai sekėsi ir jie žy
giavo pirmyn. Ne be to, kad vo
kiečiai panaudojo ir naują karo 
taktiką. Bet kai buvo (kinkyta vi
sa Amerikos pramonė ir jos tech
nika, reikalas pakrypo vokiečių 
nenaudai. Amerika su savo ištek
liais ir technika paskandino Vo
kietiją. Rusai gali sakyti, ką jie 
nori, o karą nulėmė Amerikos iš
tekliai, Amerikos pramonė, 
Amerikos technika ir dar priedų 

Amerikos žmonės — kariai. Juk 
rusai daugelyje atvejų kariavo 
Amerikos technika ir jos paga
mintais reikmenimis.

AR KARAI YRA IŠVENGIAMI 
IR KAS JUOS NULEMS

Manykim ir net tikėkim, kad 
pasaulinio karo nebus, o tiktai 
karai panašūs į Korėjos karą, 
Vietnamo karą, Kongo karą ir 
pan. O jeigu jau būtų pasaulinis 
karas, jis būtų nepalyginamai bai - 
sesnls už buvusius. Pirma, nau
dojant branduolinius ginklus, ne 
milijonai ir ne dešimtys milijo
nų žmonių žūtų, o žūtų šimtai 
milijonų. Be to, tų sprogimų su
kelta radiacija užterštų visą pa
saulį savo krituliais. To pasėko
je, jeigu kas ir išliktų gyvas, ui 
dar nežinia, ar radiacijos sukėl
us vėžys nesunaikintų ir likusių 
gyvų žmonių. Todėl, kiekvienas 
valstybininkas ir kiekvienas rim
ui galvojantis žmogus bijo bū
simo karo. Bet kuriai pusei pra-
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dėjus karą, antroji atsakytų tuo 
pačiu. Tačiau...

čia vėl susiduriame su gene
rolu technika. Valstybės, kurios 
technika ir visas technikos moks
las bus pirmaujantis, turės ir 
pirmenybes karo laimėjimui. Ji 
galės greičiau ir didesnį smūgį 
suduoti, panaudojant savo tech
niką. O kartais, gal net pajėgs 
sulaikyti mirtį nešančias priešo 
rakeus, net nepasiekus ulkinio. 
Tada liks tik vienas klausimas 
— radiacija ir jos krituliai. Bet 
amerikiečiai jau ir dabar gami
na vadinamas "švarias" bombas, 
kurių radiacija nėra tiek pavojin
ga.

Taigi, kai priešai yra vienodo 
pajėgumo ir vienodai ginkluoti, 
yra mažiausias karo pavojus. Bet 
tuo tarpu Amerikos technika yra 
pajėgesnė ir tai yra laidas, kad 
kiti to bijo. Gi pati Amerika ne
siruošia jokiam užpuolimo karui.

Visuotino karo neturėtų būti 
tol kol priešiškoji pusė pralenks 
konkurentą techniškai.

ciurlioniečiai KAS JUOS NULEMIA
SPAUSTUVĖ
6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohk 44103 

Phone (216) 431-6344

P.
Vienas iš karą nulemenčių fak

torių yra tautos pajėgumas, ša
lia to eina — tautos sąmoningu
mas ir meilė savo kraštui. Be 
to, vadų gabumai ir mokėjimas 
kariauti. Tačiau pagrindinis karo 
nulėmėjas yra "generolas techni
ka".

Yra sakoma, kad gindamasis ne. 
gali karo laimėti. Gal tai yra tie
sa. Užpultasis gindamasis nelai
mi, kol jis pats nepradeda pulti. 
Tą patvirtina ir du pasauliniai ką
rą L Juose užpultieji perėjo f puo
limą ir tokiuo būdu laimėjo. Arba 
priešingai. Korėjos kare, kol 
amerikiečiai ir pietų korėjiečiai 
puolė, jie ėjo pirmyn ir laimėjo, 
bet kai jiems uždrausta pulti prie- 
šą ir veržtis pirmyn, karas liko 
neužbaigtas ir nelaimėtas.

