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ANTRASIS FRONTAS
PRAEITOS SAVAITĖS ĮVYKIAI DOMINIKOS 
RESPUBLIKOJE PRIVEDĖ PRIE ANTROJO 
FRONTO SUDARYMO GLOBALINĖJE KOVO
JE SU KOMUNIZMU — PREZIDENTAS RYŽO
SI GRIEBTIS ENERGINGŲ PRIEMONIŲ, NES 
KITOS IŠEITIES NETURĖJO. — Už PADARY
TAS KLAIDAS REIKIA BRANGIAI MOKĖTI.

tiškai kraštą turėjo okupavę iki 
1924 m. Po šešių metų — 1930 
m. — visą krašto valdžią | savo 
rankas paėmė gen. Trujilo, kuris 
jį išvaldė iki savo nužudymo 1961 
metais. Tačiau ir po jo mirties 
tvarkos nebuvo. Dėl valdžios pe
šėsi bent 30 partijų, lemiamas 
veiksnys ir toliau liko kariuome
nė. 1962 m. rinkimus laimėjo Juan 
Bosch vedama 'Dominikų revo
liucinė partija*, učiau kariuome
nė privertė Boschą pasitraukti 
iš prezidento posto, nes jis buvęs 
per ’minkšus* komunistams. Da
bartinis sukilimas turėjęs tikslo 
atstatyti Boscho režimą. Pats 
Boschas ir jo šalininkai karių 
urpe, kuriems vadovavo atsar- 
gps pulkininkas Francisco Caa- 

"Ar tai antrasis frontas" — 
paklausė vienas reporteris Vals
tybės, Sekretoriaus Dean Rusk 
praeitą penktadienį teiraudama
sis apie įvykius Dominikų Respu
blikoje. Valstybės Sekretorius ta
da dar atsakė neigiamai — JAV 
marinai | tą salą pradžioje buvę 
išlaipinti tik savo piliečiams ap
saugotu Po 48 valandų pats pre
zidentas Johnsonas pareiškė, jog 
JAV pasiuntė savo kariuomenę, 
kurios tada ten jau buvo 14.000 
tam, kad visą kraštą apsaugojus 
nuo komunistų įsiviešpatavimo, 
šalia Vietnamo, tai jau tikras 
antrasis frontas.

Įvykiai rutuliojosi taip: už
praeitą'sekmadienį balandžio 24 
d., tame krašte |vyko dalies ka
rių revoliucija, kurios tikslas bu- mano, dabar pasiskelbęs prezi- 
vo atstatyti 1963 m. kitos revoliu
cijos pašalintą prezidentą Juan 
Bosch. Tos pačios dienos vakare 
jau atrodė, kad vyriausybei išti
kima kariuomenė sukilimą bus 
numalšinusi. Pirmadieni vaizdas 
pasikeitė, vyriausybė turėjo pa
sitraukti , savo vietą užleidžiant 
karininkų juntai, tačiau dėl to 
kovos nepasibaigė. Antradieni 
susišaudymai dar daup’au išpli
to. JAV pradėjo evakuoti savo 
piliečius. TrečiadlenJ preziden- tai nori išnaudoti susidariusią pa
tas Johnsonas pirmą kartą vie- dėt| savo naudai — irtaspriver- 
šai pareškė susirūpinimą dėl tė prezidentą Johnsoną griebtis 
įvykių raidos, o ketvirtadieni jis labai nepopuliarių ir net, grynai 
jau pasiuntė marinų dalinį Penk- formaliai žiūrint, neteisėtų veiks 
tadien( nusiųsta dar daugiau ma
rinų ir parašiutininkų, sušaukto 
Amerikos Valstybių organizaci
jos taryba. Ir nors tarp sukilusių 
ir vyriausybei likusių ištikimų ka - 
rių buvo pasirašytos paliaubos, 
kovos veiksmai nesustojo — 
amerikiečių kariai buvo apšau
domi komunistų partizanų. Jie 
tuo metu kontroliavo visą sos
tinės Santo Domingo prekybos 
rajoną.

Kaip prie to prieita? Dominikų 
Respublika savo vardą yra gavu
si iš pirmosios Ispanijos koloni
jos vakarinėje hemisferoje, pa
vestos šv. Domininko globai, šiuo 
metu ten yra apie3.451.700gyven
tojų, kurių tarpe europiečių kil
mės tėra apie 28%, metisų ir 
mulatų — 60% ir 11% negrų.

Tvarka tas kraštas nepasižy
mėjo. Jau 1914 metais preziden
tas Wilsonas buvo sudaręs tam 
tikrą planą, kuris turėjo privesti 
prie pastovesnės demokratinės 
santvarkos įvedimo, tačiau po po
ros metų krašte pasidarė tokia 
anarchija, kad prezidentas turė
jo pasiųsti marinus, kurie prak-

dentu, sakosi neesą komunistai, 
tačiau jie komunistų talkos nesi- 
kratė, tikėdamiesi su jais susi
tvarkyti vėliau, paėmę valdžią j 
savo rankas. Kaip žinia, tokios 
pažiūros laikėsi ir daugelio kitų 
kraštų politikai. Deja, praktiko
je ji pasirodė esanti neteisinga. 
Sykį padavus komunistams ma
ža ii pirštuką, jie greitai pasi
ima ir visą ranka. Pc P'jjrAS die
nų jau buvo aišku, kad“kbrriunis-

mų.

Komunistai jau seniai buvo nu
matę, kad Dominikų Respublika 
gali būti jiems geras grobis. Kaip 
matėme, ten geros santvarkos nie
kada nebuvo, viešpatauja didelis 
skurdas ir žmonės labai karšto 
būdo. Julės Dubois, ChicagoTri
būne Lotynų Amerikos korespon
dentas, labai geras vietinių sąly
gų žinovas, teigia, kad geriausia 
išeitis būtų to krašto ilgametė 
Amerikos Valstybių Organiza
cijos okupacija, kurios metu to 
krašto gyventojai turėtų būti pa
ruošti savarankiškam valdymul- 
si.

Komunistų įsigalėjimas Domi
nikų Respublikoje privestų prie 
tokio pat perversmo kaimyninėje 
negrų Haiti respublikoje, o visos 
tos Hispaniola salos, kurioje yra 
abi valstybėlės, pa raudona vimas 
plius Kuba, sudarytų jau tikrai 
rimtą pavojų Vakarų hemisfe
rai, o ypatingai Lotynų Amerikai 
— specialiai Venezuelai, kuri tu
rėtų būti sekančiu komunistų tai
kiniu. Be to, kokia prasmė ka

riauti kažkur pietryčių Azijoje, 
jei komunistai susisuka sau lizdą 
čia pat Amerikos panosėje?

Už tat galima padaryti tik vie
ną išvadą, kad prezidentas susi
dariusioje padėtyje padarė vienin
teli teisingą ėjimą, nors tai ir 
buvo lygu antrojo fronto kovoje 
su komunistais atidarymui ir 
prieštarautų ligšiolinei JAV po
litikai, kuri komunistus norėjo lai 
kyti patikimais partneriais.

Dr. Manuel A. de Varona, Ku
bos Revoliucinės Tarybos, kuri 
su JAV įstaigom organizavo nelai
mingą Kiaulių įlankos invaziją | 
Kubą 1961 m., pirmininkas dėl da
bartinių |vykių pareiškė, kad jei 
JAV anais metais būtų ’nesigė- 
dinę* viešai paremti tą invaziją, 
Castro režimas būtų nuverstas ir 
šiandien visai nereiktų siųsti tiek 
daug kariuomenės 1 Santo Do
mingo. Tą syk būtų užtekę kelių 
lėktuvų norimam efektui pasiek
ti.

Šiandien jau vėlu, už padarytą 
klaidą dabar reikia brangiai mo
kėti. Bet gal nėra to blogo, kuris 
neišeitų | gerą. Įvykiai Karibų 
jūroje, kaip ir Vietname, verčia 
JAV pervertinti pokarinę politi
ką, o tai tik gali išeiti | gerą.

PARYŽIUJE GROMYKO BUVO ŠALTAI PRIIMTAS
20 METU PO KARO VOKIETIJA LIEKA PADALINTA Į DVI DALIS

ti savaitgali sovietai ruošiasi 
iškilmingai paminėti 20 metų Vo
kietijos kapituliacijos sukaktį 
Vyks paradai ir Maskvoje ir Ry
tų Berlyne. Atrodo, kad Maskva 
turi pagrindo džiūgavimui. Jei ji 
mano, kad Vokietijos padalinimas 
atitinka jos interesams, tai ji 
savo tikslą bus pasiekusi. Vokie
tijos suvienijimas niekada neat
rodė taip tolimas, kaip šiandien.

Kaip tik dėl to Bonnos vyriau
sybė, artėjant šiai sukakčiai, no
rėjo išgauti iš Vakarų pusės: 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzi
jos — bent kelių eilučiųpareiš- 
kimą, kad jos jaučiasi esančios 
įpareigotos sujungimo klausimą 
palaikyti gyvu. Dėl tokio pareiš
kimo nemažai buvo galvota Wa- 
shingtone esančioje tam reikalui 
specialioje ambasadorių komisi
joje, kurią sudaro trijų Didžiųjų 
ir Vakarų Vokietijos ambasado
riai. Tačiau,bent šias eilutes ra- 
šant(dėl tokio pareiškimo vis dar 
nebuvo galima susitarti. Kliūtis
— Prancūzijos de Gaulle šiuo 
klausimu nusistatymas.

Jau šių metų sausio 20 d. Vo
kietijos kancleriui Erhardui larn 
kantis Rambouillet pilyje pas de 
Gaulle, šis jam teigė, kad Vokie
tijos klausimas yra grynai europi* 
nė problema, su kuria anglo-sak- 
sai neturėtų turėti nieko bendro. 
Dvi savaiti vėliau — vasario 4 d.
— de Gaulle savo spaudos kon-

Gegužės 1 Ir 2 d.d. New Yorke Waldorf Astoria viešbutyje įvykęs Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
suvažiavimas praėjo dideliu pasisekimu. Nuotraukoje iškilmingų pietų metu Dalia Mackevičiūtė, iš Cle
velando, tautiniuose rūbuose, skaito Sibire jaunų lietuvaičių parašytą maldą. Prie prezidiumo stalo gar
bės svečiai. Iš kairės: V. Leskaitienė, Mrs H. Milligan, F ree Europe komiteto atstovas W, L. Healeyh, 
jr., R. Budrienė, Dr. Marion Mill Preminger, Lietuvos gen. konsulas New Yorke V. Stašinskas, D. Mac
kevičiūtė, L. Bieliukienė ir GFWC pirm. Mrs. William H. Hasebroock. Laike suvažiavimo | naują Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos valdybą buvo išrinktos: L Banaitienė, L. Bieliukienė, V. Čečetienė, A. 
Kazickienė, M. Kregždienė, V. Leskaitienė, V. Šileikienė, M. Ulėnienė, G. Žilionienė.

R. Kisieliaus nuotrauka

ferencijoje jau viešai pareiškė: 
"iš tikro Vokietijos problema yra 
Europos problema."

Pažodžiui toks pareiškimas gal 
būt ir yra visai teisingas. Vokie
tija yra Europos dalis. Tačiau 
tarp žodžių galima labai leng
vai išskaityti de Gaulle norą, kad 
JAV Europa daugiau nesidomėtų.

Balandžio 13 d. Prancūzijos am- 
basadorius toje Washingtono am
basadorių komisijoje pasiūlė vo
kiečių norimos rezoliucijos pro
jektą. Jame pabrėžiama, kad Vo
kietijos problemos sprendime 
pageidaujamas jos kaimynų daly
vavimas. Iš pradžių atrodė, kad 
kiti trys tos komisijos nariai 
dešimties eilučių rezoliucijos 
projektui noroms nenoroms pri
tars. Tačiau praeitą savaitę JAV 
atstovas toje komisijoje Thomp- 
sonas pareikalavo tekstą papil
dyti dar 11-ta eilute, kurioje 
pabrėžiama Keturių Didžiųjų 
Valstybių atsakomybė už Vokie
tijos likimą. Ta paskutinė eilu
tė sumažina pirmųjų dešimties 
eilučių, kuriomis norima pabrėž
ti Vokietijos klausimo išskirtiną 
europini charakterį vertę. 
Thompsonas savo pasiūlymą pa
darė vokiečiams prašant, o tuos 
labai gąsdino sovietų - prancū
zų santykių pagerėjimas, kuris 
buvo apvainikuotos Gromyko vieš
nage Paryžiuje.

Iš tikro, Gromyko buvo labai 
susidomėjęs de Gaulle noru Vo
kietijos klausimą paversti gry
nai europine problema. Atrodo, 
kad sovietams labai patiktų, jei 
tiek Vakarų Vokietijos, tiek Ry
tų Vokietijos ginklavimosi ir po
litikos klausimai būtų sprendžia
mi su abiejų Vokietijos kaimynų 
žinia ir kontrole. Tačiau šiuo at
veju ir sovietai galėtų turėti įta
kos l vokiečių reikalus tik per sa
vo satelitus Lenkiją ir Čekoslo
vakiją. Žinia, tik grynai forma
liai žiūrint. Praktiškai Rytų Vo
kietiją kol kas tvirtai valdo jų 
pastatyta vyriausybė.

Iš savo pusės Gromyko pa
reiškė de Gaulliui (jog sovietai 
pageidautų, kad:

L Abiem Vokietijom turėtų 
būti suvaržyta ginklavimosi lais
vė;

2. Keturios Didžiosios valsty
bės būtų atsakingos tik už Vokie
tijos kontrolės, bet ne sujungimo 
klausimą;

3. Visa Vidurio Europa neturė
tų turėti atominių ginklų.

De Gaulle, kaip dieną prieš tai 

ir jo užsienio reikalų ministeris 
Couve de Murville, Gromyko pa
siūlymus isklausė be komentarų. 
Prancūzai atsisakė tuos pasiūly
mus paminėti ir bendrame komu
nikate apie viešnagę. Iš viso, jei 
Gromyko manė, kad su de Gaulle 
jis neturės jokių sunkumų, jis ge
rokai klydo. Pats de Gaulle savo 
svečią priėmė šaltai, j| net ne
pakvietė pas save pietų. Vaišės 
Gromykai buvo surengtos užsie
nio reikalų ministerijos laikr. 
salėje, kur aukščiausias parei
gūnas iš prancūzų pusės buvo tik 
Couve de Murville. Žinovai tei
gia, kad su mažesne pagarba bu
vo priimtos tik vienas užsienio 
reikalų ministeris — Vakarų Vo
kietijos, aiškiai proamerlkoniš- 
ko nusistatymo, Schroederis.

Pačioje Vokietijoje | de Gaul
le siūlomą "Europaelslerung" žiū - 
rimą daugiau negu skeptiškai. 
Pasak Frankfuerter Allgemeine 
Zeitung, perspektyva, kad atei
tyje Vokietijos likimą nuspręs 
tik Prancūzija su Rytų bloku, ga
li sukelti tik siaubo jau vien dėl
to, kad jėgos nelygios. Kad Euro, 
pa galėtų būti tikrai rami, ji rei
kalinga Amerikos jėgos pavėsio.

* SOV. S-GOS ŽURNALAS tarp 
uutiniams reikalams svarstyti 
Shalva P. Sanokojevo straipsniu 
Įsakmiai Įspėjo sovietinius sate
litus nesileisti viliojamiems ka
pitalistų kraštams "fraternalinių 
valstybių" sąskaiton. Tai pir
masis aliarmo ženklas Vak. Vals
tybėms vis garsiau skelbiant idė
jas apie glaudesnius kultūrinius, 
ūkinius ir politinius ryšius su So
vietiniais satelitais.

Sanokojevas neišvardino jokio 
krašto, tačiau spėjama, kad jis 
išskirtinai turėjo omenyje Rumu
niją, pastaruoju laiku ypatingai 
pabrėžiančią savo nepriklauso
mybę nuo Sov. S-gos.

* M. MIHAILOVAS, kurio 
straipsnio ištraukas talpiname 
Dirvoje, nuteistos 9 mėnesiams 
kalėti kaip tik už tą pat| straips
nį Teisme Mihailovas teisinosi 
patiekęs tikrus faktus stengian

tis pasitarnauti tiesai. Jis dar kar
tą patvirtino savo nuomonę, kad 
stalinizmo neskaitąs geresniu už 
fašizmą. Abu režimai įvedė pri
verčiamų darbų stovyklas, o Sta
linas buvęs šioje srityje pirmuo
ju.

♦ R. VOKIETIJOS komunistų 
bosas Ulbiichtas iškėlė reika
lavimą, kad Vak. Vokietija sumo
kėtų 30 biL dol. reparacijų, tuo 
padengiant R. Vokietijos nuosto
lius, apmokant reparacijas Sov. 
S-gai ir 2,5 mil. R. Vokietijos 
piliečiams išvykus | Vakarus.

♦ JAV VYRIAUSYBĖ paskelbė 
54 komunistų pavardes, perėmu
sių Dominikų Respublikos sukilė
lių vadovybę. Nebeslepiami ir 
duomenys bei faktai apie tol, kaip 
komunistai įsiskverbė | karių ir 
civilių eiles pačioje sukilimo už
uomazgoje. Nežiūrint to, didelė 
dalis medžiagos apie komunistų 
Infiltraciją ir jų veiklą dar lie
ka paslaptyje.