Kodėl pirmieji emigrantei, at
vykę į Amerikos žemyną, nugalė
jo indėnus? Juk Indėnų buvo dau
giau negu baltųjų, be to indėnai

Žiūkus
buvo vietos gyventojai ir geriau 
pažino vietos sąlygas. Baltieji 
nugalėjo todėl, kad jie turėjo 
aukštesnę techniką. Žinoma, tu
rint. mintyje anų laikų sąlygas. 

1915 meteis Rytprūsiuose mūšį 
laimėjo vokiečiai. Bet tai dar ne
reiškė, kad vokiečių kareiviai bū
tų geresni ar patvaresni. Ir tai 
nebuvo todėl, kad rusai nemokė
tų kariauti. Lygiai ne todėl, kad 
gen. von Hindenburgas būtų bu
vęs pranašesnis už kunigaikštį 
Nikolajovičių. Tai buvo, kaip vie
nas amerikietis rašo mokslų žur
nale "generolas lokomotyvas", 
kuris nulėmė tą mūšį. Vokiečiai 
ruošėsi karui visą laiką ir savo 
geležinkelių tinklą buvo išvedžio
ję net visu pasieniu, kad, reika
lui esant, labai greitai galėtų

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.

Rytas Babickas, chormeiste
ris, ansamblyje 10 metų.

Ligija Nelmanaitė, sopranas, 
ansamblyje 3 metei.Adelė Neimanienė, altas, an

samblyje 9 metai.

Algirdas Gilys, tenoras, an- 
sambylje 15 metų.

Ingrida Stasaitė, sopranas* 
ansamblyje 6 metai.

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

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., Jei TO 3-2108 9
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Pajamos

Išlaidos

343.00 
450.00

50.00
35.00
58.00

, 121.24 
.... 60.00

Rėmėjų
Parama
Parama
Parama
Komandos nario mokestis .......................................
Pelnas iš Cleveland Centrai YMCA turnyrų bufeto
Pelnas iš 1964 m. rengto turnyro............................

aukos ................................................................ ......
iš American Athletlc Union......................................
iš Clevelando Lietuvių-Bendruomenės I Apylinkės ...
iš LSK Žaibas iždo...................................................

Viso 1925.10

Viso 1117.24

^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dr. inž. A. Nasvyčio 
straipsnį įsidėjo vienas iš 
didžiausių JAV ' technikos 
žurnalų ”Machine Design” 
balandžio mėn. nr.

Straipsnyje apie "ypatin
gas planetarines pavaras, 
bes įsukančias nepaprastu 
greičiu” aprašomas naujo 
pavaros principo išvysty
mas TRW Ine. Clevelande. 
Straipsnyje pažymima, kad 
naujos pavaros išradėju 
yra dr. A. Nasvytis.

• Liudas Juodvalkis, cle- 
velandiečio Vinco Juodval
kio sūnus, atliekąs karinę 
tarnybą JAV marinuose, 
šią savaitę su savo daliniu 
išsikėlė Dominikos respub
likoje, kur šiuo metu vyks
ta neramumai.

• Stasys Lukoševičius, 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus valdybos narys, gegu
žės 3 d. atšventė 50 metų 
amžiaus sukaktį. -

ALT S-gos Clevelando 
skyriaus nariai ta proga 
siunčia savo bičiuliui nuo
širdžius linkėjimus.

• Arvydas Petrus - Pet
ruškevičius yra penkių iški
lių Clevelando moksleivių 
tarpe, numatytų priimti į 
Kansas Statė Universitetą.

Arvydas Clevelande pasi
žymėjo pažanga moksle, 
kartu gražiai reiškiantis .ir 
sporte, o ypatingai futbole. 
Jis numatytas skirti į Kan
sas Statė Universiteto fut
bolo rinktinę.

• Kaip palikti namus šei
mai be skolos, nelaimės at
veju. Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835 ar Z. 
Obelenį 531-2211.

Clevelando Vyrų Oktetas gegužės 1 d. koncertavęs Montrealyje. Paskutinis š( sezoną Vyrų Okteto kon
certas (vyks Clevelande gegužės 22 d. šv. Jurgio parapijos salėje. Nuotraukoje okteto nariai. Pirmoj ei
lėj iš lalrės: Žledonis, Raullnaitis, okteto vadovas Babickas, Gylys, Kudukis, Aukštuolis. Stovi G. ir M. 
Motiejūnai ir Staniškls.

šį sekmadienj, gegužės 9 d. 2 vai. p.p. Gallery International 
patalpose, 13218 Superior Avė. Clevelande, atidaroma dail. Vytau
to Igno tapybos ir grafikos paroda. Paroda tęsis iki birželio 5 d. 
Nuo antradienio iki penktadienio galerija atidaryta vakarais nuo 6 
iki 9 vai., šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 2 iki 7 vaL vak. šio
je parodoje taip pat dalyvauja Clevelando meno instituto profeso
rius John Kingston, newzelandietls, su skulptūros ir keramikos 
kūriniais. Nuotraukoje vienas iš parodoje išstatytų V. Igno paveiks
lų.

/
• ALT S-gos Clevelando \ ’ •• •-

skyriaus narių susirinki- bus premijuojami specialios ko
mas įvyks gegužės 16 d. “ ’’ " 
(sekmadienį), 11:30 vai. 
ryto Dirvos patalpose. Die
notvarkėje ALT S-gos Sei
mo ir skyriaus tolimesnės 
veiklos reikalai.

• ŠV. KAZIMIERO LITUANIS
TINĖS MOKYKLOS mokslo me
tų užbaigimas (vyksta birželio 
mėn. 6 d. Naujosios parapijos 
salėje.

Užbaigimo metu bus pagerbti 
baigusieji mokyklą mokiniai ir 
geriausieji skyrių mokiniai. Tuo 
pačiu laiku (vyks gabumų - talen
tų konkursas, jį laimėję mokiniai 
gaus finansines premijas. Raši
nėliai, krašto pažinimas, dekla
macija ir kiti dalykėliai bus mo
kinių patelkti publikai laike už

baigimo. Geriausieji kūrinėliai 

misijos, sudarytos iš visuome
nės narių. Mokiniai nuo vasario 
mėn. ruošiasi šiam konkursui — 
renkama krašto pažinimo medžia
ga, rašomi mokykloje rašinėliai.

Premijų fondas yra sudarytas, 
irjnecenatų skaičius auga.

♦ ČIURLIONIO ANSAMBLIO ju - 
blliejinė sukaktis jau čia pat. 
Komitetas prašo (akademiją,ban- 
ketą ir sukaktuvinį koncertą Įsi
gyti ar užsakyti kvietimus iš anks
to, kad išvengti susigrūdimo 
prieš pradedant programą. Kvie
timus galima užsakyti pas Edv. 
Steponavičių, telef. FA 1-5906 ir 
L. Leknicką tel. 371-5940, gegu
žės 8 d. (šeštadienp nuo 9 vai. 
r. šv. Jurgio parap. salėje. Su
kaktuviniam koncertui bilietai 
bus gaunami: gegužės 9 d. (sek-

Įvairlems sporto reikalams 
yra neretai renkami pinigai, žmo
nės kviečiami ( parengimus. Ne
nuostabu, kad, gal būt, nevienam 
mūsų nuolatiniam rėmėjui tie 
prašymai nusibosta ir, gal būt, 
ateina abejonė, ar tie pinigai ei
na geram taikslui ir ar jie yra 
efektingai ir taupiai suvartojami.

Tad pažiūrėkime ( vieno veik
laus LSK Žaibas vieneto, mote
rų tinklinio komandos, tikslą, pa
siektus rezultatus, gyvavimo 
prasmę ir ( praėjusių trijų me
tų finansinę apyskaitą - stovį.