♦ SOV. S-GOS MOKSLININKAI 
praneša, kad jų raketa Zond II 
pakeliui | Marsą nustojusi radi
jo ryšio.

♦ VIETNAMO ĮVYKIAI, laiki
nai nustelbti Dominikų Respubli
kos sukilimo, verti ne mažesnio 
dėmesio. JAV kariniai daliniai 
vis didesniais kiekiais keliasi | 
strategines pozicijas. Prieš ke
lias savaites ten išsikėlę mari
nai 10 mylių prie Da Nang avi
acijos bazės pasiekė stambių lai
mėjimų susidūrimuose su komu- 
nlst. Vietkongo partizanais.

š. Vietnamo bombardavimai 
jau yra kasdieninis reiškinys.

♦ CLEVELANDO SIMFONINIO 
ORKESTRO gastrolės Sov. S-goje 
vyko nepaprastu pasisekimu. Ne 
tik Maskvoje, bet ypatingai Uk
rainos sostinėje Kijeve Ir Kau
kazo bei Užkaukazio miestuose 
publikos entuziazmas — nepap
rastas. Orkestro istorijoje dar 
niekad neteko groti blsul po 9 ar 
daugiau kartų.

♦ KUBOS FIDEL CASTRO lai
kosi labai atsargios taktikos Do
minikų Respublikos konflikte. 
Kad ir žodžiais puldamas JAV 
"agresiją", jis negrasina jokia pa
galba sukilėliams. Jis nujaučiąs, 
kad JAV kariuomenės išsikėli- 
mas J Santo Domingo gali pasi
tarnauti gera repeticija'galimam 
išsikėllmui | Havaną, šiuo metu 
Castro vengia bet kokios provo
kacijos, kuri galėtų iššaukti to
kios "repeticijos" vykdymą. Tik 
tiek pabrėžiama, kad Sov. S-gos 
ambasad. Aleksejevas užtikri
nęs, jog "Kuba ir Sov. S-ga pa
duos viena kitai ranką agresijos 
atveju..."
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Vokiečių sargybinis iš Normandijos pakraštyje Įrengto blokhauzo stebi horizontą.

VAKARI) FRONTE... m

Žinojo, bet nieko nedarė...
Anglijoje saugumo karininkai 

prižiūrėjo, kad "Decision-Day" 
nebūty priešui žinoma. Bet šimtai 
vokiečių šnipų stengėsi sužinoti, 
ir tas jiems pasisekė;

Pirm negu iš Anglijos pakilo 
pirmieji bombonešiai bombar
duoti Normandijos krantus, vo
kiečių vyriausioji armijos vado
vybė jau žinojo, kada invazija 
prasidės. Maršalo Rundstedto šta - 
be ant stalo gulėjo pranešimas, 
tik keista, kad juo niekas nepasi
naudojo.

Tai nėra joks išsigalvojimas. 
Apie tai randama žymių vokiečių 
XV-tos armijos dienyne. Bet kas 
keisčiausia, kad vokiečiai nerado 
reikalo užaliarmuoti pajūryje sto
vinčias Įgulas. Maršalas Rom- 
melis nebuvo atšauktas iš atos
togų ir admirolas Hennecke nebu
vo {spėtas, kas jo laukia. Hitle
rio vyr. štabe gen. Jodl galvojo, 
kad maršalas Rundstedtas viskuo 
pasirūpino, o šis laukęs Įsakymo 
iš Hitlerio. Ir birželio 5 1 6 naktį 
vokiečiai visai nebuvo pasiruošę 
sutikti anglo-saksų išsilaipini
mo.

Cherbourge, kur savo štabą bu
vo Įsitaisęs admirolas Hennecke,

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10.000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1417 So. I9th Court, Cicero. Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

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

VIEŠĖtlMI CIIC1M PIRKITE MIIJIJE MOUERMUE
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.
2.
3.
4

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

Įrengti radarai visą laiką skro
dė horizontą. Gelžbetoninėje 
slėptuvėje buvo Įrengta centrinė, 
1 kurią karts nuo karto nusileis
davo admirolo adjutantas Blume 
pasiteirauti kas naujo.

Bet nieko naujo nesigirdėjo ir 
adjutantas Blume užtikrintas kiek
vieną kartą kėlėsi pas admirolą, 
kuris gyveno viršuj, su raportu, 
kad "nieko naujo". Tą vakarą ad
mirolas savo viloje vakarieniavo 
su karininkais ir buvo pakviesta 
pora artisčių.

Vienai artisčių Wist atsisėdus 
prie pianino ir pradėjus skam
binti Schumanną, pasiuntinys pa
šaukė adjutantą Blume prie tele
fono. Grįžęs jis admirolui pa
šnibždėjo 1 ausi Pranešimą. Cent
rinėje buvo gautos informacijos, 
kad sąjungininkai vykdo smarkų 
bombardavimą iš lėktuvų Calva- 
dos pakraštyje. Admirolas pasi
žiūrėjo t laikrodj. Buvo U vai. 30 
min. nakties. Centrinė skelbė, 
kad nauja bombonešių banga artė
jo. Dalykas darėsi nebepapras
tas.

— Atrodo, kad tai pasiruoši
mas dideliam mūšiui, — pasakė 
admirolas Hennecke. — Prašykit
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ponią Wist nutraukti skambinimą. 
Aš jaučiu, kad mes šiandien gir
dėsime kitą muziką...

Vaišės buvo pertrauktos ir sve. 
čiai išsiskirstė. Tolimesnė nak
ties dalis buvo praleista snau
džiant ir skaitant centrinėje gau
namas žinias.

Buvo ir daugiau tą naktį Šven
tusių. Vibray miestelyje du šar
vuočių pulko karininkai šventė 
sukakti. Vienas buvo gimęs bir
želio 5, kitas birželio 6 d. Tai 
buvo gera proga dvigubom sukak
tim sukelti orgijas. Ir pulko kari
ninkai gėrė prancūzišką šampa
ną, linksmindamiesi su mote
rim. Jų divizija buvo vienintelė, 
kuri iki šimto nuošimčių buvo 
šarvuota. Čia buvo surinkti pa
tys geriausi vokiečių karininkai. 
Divizija turėjo 260 tankų ir 800 
šarvuotų automobilių. Puskari
ninkiai buvo rinktiniai ir gerai 
žinojo savo amatą, gi kareiviai 
visi buvo jauni nuo 20 iki 21 me
tų amžiaus. Bayerleln šarvuota 
divizija buvo laikoma viena pa
vyzdingiausių.

— Su šita divizija, — pareiš
kė generolas Guderianas, šar
vuočių armijos inspektorius, 
kreipdamasis 1 Bayerleiną, po 
pratimo žemėlapyje, -- jūs at
stumsite anglo-saksus j jūrą.

Ir jis pakartojo: "Į jūrą", tuo 
norėdamas pabrėžti, kad divizi
jos svarbiausias uždavinys bus 
ginti pajūri.

įkaitinti šampano ir konjako, 
karininkai užsinorėjo šokti. Nor
maliai jie klausydavosi anglų sto
ti Calais, kur šalia anglų propa
gandos vokiečių kareiviams bu
vo duodama gera šokių muzika. 
Bet ši vakarą Calais nedavė ge
ros muzikos ir leitenantas Bohm- 
bachas pradėjo ieškoti kitų sto
čių. Surado BBC, bet čia irgi ne- 
buvo geros muzikos. Pranešėjas 
visą laiką skaitė šifruotus pra
nešimus, kaip tai: "Jonas myli 
Mariją", "Nebijokite spalvų", 
"Lošimo kauliukai išmesti" ir to
liau sekė patarimai prancūzų ci
viliams pasisaugoti nuo bombar
davimų, kaip galima greičiau ap
leisti miestelius, ypač tuos, kur 
Įsitaisę vokiečių štabai, ieškoti 
prieglaudos po atviru dangumi, 
"Slėpkitės laukuose" visą laiką 
kartojo radijo pranešėjas.

Tai Įnešė kiek neramumo tarp 
susirinkusių, bet kai buvo pasi
teirauta pulko štabe ir net pas 
draugus divizijos štabe ir gau
tas užtikrinimas, kad "nieko nau
jo vakarų fronte", Įkaitę karinin
kai paliko ramybėje anglų radi
jo pranešėją ir jo Įspėjimus ir 
pradėjo atkimšinėti naujas šam
pano bonkas.

Dar buvo ir kitas sukaktuvinin
kas, kuris tą naktĮ šventė. Tai 
korporalas Klaus Lueck, 22-ro 

5- Zubrovka 100 proof .......... i.... ,...
G. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bofdeaux French \Vine .... į........
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Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

šarvuočių pulko radijo telegrafis
tas. Jo pulkas priklausė21-ai šar
vuočių divizijai, neseniai sudary
tai iš buvusių Afrika Korpo na
rių. Divizija stovėjo pajūryje, 
bet nebuvo pilnai aprūpinta me
džiaga. Daug ginklų ir automo
bilių buvo prancūzų gamybos, o 
artileristai turėjo net rusiškas 
patrankas. Vokiškieji tankai tik 
palengva buvo tiekiami divizijai.

Bet šie buvę Afrikos Korpo ka
riai, kurie divizijoje sudarė dau
gumą, užgrūdinti Afrikos kauty
nėse, sudarė divizijos jėgą. Sa
lia jų buvo ir iš Rytų fronto at
siųstų karių, o uip pat iš Kre
tos. Divizijai vadovavo gen. 
Feuchtingeris, kuris savo štabą 
buvo Įrengęs Saint Pierre sur 
Dives miestelyje. Jo nuomone tai 
buvo per toli, nes mūšis turėjo 
vykti pakrantėje.

Telegrafistas Lueck vidurnak- 
tĮ paskutinĮ kartą pasiteiravo da
liniuose kas naujo ir išgirdęs iš 
visur tą patĮ atsakymą "Nieko nau
jo nepastebėta", palinkėjęs geros 
nakties, grĮžo Į savo kambarėlĮ, 
kur turėjo konjako bonką su
kakčiai atšvęsti ir pradėjo skai
tyti gautą iš žmonos laišką: 
"Mielas Klaus..."

Tamsi naktis užgulė Norman
diją.

Saint-Lo miestelyje majoras 
Hayn išėjo laukan atsikvėpti. Jis 
visą naktį dirbo prie žemėlapių 
ruošdamas generolui, kuris ryte 
turėjo vežtis Į Rennes konferen
ciją. Ten turėjo vykti Vn-tos 
armijos "Kriegspiel" tema "ori
nė invazija".

Keista likimo ironija: ruošia
masi orinės invazijos pratimui, 
kai tą pačią valandą vyksta reali 
invazija.

Majoras sode užsirūkė cigare
tę ir prisiminė kaž kodėl Mec- 
klemburgo miesteli, kur praleido 
jaunystės dienas. Staiga virš jo 
galvos praskrido keturmotorinis 
bombonešis, pažadindamas ji iš 
svajonių. Tuo pačiu momentu pa
matė danguje priešlėktuvinės ba
terijos šviečiančius šūvius. Kitoj 
pusėj upės lėktuvas kaip ugnies 
kamuolys nukrito žemėn, miesto 
katedros laikrodžiui mušant vi- 
durkanktĮ.

Majoras Hayn grĮžo Į slėptuvę, 
kur jo draugai štabo viršininkas 
pulk, von Kriegern ir majoras 
Hasso-Viebig laukė su stiklais, 
nes irgi šventė sukaktĮ... Gen, 
Marcks buvo gimęs 1891 m. bir
želio 6 d. Iškilmės buvo trum
pos, nes generolas buvo viso
kių iškilmių priešininkas. Jis bu-* 
vo asketiškas ir vedė paprastą 
kario gyvenimą.

Po vidurnakčio štabo karinin
kai susirinko pareikšti generolui 
linkėjimų. Paskui šis, raišda
mas, nes vieną koją buvo prara
dęs Rusijos fronte, priėjo prie 
žemėlapio. Jis norėjo gerai pa
siruošti ryt dienos pratimui.

Nežiūrint blogo oro.vis didė
jo anglo-saksų aviacijos skridi
mai. Ką tai reikštų? Į ŠĮ klausi
mą būtų lengva atsakyti, jei būtų 
žinoma paslaptis. Ta paslaptis 
jau seniai gulėjo Rundstedto šta
be ant stalo, bet nebuvo daromi 
jokie žygiai Įspėti didžiųjų dali
nių vadus. Ir 84-tasarmijos kor- 
pas apie ui nieko nežinojo.

Ir tuo metu, kad generolas 
Marcks savęs klausinėjo(ką reiš
kia tie padažnėję skraidymai, kai 
admirolas Hennecke skaitė pajū
rio žvalgybos stočių pranešimus, 
kai Vibraye miestely šarvuočių 
divizijos karininkai nusivylę BBC 
radijo stotimi tęsė puotą ir ra
distas Lueck su bonka konjako už
migo, 82-tos amerikiečių para- 
šutininkų divizijos lėktuve už
sidegė žalia šviesa. Generolas 
James Gavin metė neramų žvilgs
ni Į tamsą ir iššoko. Jo para
šiutas atsidarė ir jis leidosi že
myn nieko po savimi nematyda-
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mas. Bet jis žinojo, kad tą pačią 
sekundę tūkstančiai kitų para
šiutininkų kartu su juo tamsoje 
leidžiasi prie Cotentino, kad tuo 
pačiu metu už 80 km. prie Or- 
nos anglų parašiutininkai irgi iš
šoko ir dideli sklandytuvai, sun
kiai pakrauti, švilpdami artėja 
prie žemės.

Ištisa armija karią leidosi iš 
dangaus. ŠĮ kartą jie atvyko!

Pulk. Hoffmannas pažiūrėjo Į 
laikrodĮ. Buvo 40 minučių po vi
durnakčio. štai jau visa valanda 
kaip orinė akcija stiprėja. Nau
ja lėktuvų banga artėjo prieMon- 
tebourgo. Hoffmannas išėjo iš 
slėptuvės pasižvalgytL Staiga jis 
pamatė, kaip trys milžiniški 
paukščiai naktyje skrenda Į jĮ. 
Vienas iš lėktuvų jau buvo virš

ALĖS RŪTOS 

premijuotas romanas

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

Telef. C A 5-1864
2439 ir 2608 W. 69 St. Chicago, III. 60629

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

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

NAUJIENA: Suknelėms medžiagos — nylonas kartu su pa
mušalu.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500” kostiumai ir paltai.

M A NIIA TTA N ma ršk in ia i, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
k a s d i e n , 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

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

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

1965 m. gegužės 7 d.

jo galvos ir matyt buvo pašautas, 
nes Įgula parašiutais leidosi že
myn. Bet staiga jis suprato. Tai 
buvo parašiutininkų puolimas.'.) le 
leidosi tiesiai ant jo slėptuvės.

— Aliarmas! Priešo parašiuti
ninkai!

Dar niekad uip greit Hl-joba- 
taljono štabo karininkai nesimo- 
vė kelnių, kaip ŠĮ kartą.

— Aliarmas! Aliarmas!
Išbėgę iš slėptuvių kareiviai 

šaudė Į baltas besisupančias dė
mes tamsiame danguje. Hoffman
nas irgi griebėsi šautuvo. Ir tuo 
pačiu metu nakties tamsoje pasi
girdo pirmasis amerikoniško au
tomato garsas, Normandijos mū
šis prasidėjo.

(Bus daugiau)
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DAINOS, VEDANČIOS Į LIETUVĄ
Gerų ar dar geresnių chorų 

turime. Vyrai ir moterys, net 
mokyklų mažieji dainuoja. Pa
sisekę ar mažiau pasisekę kon- 
cerui, bendras mūsų chorų ly
gis šiandien priklauso ne vien tik 
nuo "sunkių tremties sąlygų". 
Chocų meninio lygio nusutymą 
lemia organizacija, lemia ir pa
grindiniai vieno ar kito choro 
tikslai. Kai viename chore jo da
lyvių jungtį lemia "gera kompa
nija", kitame meilė lietuviškai 
dainai. Kai viename chore dai
nos žanras -nesudaro problemų, 
kitame koncentruojamasi į lie
tuviškos dainos pobūdžio iškė
limą, lietuvio muzikinių pojūčių 
demonstraciją.

Čiurlionio Ansamblis,švenčiąs 
25 metų sukaktį, pasirinko sunkų 
kelią, skirtingą nuo kitų darbą, 
bet tuo pačiu jis iš visų išsiski
ria svariu ir reikšmingu tikslu, 
nesiribojančių vien dainavimu dėl 
dainavimo. I. Motekaitienė,apra
šydama Čiurlionio Ansamblio kon
certą Chicagoje BALFo direkto
rių suvažiavimo metu, Draugo 
gegužės 1 d. nr. rašo: "Per sa
vo sidabrinį amžių čiurlionie- 
čiai, labiau kaip kiti dainos an
sambliai, užkariavo lietuviškos 
visuomenės dėmesį ir meilę jaus - 
mingai pildomomis dainomis, 
liaudies instrumentais, vyrų ir 
moterų tautiniais i*ūbais. Gi jų- 
meno vadovas Alf. Mikulskis, 
nepakeičiamai įsigilinęs į liau
dies dainų stilių bei jų išpildy
mo subtilumą, magiškai išrei
kalaudavo iš savo ansamblio kiek- 
vienos dainos savitą skambesio 
grožį, kurį perduodavo publikai, 
kaip rūpestingai išbaigtą meno 
kūrinį. Visa tai per eilę metų 
davė ansambliui nuosavą profi
lį".