Per praėjusius keletą metų 
LSK Žaibas moterų tinklinio ko
manda išsivystė ( stiprų viene
tą - vienintelj š, Amerikos lie
tuvių tinklinio vienetą, kuris yra 
pajėgus sėkmingai rungtis ame
rikiečių tarpe. Ji tris metus iš 
eilės laimėjo I vietą Cleveland 
Boeard of Education ir keturis 
metus Northeast Chio AAU tur
nyruose; Amerikos Tinklinio 
Sąjungos Ketvirtos Apylinkės 
(kuriai priklauso Chio, Kentucky 
ir West Virginia valstybės) var
žybose nėra pralošus nei vienų 
rungtynių: South Atlantic Asso
ciation of AAU turnyre, Balti- 

madienį) po pamaldų šv. Jurgio 
salėje ir nuo 2:30 vai. Muzikos 
Instituto salėje.

Prie Muzikos Instituto salės 
yra automobiliams statyti aikštė, 
kuria atvykusieji galės naudotis.

Jubiliejinis minėjimas (vyks 
sekančia tvarka:

GEGUŽĖS 8 D. Šeštadieni, aka
demija ir balius su pasilinksmi
nimu (veiks ir baras). Kas pa
geidautų , galima užsakyti sulą 
10 asm. ir šiuo reikalu prašo
me kreiptis ( inž. Algį Pautie
nių tel. ER 1-4168.

GEGUŽĖS 9 D. Sekmadienį, 
iškilmingos pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, miru
sius ir gyvus čiurlioniečius Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje.

Laike pamaldų giedos šv. Jur
gio parap. choras vad. muz. P. 
Ambrazo ir Lietuvos operos so
listė Juzė Augaitytė.

čiurlioniečiai pamaldose daly
vaus organizuotai ir padės vaini
ką žuvusiems.

3:30 vaL P.P. sukaktuvinis kon- 
cerus Muzikos Instituto salė
je (šisalė randasi visai artičiur- 
lionio namų) — 11021 East Blvd.

Čiurlionio Ansamblio Si
dabrinio Jubiliejaus Ko
mitetas

SAVININKAS 
PARDUODA

2 šeimų namą, labai geram 
stovy, prie parko, ramioj 
gatvėje.

Telef. KE 1-6948.
(52-54)

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajone, 
6 kamb. colohial. Parduoda 
savininkas.

Teirautis tel. IV 1-3684.
(52-56)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dvieju seimu namų. 
Bonna. Hecker. Addison, 
Cornelia ir kt. Arti gero su
sisiekimo. bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu (mokėjimu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

Investavimui
32 butų, arti Lake Shore 

Blvd. Naujas — mūrinis.

8 butai, nuoma 440 dol. 
mėn. 22,0000 dol. Duokite 
pasiūlymą.

Didelis pa reikalu v imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
ssubiai skambinkite UL 
1-6666.

Lietuviai bendradarbiai: 
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas 
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666 

morėje, laimėjo I vietą. Įvairiuo
se kitokiuose turnyruose, kurių 
buvo virš 30, retai teko pasi
likti žemiau negu ketvirtoje vie
toje. Tai ilgo ir nuolatinio dar
bo vaisiai.

Mes esame Įsitikinę kad šis 
mūsų darbas turi trigubą pras
mę: L suteikia progą tobulintis 
tinklinyje ir stiprėti fiziškai, 2. 
skatina mūsų jaunesnes koleges

Turnyrų Ir sporto organizacijų registracijos mokesčiai..... 335.00
Kelionės ( turnyrus ...............................................................  648.20
Nakvynės .............................     302.00
Sporto salių nuoma ............................................................... 196.70
Sporto įrankiai ir uniformos...............................................  302.95
1962 m. rengto turnyro nuostolis ...............................................117.41
Administracija ............................   22.48