"Liaudies daina -- tai tarsi 
iš amžių į amžius srovenanti

PRISIMINĖ VELIONĮ A. STANEIKĄ
Prieš tris metus mirusio seno

sios kartos dailininko ir diplo
mato Adalberto Staneikos antka
pinio paminklo atidengimas ir jo 
dailės darbų parodos suruošimas 
įvyko balandžio 24 d. įspūdingo
mis iškilmėmis. Kapinėse susi
rinko gražus būrelis vietos lietu
viškos visuomenės ir iš toliau 
atvykusių svečių, jų tarpe Lietu
vos atstovybės patarėjas dr. S. 
Bačkis su ponia, vėlionies buvęs 
Lietuvos Užs. m-jos bendradar
bis P. Žilionis ir k. Kapinių ko
plyčioj pamaldas atlaikė ir pui
kų pamokslą pasakė kun. P. Da
gys, o operos sol. Juzė Augai- 
tytė pagiedojo momentui pritai
kintą giesmę. Prie paminklo ati
daromąjį žodį tarė Stanelkų šei
mos artimas draugas ir jų glo
bėjas Feliksas Andriflnas, kalbė
jo dr. S. Bačkis, Liet. Bendruo
menės Philadelphijos apyl. pirm, 
inž. J. Ardys ir iš rašytojos 
Alės Rūtos tam momentui pritai
kintos kūrybos skaitė Snieguolė 
Jurskytė-Gamble ir P. Žilionis, 
čia F. Andriūnas perskaitė Di
plomatijos šefo S. Lozoraičio 
atsiųstą dr. M. Staneikienei (mi
rusio našlei) laišką ir kitų jiems 
artimųjų žmonių telegramas,ku
rių tarpe ra.dosi įžymių vietos 
krašto pareigūnų pareikštas žo
dis k. a. buvusio viceprezidento 
R. Nixono, senatorių: R. & E. 
Kennedy, H. Scott, W. Flemming, 
Šute Dept. Lt. CoL A. Flores, 
Major S. Tate ir eilę kitų.

Paroda buvo surengu didelė
je salėje Wyncote, Philadelphi
jos priemiestyje, kur netoliese 
gyvena vėlionieš žmona ir F, 
Andriūnas. Paroda eksponauis 
buvo negausi, nors programos
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lietuviškumo arterijos tėkmė, 
primenanti mums, kad esame tos, 
o ne kitos uutos žmonės, nepai
sant kuriame žemės kampe 
begyventume".

Tokiu apibūdinimu nusakomas 
Čiurlionio Ansamblio pobūdis, iš 
to išplaukia ir to kolektyvo uždą- 

, viniai. Svarbu ir dar kai kas. 
Savo nuosavu, nes lietuvišku, pro
filiu Ansamblis primena ne tik 
mums, kas mes esame, bet pa
rodo ir svetimiems, ko verti esa
me. Parodo jis, kad ir piemenė
lio dainą dainuojant, nebūtina . 
reikštis girių laukiniškumu ir 
žvėrių plėšrumu rodančiais pri- 
mityvais, šiais laikais sukūru
siais t.v. moderniųjų šokių ir 
muzikos staugsmą, o galima pa
rodyti savo uutos jau senovėje ir 
primityviose sąlygose išvystytą 
muzikinį subtilumą, tuo pačiu ir
tąja daina prisutomus uutos gi
liausius žmoniškumo, jautrumo 
ir sielos kultūringumo šaltinius. 
Tai vienas iš daugelio būdų gra
žiai tautos reprezentacijai, kar
tu ir vienas iš dėkingiausių. Jis 
riša gražų būrį jaunimo tikslui, 
siekiančiam toliau ir giliau už 
dainos ir jos išpildymo ribų. Tas 
tikslas jungia ne vien ansamblio 
narius, bet į jį kartu jungiasi ir 
visa lietuvių visuomenė. Kad uip 
yra, rodo didelis susidomėjimas 
Ansamblio sukaktim,- siunčiamų 
sveikinimų ir aukų forma.

Čiurlionio Ansamblis yra mū
sų gyvosios visuomenės dalis, 
praeityje ir dabar pasireiškęs la
bai gražiais mūsų tautos repre
zentaciniais darbais. Jis yra už- 
siurnavęs, kad sukakties proga 
visos visuomenės ir būtų tinka
mai pagerbtas ir įvertintas.

Čiurlioniečiams jungiame Dir
vos leidėjų, redakcijos ir skaity
tojų šeimos šiltus linkėjimus.

(j.C.)

K. Čikoto nuotraukaPrie dail. A. Staneikos kapo.
V.YTAUTAS IGNAS Rūpintojėlis. Medžio raižinys. I? parodos 

Gallery International Clevelande.

lapas tų paveikslų rodė net 52 
skaičius. Dailininkas buvo dau
giau atsidavęs portretų tapymui, 
mažiausiai gamtą vaizdavo.

Parodos metu per Bendruome
nės Balso radijo programą buvo 
išklausytas dr. J. Puzino žodis, 
apibūdinantis a. a. Adalberto Sta
neikos gyvenimą, įsigytą moks
lą, tapybos kryptį, nuopelnus lie
tuvių tautai ir jos asmenybės tau
rumą bei jo dvasios didybę. Ir 
ištikrųjų, kas dailininką A. Sta- 
neiką arčiau pažinojo, tas galė
jo lengvai pastebėti jame glū
dinčią kilnią sielą, gilų žmoniš-

V. Maželio nuotraukaLietuviai su vėliavomis žygiuoja Pas. Mugės atidaryme New Yorke.

DARBO DALYBOS Vilius Bražėnas

Mes daug esame skaitę ir gir
dėję apie tai, kas turėtų vadovau
ti mūsų laisvės kovos pastan
goms, tačiau labai retai ir mažai 
— kas turėtų dirbti darbą ir kas 
turėtų kuri darbą dirbti. Oto dar
bo taip daug, kad mes galėtume ir 
dar bent dešimt "veiksnių" juo 
aprūpinti, t.y. tokių veiksnių, ku
rie ne tiek vadovavimu, kiek vei
kimu sielotųsi. Pagaliau, kaip vir
šūnėse, taip ir apačiose, mes tu
rėtume išmokti džiaugtis kiek
vienu talkininku, kuris ateina nu
imti dalį darbo nuo mūsų pečių, 
vietoje baimintis, jog jis atims 
dalj organizacinės ar asmeni
nės garbės.

Tad be galo džiugu, jog mūsų 
vadovaujančios laisvės kovos or
ganizacijos atsikrato baimini- 
mosi psichologijos ir, kaip iš ša- 

kurną, altruizmą, kurtuazinę eru
diciją, sujungtą iki smulkmenų 
ir švelniausiu mandagumu santy
kiaujant su kitais žmonėmis, 
šiuos žodžius rašąs jį pažinojo 
iš tremties gyvenimo Vokietijo
je, Ravensburgo mieste, kur vė- 
lionis net tris Pabaltijos valsty
bių piliečius aptarnavo ir vyku
siai atstovavo prie prancūzų oku
pacinės valdžios, net iki pasku- 
tiniausių jų ten buvimo valandų. 
Verta daugiau įvertinti šviesias 
asmenybes, kurios būtų gražiu 
pavyzdžiu gyvenime mūsų jau
niesiems, o taip pat tirštėliau 
papildyti mūsų žymesnių veikė
jų biografines žinias, pasinaudo
jant kartu paliktais jų dokumen
tais bei kitų atsiminimais.

Parodos lankytojų praėjo arti 
trijų šimtų, kurių tarpe buvo ne
maža Staneikų gerbėjų, draugų 
ir kaimynų. Viena jų, matyt daili- 
lininkė, gražaus amželio sulau
kusi, drebėdama ir lazdele pasi- 
remenčiddama žiūrėjo į paveiks
lus ir vis minėjo a. a. A. Sta
nciką, gyrė ką matė ir Šalia 
jos stovintiems anglų kalboje 
ryškino jo tapybą ir atrandamus 
būdingesnius spalvų niuansus. 
Kadangi vėlionis priklausė prie 
menininkų draugijos, tai ir me
nininkų parodoje netruko.

J. Bubelis

vęs ir reikia laukti, jog užsi
tarnaus dar daugiau, tęsdamas 
savo darbą.

c) Pasaulio LB veikianti gry
nai demokratiškais pagrindais, 
neapsiribodama nei senomis nei 
naujomis partijomis, savo struk
tūros dėka gali, bent jau teore
tiškai, pasiekti kiekvieną to var
do vertą lietuvį bei kiekvieną pa - 
šaulio užkampį, kurių kiti veiks
niai negali pasiekti. Kai kuriuose 
kraštuose ir kolonijose tai vie
nintelė galinti egzistuoti efek
tinga organizacija. Jos plačios 
apimties uždaviniai, pagal įsta
tus, apima ir Lietuvos laisvės 
kovą, tačiau ji turėtų vengti 
imtis tokio (ar tai kultūrinio ar 
politinio) darbo, kuris gerai at
liekamas kitų organizacijų. Nes 
prie savo, nors ir beaugančio 
pajėgumo, LB dar ilgą laiką tu
rės daugiau darbo, negu pajėgu
mo jį visą gerai atlikti. Tačiau 
ji būtinai turi imtis to darbo, ku
rio kiti nedirba ar nesugeba. Lie - 
tuvos laisvinimo srityje jos dar
bas būtų plačiosios visuomenės, 
pavienių asmenų, vietinės spau- 

savo esme negali tiesioginiai į ta i-1 dos, radijo, TV, organizacijų in - 
goti bei reikalą utitam tikrų žings
nių pavienių kraštų nei vidaus nei 
užsienio politikos srityje. Tačiau 
turi, gali turėti bei privalo turė
ti ryšių kaip su pavergtuoju kraš
tu, taip ir su viso laisvojo pasau
lio vyriausybėmis bei parlamen
tais. Todėl, drauge su Diploma
tine Tarnyba, turėtų atstovauti 
Lietuvos bylą tarptautinėje plot
mėje, informuoti šioje srityje 
tautą Lietuvoje, išeiviją ir pa
saulį, bei iš jų savo keliu rink
tis informacijų savo veiklai. 
VLIK’as yra organas, kuris, 
sekdamas įvykius pasauliniu mas
tu, turėtų planuoti tuo mastu ir 
mūsų laisvės kovą.

b) jAVse veikiantis ALT ir 
jai panašios organizacijos kito
se šalyse turi patyrimo atitin
kamo krašto politikoje; turi ry
šių vyriausybėje bei Kongrese, 
kaip ir atskirose vietovėse bei 
valstijose, kur ALT veikia; tu
ri plačios paramos senosios iš
eivijos sluoksniuose, šis jo pa
tyrimas ir šie ryšiai turi būti 
išnaudoti bendram reikalui, kas 
bus ypač įmanoma, jeigu bus ieš
koma plačios bazės ir labiau de
mokratinio pagrindo. ALT pagar
bos ir paramos yra užsitarna-

lies atrodo, susitaria ne tik dėl 
vadovavimo, bet ir dėl darbo. Tu. 
riu omeny š.m. balandžio mėn. 
U d. Washingtone, D.C. įvykusį pa 
siu rimą svarstyti protestą dėl 
Sovietų okupacijos Lietuvoje.

Nors toks pasiurimas turėjo 
įvykti jau prieš metus, vistiek, 
jis, kad ir dabar įvykęs, yra di
džiulis žingsnis į priekį, ir di
džių vilčių bei galimybių šalti
nis. Iš to išplauks bendradarbia
vimas tarp lokalinių organi
zacijų. Esu tikras, jog darbu 
bus daug lengviau pasidalinti, ne
gu taip vadinama valdžia. O ką 
nors atsiekti Lietuvos byloje bus 
galima tik darbu — daugelio or
ganizacijų ir daugelio asmenų dar
bu.

Darbą bedirbant uipogi paryš
kės ir patogiausias bei naudingiau
sias darbo urp vadovaujančių 
veiksnių pasiskirstymo būdas, 
remiantis gyvenimo realybe. O 
realybė yra tokia: a) VLIK’as 

formavimas bei Lietuvai palan
kios ir jos okupantui nepalankios 
viešosios opinijos formavimas. 
Ypač ten, kur u sritis labiausiai 
pamiršta. O šioje srityje darbo 
pakaks net ir keliom Bendruome - 
nėm ir ALT.

d) Laisvės Rezoliucijoms Rem - 
ti Komitetas per trumpą laiką 

parodė ne tik įžvalgumo, drąsos 
užsimojimams, bet ir ištver
mės siekiant siauros apimties, 
bet gilios prasmės tikslo, šiuo 
būdu yra padaręs neįkainuoja
mos vertės darbą Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos bylai JAV Kon
grese išpopuliarinti ir per ui 
plačiąją visuomenę painfor- - 
muoti. Būtų pageidaujama, kad 
šis komiteus, kuriam parama 
ir priurimas auga diena iš 
dienos, pirmiausiai susilauktų 
formalios ALT centro paramos, 
kadangi komiteus yra faktinai na - 
tūralus ALT talkininkas, ir pava
duoja jį jam artimiausiame dar
be. Jei ALT nerastų galimumai 
LB turėtų surasti būdų ateiti 
komitetui į talką ir pasinaudoti 
jo ulka.

Ilgai lauktas veiksnių apsijun
gimas vyksu. Dabar eilė atėjo vi
suomenei, kuri susidaro iš pavie
nių asmenų. Laikas tiems įsijung. 
ti į visuomeninį darbą, kuriuos 
neva ui "vadų rietenos" iki šiol 
sulaikė nuo veikimo. Jei Ui iš- 
tikrųjų buvo priežastimi sulai
kiusia daugelį nuo darbo, šiuo 
metu turėtume pergyventi didžiu
lį veikėjų ir darbininkų antplūdį 
Lietuvos laisvės kovos fronun. 
Reikia tikėtis, jog visos tos kal
bos nebuvo tik pasiteisinimas ki
tom neveikios priežastim nuslėp
ti. GI jei Uip kur ir buvo, šie 
25-ji okupacijos metai turėtų net 
labiausiai užkietėjusią lieuvio 
sąžinę pažadinti ir iš neveikios 
paralyžiaus išjudinti. Tik apsi
žvalgykime aplinkui ir pamatysi
me, jog neturime jokių rezervų. 
Pas mus nėra "atsarginių lietu
vių", kurie galėtų už mus mūsų 
pareigą atlikti. Kaip tik atvirkš
čiai: uutos ir laisvės priešas yra 
gerokai praretinęs mūsų eiles ne 
tik fiziniai, bet ir moraliai. Todėl 
niekas negali paimti atostogų nuo 
uutybės ir žmoniškumo.

ATSIUSTA PAMINĖTI

GRUODAS -- Antano Jasmanto 
eilėraščiai. Išleido Ateitis, 1965 
m. 94 psl. Kaina 3 doL Adm. 
adresas 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y.

PIRMOJI PRADALGĖ — Li
teratūros Metraštis. Išleido 
Nida, 1 Ladbroke Gardens, Lon
don W. 11,’England, 373 psl. Kai
na 3 dol. (Kietais viršeliais 4 
dol.)

BĖGIAI - Kazys Almėnas. No
velės. Išleido Nida, 1 Ladbroke 
Gardens, London W. 11, England. 
197 psl. Kaina 1.50 dol. (Kietais 
viršeliais 2 dol.)
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MIHAILOVO "MASKVOS VASARA" o>
Moskovskij Gossudarstvennij 

Universitet — Maskvos valstybi
nis Lomonsovo vardo universite
tas. Didžiulis pastatas Lenino 
kalnelių papėdėje. Iš tikrųjų, ten 
nėra jokių kalnų. Toji sritis tik 
tiek aukštesnė už centrinę Mask
vos dalį. Universitetas, tai dė
kingas "kulto" laikotarpio pamink
las. Toks -pats stilius kaip ir 
"Kultūros rūmų" Varšuvoje. Mil
žiniškas kolosas su dideliu bokš
tu ir didžiule žvaigžde. Visur 
bokšteliai ir ant jų statulos. Tas 
pastatas pirmoje eilėje kelia be
jėgiškumo bei savęs neįvertinimo 
jausmą. Italijoje esu matęs di
desnius dangoraižius ir jie man 
padarė ne tiek slegiantį įspūdį, 

šoniniuose pastatuose — stu
dentų bendrabučiai. Studentei ne
siskiria nuo jugoslaviškųjų --tik 
jie neišnešioja pieno, bet dirba 
krosnių šildyto jais ar naktiniais 
sargais. Kalbama, kad studenčių 
tarpe nepaprastai didelis abortų 
skaičius. Pastebi daug negrų ir 
Azijos gyventojų veidų. Santykiai 
su negrais įtempti, ypač kai Raud. 
Aikštėje praėj. metų (1963) žiemą 
įvyko negrų demonstracijos. Ofi- mas ir skaitomas autorius yra 

Sommerset Maugham, o Th. 
Mann, vienintelis iš moderniųjų 
klasikų beveik ištisai išverktas 
(išskyrus "Juozapą ir jo brolius") 
nekelia didesnio dėmesio.