Virš aštuonių šimtų dolerių 
deficitas buvo padengtas keletos 
komandos narių. Aišku, kad šuto, 
kiu pajamų - išlaidų balansu jokia 
organizacija ilgai negali išsi
laikyti. O šių metų sezonas yra 
itin aktyvus. Gal būt, dėl to, kad 
JAV nelabai tvirtai pasirodė pir- 
muosiuose Olimpiniuose Tinkli
nio Žaidimuose, visi jau dabar 
sukruto ruoštis 1968-tiems me
tams. Mums visiems būtų garbė, 
jei j sekančią olimpinę rinktinę 
mums pavyktų (statyti bent vie
ną mūsiškę. Kad tą atsiekti, mes 
turime, šalia reguliarių treni
ruočių važinėti ( turnyrus, kur 
komanda (gauna patyrimo stebė
dama geriausius Amerikos žai
dėjus ir prieš juos lošdama. 
Šiais metais dalyvaujame aštuo- 
niuose turnyruose, kurių pasku
tinis — visos Amerikos — (vyks 
gegužės mėnesio pradžioje Oma
ha, Nebraska.

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.

1INCI l«O«

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

Nr. 52 — 7

lietuvaites ne tik Clevelande, bet 
ir tuose miestuose, kuriuos mes 
aplankom, sportuoti ir tuo pačiu 
mažiau laiko praleisti kitokiuose 
ne uip vertinguose užsiėmimuo
se, 3. prisideda prie Lietuvos 
vardo garsinimo svetimuučių 
tarpe bei jaunųjų lietuvių lietu
vybės išlaikymo.

šui koks yra praėjusių trijų 
metų finansinis balansas:

Kad bent dalinai padengti šio 
sezono išlaidas, kurios viršys 
$2500 ($1200 vien tik Omahos 
turnyrui), mes užsidėjome sau 
70-ties dolerių (!) nario mokes
tį. Likusią dalį pinigų mes tiki
mės sukelti iš jūsų, mieli Cle
velando lietuviaL Clevelando LSK 
Žaibas š.m. gegužės mėn. 22 d. 
šv. Jurgio parapijos salėje ren
gia vieną iš savo retų, bet nuo
taikingų parengimų (paskutinis 
LSK Žaibo didesnis parengimas 
buvo 1961 metais), moterų tinkli
nio komandos kelionei (Amerikos 
Tinklinio Pirmenybes, Omahoje, 
paremti. Jau ruošiama nauja (do
mi programa, kurią Išpildys Cle
velando Vyrų Oktetas su soliste 
Irena Grigaliflnaitė.

Apie šį LSK Žaibas vakarą gir
dėsite daug ir dažnaL Tad Jau 
dabar pasižymėkite savo dienro- 
dyje gegužės 22-rą dieną.

* LSK ŽAIBAS

936 East 185th St.
KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LSK ŽAIBAS IŠVYKSTA 
lOMAHĄ

Tinklinio sezonas baigia
si ir paskutinės didžiulės 
visos Amerikos Tinklinio 
Pirmenybės įvyksta gegu
žės 5-8 d.d. Omahoje, Ne- 
braska. Rengėjai tikisi su
laukti virš šimto geriausių 
tinklinio komandų iš JAV, 
Kanados, Meksikos ir, gal, 
net iš Europos. LSK žaibas 
į ši turnyrą siunčia savo 
moterų tinklinio komandą, 
kuri lošdama Cleveland Li- 
thuania Athletic Club var
du, atstovaus Lake Erie 
Association of AAU irUni- 
ted Statės Volleyball As
sociation Region 4, kuriam 
priklauso Ohio, Kentucky 
ir West Virginia valstybės. 
LSK žaibas komanda išvy
ko šį antradienį, gegužės 4 
d., ir grįš sekmadienį, ge
gužės 9 d.

Omahos lietuvių dėme
siui: visos rungtynės vyks 
Offutt Air Force Base salė
je. Normaliai rungtynės tę
siasi nuo ryto iki vėlyvo va
karo. Dėl smulkesnės infor
macijos galima skambinti į 
Blackstone Hotel 348-0111.