Deja, dar negalima kalbėti(kad 
būtų leista į rusų kalbą versti T.

cialus vadovas, simpatiškasis si
birietis Oleg Merkurov, apie 
negrų studentus man aiškino: 
"Mums prisiuntė tik buržuazijos 
atstovus".

Nepaisant nuolatinės grėsmės 
metams ar dviems būti pasiųs
tiems | vadinamas "darbo kolo- 
ųas,' studentai neturi jokios bai
mės. Jie atvirai apie viską disku
tuoja ir be baimės kritikuoja sa
vojo krašto trūkumus. Aišku, dar 
vis pastebi šiokią tokią abipusio 
nepasitikėjimo žymę. Taigi, vie
nas studentų, su kuriuo man teko 
susidraugauti, atkreipė dėmesį, 
kad vienas iš jo .draugų esąs 
"stukač", atseit, šnipas. Po poros 
dienų kitas man teigė tą patį apie 
pirmąjį, mane įspėjusį... Tačiau 

> šiaip visi yra dideli optimistai 
ir visi mano, kad gyvenimas die
na iš dienos gerėjąs ir atsiran
da vis daugiau laisvės. Man buvo 
staigmena, kad niekas nekreipė 
dėmesio į mažas studentų grupe
les, kurios garsiai dainavo kali
nių ir kacetininkų dainas. Užsie
niečiai studentai (jų universitete 
esama apie 1000) gauna Vakarų 
spaudą, knygas ir patefonų plokš
teles, tad jau nebegalima kalbėti 
apie anksčiau buvusią izoliaciją. 
Populiarus kiekvienos, rūšies 
džiazas, už plokšteles brangiai 
mokama ir muzika perrašoma 
į magnetofono juostas, nors vis 
dar pusiau oficialiai vedama kam
panija prieš džiazą. (Plokštelės 
su tvisto muzika iš sovietinių pi
liečių atimamos pasienyje). Ne
seniai pradėjęs veikti radijo siųs
tuvas "Jaunimas" (Junostj) savo 
programose visai atvirai kultivuo
ja džiazo muziką. Kaip ir visur ir 
visais laikais, studentai yra visų 
naujovių priešaky.

Buvau sutikęs jaunus ir nepa
žįstamus poetus, Andriejaus Bie- 
li gerbėjus — šis dar draudžia
mas spausdinti. Buvau sutikęs 
dailininko, abstrakcijų gerbėjo, 
Maljevič, gerbėjus, kalbėjausi su 
studentais, gerai pažįstančiais 
Kafkos kūrybą ir net mačiau su
sižavėjusius Nabokovo "Lolita". 
MGU studentų terpe nepastebė
jau tik vieno bruožo — būtent, 
nesutikau nė vieno dogmatiškojo, 
socialistinio realizmo šalininko.

LITERATŪROS PADĖTIS
VYTAUTAS IGNAS Mergaitė. Medžio raižinys. Iš parodos Gal

lery International Clevelande.
Pagrindinis šių dienų sovietų 

literatūros bruožas, tai pasi-

Lietuviai Pas. Mugėje New Yorke. Vyt. Maželio nuotrauka

ruošti didžiajam ir galutiniam 
literatūros ir meno išlaisvini
mui iš visų dogmatiškojo mark
sizmo varžtų. Tai jaučiama žur. 
naluose, laikraščiuose ir susi
tinkant su žymiaisiais sovietų 
rašytojais bei redaktoriais. Ma
no pažįstamas sovietų rašytojas 
man tarė: "Ateis naujieji 1956 
metai!"

Laukiama naujo Dudincevo ro
mano. Ruošiamasi išleisti Bori- 
sio Pasternako raštų rinktinę, 
deja, vėl be "Dr. Živagp". Jau 
spausdinama Kafkos "Byla",apie 
Kafką rašoma vis plačiau ir vi
sai pozityviai. (Toliau autorius pa
sakoja apie Kafkai Skiriamą dė
mesį, pastebi, kad MGU studentei 
tiesiog "pamišę dėl Kafkos", esą 
Jugoslavijoje Kafka nesukėlė to
kio entuziazmo, kaipSovietijoje).

Sovietuose pradėta dideliu 
mastu versti Vak. Europos kla
sikų veikalus, 1963 m. pasirodė 
Rimbaud lyrikos rinktinė, ruo
šiamas Hemingwayaus roma
nas "For whom the bell tolis". 
Stebina, kad šiandien plačiosios 
visuomenės labiausiai vertina-

DIRVA

S. Elliot, Joyce, D.H. Lawrence, 
H. James, Marcei Proust, W, 
Voolf, Malaparte, Beckett, Iones 
co, Camus, Hesse ir daugelio ki
tų didžiųjų rašytojų kūryba. Pa
naši padėtis ir filosofijoje, kurio
je neminimi tokie vardai, kaip 
Lukacs Freud, Goldmann, Bloch, 
Fromm, jau nekalbant apie Jas- 
pers, Heidegger ir E. Mounier. 
Laimei, įsitikinau, kad jauni so
vietiniai mokslininkai ir labiau 
išprusę studentei minėtus auto
rius skaito ir — originalo kal
boje — veikalus sunku įsigyti ir 
jie brangiai pardavinėjami (ma
čiau vieną Joyce "Ulisses" lai
dą, už kurią teko sumokėti lOrub - 
lių).

Populiariausias pastarojo me
to rašytojas — Solženicinas. Man 
pasakojo, kad tik per pastaruo
sius metus MGU filologijos fa
kultete buvo parašyti apie šį au
torių keturi diplominiai darbai. 
Tuo tarpu 1963 m. Lenino pre
mija atiteko ukrainiečių poetui 
Oles Gončarui už jo romaną 
"Tronka". (Autorius toliau pa
sakoja, kad Gončaras — tipin
gas neo-socialisinis realistas, 
kad jo knyga parašyta be jokio 
talento).

Vis dėlto kreipia dėmesį tai, 
kad pastaruoju metu buvo rea
bilituota visa eilė seniau iškeik
tų modernistų bei emigrantų. Jei 
ir toliau bus einama tokia krypti

mi, ir to galima tikėtis, tai ne
tolimas metas, kai-galės susilie
ti Sovietų S-gos Rašytojų Sąjun
ga ir rusų rašytojų Sąjunga Pary
žiuje su šios pirmininku, žinomuo
ju apysakininku Borisu Zaicevu. 
(Toliau nurodomo į reabilitavi
mo atvejus: spausdinami Pilnia- 
ko, Izaoko Babelio, Nikolaj Žu
kovskio, Gumiliovo raštai — pri
siminimai, poezija. Esą, labai au. 
ga modernaus poeto Nikolaj Gu
miliovo (1898-1921) populiarumas 
— autorius jį, šalia Majakovskio, 
Cvetajevos ir Jesenino laiko vie
nu reikšmingiausių poetų antra
jame šio amžiaus dešimtmetyje).

Iš rusiškųjų modernistų vis dar 
juodame sąraše tebėra Zamja- 
tino ir Remicovo pavardės, ta
čiau stebino tai, kad daugelis gy
ventojų juos gerai pažįsta, žino ir 
jų veikalus, pasirodžiusius tik 
Vakaruose. Būdinga, kad nepap
rastai daug leidžiama darbų apie 
Dostojevskį, — sukėlė didelį dė
mesį reabilituoto M. M. Batino 
knyga apie Dostojevskį "Dosto
jevskio poezijos klausimai" (So- 
vietskij Pisatel laida, 1963). Ba- 
tiną reabilitavo neseniai pasiro
džius jo knygoms Italijoje (To
liau autorius pasakoja apie Dos
tojevskio populiarumą, apie tai, 
kad studentai domisi taip pat mi
rusiais rusų rašytojais, kaip So- 
lohov ir Leonov, kad jaunimo tar
pe labai populiarus mistikas Alek
sandras Grin (1880-1932) -- dar 
1950 m. Grin buvo laikomas re
akcionieriumi. Esą, nepaprastai 
.mėgiami moksliniai - fantasti
niai aprašymai, jie bematant iš
graibstomi. šiuo metu populia
riausias šios srities autorius — 
amerikietis Izaokas Asimov).

(Bus daugiau)

SOVIETIJOJ 
PLEČIAMA 
REKLAMA
V. Alseika

Britų istorikas Arnold J. 
\Toynbee yra aršus amerikinės 
Reklamos priešas. 1961 m. kalbė

damas Pennsylvanijos universi
tete apie "Ameriką ir pasaulio 
revoliuciją”, jis teigė kad "Ma- 
dison Avenue" (atseit, JAV rek
lamos simbolis) esanti didesnis 
pavojus Amerikai bei laisvajam 
pasauliui už... komunizmą. Isto
rikas kalbėjo apie reklamų vyk
dytojų "psichologinę vergiją", 
apie reklamos tironiją ir pagaliau 
pasiūlė Kongresui re klamą už
drausti įstatymo keliu.