LSK žaibas

• JAV LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS Centro Valdyba paskyrė 
Pasaulio' Lietuvių Bendruome
nės valdybai 600 dolerių (JAV 
LB įnašas už 1964 metus), Li- 
tuanus žurnalui paremti 250 do
lerių ir Pedagoginiam Lituanis
tikos Institutui 500 dolerių.

Apsvarsčiusi Lietuvių Kultū
ros Centro įsigijimo klausimą, 
nutarė sudaryti specialią komi
siją, kuri tokio centro įsigijimo 
klausimą išstudijuotų ir padary
tų konkrečias išvadas. Lietuvių 
Kultūros Centro Jungtinės Ame
rikos Valstybėse pastatymo klau 
Simą Centro valdyba jau yra ir 
anksčiau svarsčiusi ir tuo reika
lu turėjo eilę posėdžių ir pasi
tarimų.

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

I PAGALBĄ LIETUVIŠ
KAM JAUNIMUI! 

čiulių ir visuomenės atsto
vų, sudarė rajoninei sto
vyklavietei pirkti komitetą. 
Šis komitetas yra pasiry
žęs sutelkti New Yorko sri
čiai numatytą pinigų sumą. 
Bus perkamas žemės plotas, 
gražioje vietoje, prie upės 
ar ežero, kur Atlanto rajo
no skautai iškilaus ir ruoš 
savo stovyklas. Ten galės 
daryti iškilas ar suvažiavi
mus ir kitos lietuviškojo 
jaunimo organizacijos.

Į Didžiojo New Yorko 
Stovyklavietei Pirkti komi
tetą, kuriam pirmininkauti 
sutiko A. Reventas, o se
kretoriauti J. Vytuvienė, 
įeina: C. Ašenbergas, A. 
Gerulaitienė, J. Kiaunienė,
H. Kulber, V. Labutis, F*. 
Leveckienė, V. Liobis, H. 
Miklas, dr. J. Petkevičius, 
E. Rastenienė ir Z. Rauli- 
naitis.

Pinigų rinkliava bus da
roma aukų lapais ir laiš
kais. Aukas siųsti Rajoni
nio komiteto iždininkui L. 
Siemaškai, 85-44 148 Street, 
Jamaica, N. Y. 11435.

Aukos yra priimamos di
deliu dėkingumu, nes jos 
padės išlaikyti mūsų jauni
mą lietuvišką.

♦ 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. Yn.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 rija učiančiuosius šiame 
svarbiame susirinkime da
lyvauti,

♦ ANTANAS DIRŽYS IR ANTA
NAS SENIKAS aukojo po 100 do
lerių Korp! Neo-Lithuania leidi
niui paremti, kuris numatomas 
išleisti dar šiais metais.

JAV-se gyvenantieji kolegos sa
vo didesne auka suteiks galimybių 
leidinį gauti ir Vokietijoje gyve
nantiems kolegoms, — pareiškė 
A. Senikas.

♦ ANTANAS KA§UBA, iš Chi
cagos, gegužės gale atvyksta
į bankininkų suvažiavimą New 
Yorke ir kartu su žmona Angele 
dalyvaus ALTS-gos bankete ge
gužės 29 d., Statler Hllton Ho
tel.

Antanas ir Angelė Kašubai yra 
Korp! Neo-Lithuania filisteriai.

FILISTERIU SKAUTU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

• Fil. Vytautas Germa
nas Chicagoje, Mūsų Vyčio 
r e d a ktorius, koordinuoja 
Filisterių Skautų Sąjungos 
suvažiavimo, įvyksta n č i o 
gegužės 29-31 dienomis 
Clevelande, Čiurlionio Na
muose, Programos Komisi
jos darbą. Komisiją sudaro
D. Lukienė, D. Tallat-Kelp- 
šaitė, A. Marchertas ir D. 
Tijūnėlis, ši komisija suva
žiavime praves studijinę te
mą: ”Lietuvis intelektualas 
profesinės ir visuomeninės 
atsakomybės kryžkelėje”.

• Fil. Vytautas Mikūnas 
Chicagoje rūpinasi lietuviš
kų skautiškų dainų plokš
telės parengimu, šią plokš
telę išleis Filisterių Skautų 
Sąjunga. Jos leidimo klau
simas bus svarstomas FSS 
suvažiavime Clevelande ge
gužės 29-31 dienomis. V. 
Mikūnas ir FSS Centro Val
dybos iždininkas Andrius 
Šenbergas (iš Clevelando) 
referuos plokštelės klausi
mą.

• Fil. Alfa Juodikis, fil. 
Algis Muliolis ir fil. Vytau
tas Raulinaitis rūpinasi me
no parodos ruošimu Filiste
rių Skautų Sąjungos suva
žiavime Clevelande, gegužės 
29-31. Parodoje dalyvauti 

kviečiami JAV ir Kanados 
meni ninkai akademi k a i 
skautai.

• Fil. Birutė Juodikienė, 
(1794 East 227 St., Euclid; 
Ohio 44117, tel. 531-8123) 
tvarko Filisterių Skautų 
Sąjungos suvažiavimo re
gistraciją. Visi suvažiavi
mo dalyviai prašomi regis
truotis prisiunčiant 2 dol. 
registracijos mokesčio iki 
gegužės 27. Vėliau registra
cijos mokestis bus 3 dol. 
Suvažiavimas įvyks Cleve
lande, Čiurlionio Namuose 
(lp908 Magnolia Dr., Cleve
land, Ohio 44106, telefonas 
795-5862), gegužės 29-31 
dienomis.

JUOZO AMBROZĖS SUBAČIAUS 
Įpėdiniams

Prieš dešimtį metų Connec- 
tieut valstybėje mirėJuozas Am- 
brozė Subačius, žinomas kaip 
Ambrose Suboccus, gimęs 1891 
metais Kipišoj (?), Suvalkų kraš
te. Velionis Lietuvoje turėjęs 
brolį James (?), kas galėtų reikš
ti Jokūbą, Joną ar Juozą. Nie
kam neatsiliepus paliktas tur
us atiteks valstybės iždui.

Vellonies giminaičiai ar apie 
juos žinantieji malonėkite rašy
ti Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMAS

įvyks gegužės 29 ir 30 dienomis, Statler Hilton 
viešbutyje 7th Avė. ir 33rd St., New York, N. Y.

SEIMUI NUMATYTA SEKANTI DARBOTVARKĖ:

šeštadienį, 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. eoektail, 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 ivyks VILTIES drau
gijos narių susirinkimas.

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

S u p r a sdamas jaunimo 
bendravimo ir tarpusavio 
ryšių palaikymo reikalą, 
Didžiojo New Yorko Skau
tams Remti komitetas, tal
kininkaujamas skautų bi-

NE PAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A. A.
BOLESLOVUI M A S I U L I U I 
mirus, Ponią MASIULIENĘ, sūnus ir artimuosius 
giliai užjaučiame.

Detroito teisininkai:

K. Miltakis 
Dr. V. Misiulis 
K. Navasaitis

V. šarka 
St. šimoliūnas 
M. Snapštys

Brangiam tėvui
A t A

BOLESLOVUI MASIULIUI

mirus, jų sūnus ERDVILĄ ir VISVALDĄ su šei

momis nuoširdžiai užjaučia

Vincas Meiliūnas

A
M

Sol. N. Aukštuolienė

DIRVOS NOVELĖS KONKURSO PREMIJOS 

ĮTEIKIMO AKTAS

ALIUS
Įvyks gegužės 8 d., 7:30 v. v., šeštadienį,

Balio Pakšto salėje,
2801 West 38th Street, Chicagoje.

Programojei 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
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