Sunku pasakyti, ar "Madison 
Avenue" atsipeikėjo po visų 
britų istoriko jai suteiktų smū
gių. Kiekvienu atveju, pernai so
vietų valdžios organe, "Izvesti- 
jose", pasirodė straipsnis "Ar 
mums reikalinga reklama?", su
kėlęs didelį dėmesį, gi amerikie
čių relamos žmonių tarpe buvo 
jaučiamas palengvėjimo jaus
mas. Ne kas kitas, bet sovietai 
pateisino reklamą ir reikalavo 
ją plėsti. Straipsnio autorius Eu~ 
genijus Krigeris aiškino, kad 
perkant elektrinius skutimosi apa
ratus (jie Sovietijoje vis labiau 
plinta), foto aparatus, virtuvės 
reikmenis, kosmetikos dalykus ir 
kt. reklama galinti gyventojui pa
sitarnauti. Pagal "Izvestijas", gy
ventojas nori patirti arbatos aro
matą, jam rūpi sužinoti kokios rū 
Sies sūrį jis perka ir kuo jis pa
sižymi. Ta informacija įmanoma 
suteikti reklamos keliu.

Reklamos nestinga Maskvoje ir 
Leningrade. Miestų reklaminiai 
stulpai aplipinti dideliais plaka
tais apie filmų premjeras. Vaka
riečiams tai nesuprantama, nes 
sovietinė filmų pramonė negali 
nusiskųsti tuščiomis kino teatrų 
salėmis, kaip Vak. Vokietijoje ir 
kituose kraštuose.

Socialistinio realizmo dvasioje 
pagaminti plakatai reklamuoja ne 
tik filmus. Tokiuose plakatuose 
skelbiama apie kultūrinio po
bodžio įvykius — nuo simfoni
nio orkestro koncerto iki tapy
bos parodos, nuo naujų modelių 
parodos iki elektros reikmenų 
reklamos: "mūsų krautuvėje ga
lite įsigyti pakankamai elekt
ros prietaisų". Toliau seka 50 par
duotuvių adresai mieste ir už jo 
ribų.

šalia tų plakatų galima paste
bėti ir "auklėjimą skatinančio" 
turinio reklamą, pvz.,: "Saugo
kite degtukus nuo vaikų!" arba 
"Draugai, taupykite elektrą! At-

1965 m. gegužės 7 d.

VYTAUTAS IGNAS Neptūnas. Aliejus. Iš parodos Gallery In- 
ternational Clevelande.

minkite, kad elektros energija 
kainuoja, kad už 10 kilovatų ga
lima iškepti 100 kg duonos arba 
pagaminti 10 kg cemento arba 
pasiū ti dvi poras batų".

šalia didžiųjų reklaminių stul
pų Maskvos gatvėse praeivis pa
stebės lentas su užrašu "Mask
vos miesto skelbimai". Jie pri
mena pokario metus, čia skel
biama , kad X įmonė ieško inži
nierių ir technikų, miesto tele
grafo įstaigai reikalingi spe
cialistai ar prekybos mokykla 
skelbia mašinraščio kursus. Taip 
pat pastebėsi skelbimus žmonių, 
kurie pageidauja keistis butais 
ar kambariais. Kiekvienas skel
bimas "miesto lentoje" aprūpin
tas antspaudu — tai reiškia, kad 
pilietis bus sumokėjęs mažą mo
kestį.

Vakariečiai dažnai stebisi skel
bimų stoka sovietiniuose laikraš
čiuose, "Pravda" ir "Izvestijos" 
ar vilniškė "Tiesa" dar ir šian
dien spausdinami po 4 psl. ir 
tik kai kuriomis dienomis (kai 
talpinamos partijos vadų kalbos) 
puslapių skaičius padidinamas 
iki šešių ar aštuonių. Kodėl laik
raščiai neskelbia reklamų? Jums 
čia atsakys, kad tai visai nereiš
kia bodėjimosi kapitalistinių kraš
tų pomėgiu reklamuoti prekes.

Mums trūksta popieriaus — 
skamba paaiškinimas. Jei turė
tume pakankamai popieriaus, mū
sų laikraščių tiražas per vieną 
naktį padidėtų dvigubai... Jei 
"Pravda" su "Izvestijomis" ne
deda skelbimų (nebent savaitgalių 
dienomis), tai jų nevengia gyven
tojų mėgiamas ir žymiai gyviau 
redaguojamas dienraštis "Mask
va vakare". Iš keturių puslapių 
dienraštis reklamai skiria visą 
puslapį. Patys stambieji skelbi
mų davėjai yra filmų nuomojimo 
kontoros ir du didieji Maskvos uni
versaliniai magazinai "GUM" ir 
"ZUM".

Skelbimų tekstai vakariečiui at
rodo neįprasti. Jie paprastai 

skelbia: "Aplankykite Ametist 
krautuvę" arba "mūsų parduotu
vėje rasite juvelyrines prekes, 
jos atitinka kiekvienam amžiui 
bei skoniui, jos atstovauja pasku
tinę madą"... Tuose skelbimuose 
nerasi Vakaruose įprasto suges
tijos šauksmo.

Viso puslapio skelbimai tega
limi tik profesiniuose žurnaluo
se. Tai liečia mokslo, pramonės, 
prekybos ir kt. žurnalus. Jie net 
suinteresuoti, kad Vakarų įmo
nės juose skelbtųsi -- pvz. Vak. 
Vokietijos pramonės įmonės per
nai gavo 150 pavadinimų sovieti
nių žurnalų sąrašą.

Reklamos reikalais rūpinasi 
miestuose veikią specialūs biu
rai. Žinoma, jų negalima palygin
ti su Vakaruose įprastomis rekla
mos agentūromis. Tai biurai, ku- 
rfuose^dirba keli ar keliolika gra
fikų bei kitų specialistų. Pats žy
miausias tų biurų, tai "Maskvos 
miesto reklama", 1963 metais su
gebėjusi padaryti 15 milijonų rub
lių apyvartą.

Jei kalbėti apie tamsiąsias so- 
vietinės reklamos puses, tai čia 
tenka paminėti sovietinių par
duotuvių vitrinas, langus. Dažnai 
atrodo, kad tos vitrinos, tai vie
ta, kuriose prekės guli tarytum 
sandėliuos, apdulkėjusios ir nie
ku būdu neviliojančios praeivio 
akies. Tačiau esama ir skonin
gai sutvarkytų vitrinų, pvz. 
"GUM" magazine arba "Mosk- 
va" parduotuvėse. Žinoma,' so
vietinės buities bruožu tenka lai
kyti ir menką, neskoningą,be jo
kių fantazijos polėkių prekių įpa
kavimą, Kai menkas įpakavi
mas , tai negi įmanoma įrengti 
patrauklių prekių pristatymą par
duotuvės vitrinoje? Žinoma, dar 
praslinks nemaža laiko, kai bus 
įgyvendinti "Izvestijų" redakto
riaus Eugenijaus Krigerio žo
džiai: "Jei re klama prekes paver
čia populiariu dalyku, ji pavirsta 
į meną. Jai reikalingi ne dile
tantai, bet gabūs specialistai..."



DVIEJŲ BIČIULIU KONCERTAS BOSTONE

Iz. Vasiliūno
koncertas

PAS LIETUVĮ IŠRADĖJĄ

Tėvelio šiuo metu nėra namuose. Jis grįš už 20 metų!

ATSILANKĖ I DIRVA

Tu man buvai neištikimai

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Chicagos lietuvių spauda jau 
kuris laikas rašo apie lietuvį iš
radėją inž. Mikalojų Ivanauską, 
iš Cicero, Illinols. Norėdamas pa 
informuoti ir Dirvos skaitytojus 
apie savo išradimą, inž. Ivanaus
kas be kitų spaudos bei radijo at
stovų pakvietė ir Dirvos foto ko-

lyviai. Iš kairės: A. Gintne- 
S i Įeiki s, K. Pažėraitė, inž. 
V.A. Račkausko nuotrauka

Pasikalbėjimo pas inž. M. Ivanauską dab 
ris, A. Daukuvienė, Ivanauskienė, daiL M.. 
M. Ivanauskas ir F. Daukus,

respondentą informacinės vaka
rienės Į savo namus Cicero mies
te.

Inž. Mikalojus Ivanauskas dar 
tik šešti metai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, 1944 metais pasi 
traukęs iš Lietuvos jis pirmiau
sia apsigyveno Brazilijoje, St. 
Paulo mieste. Gyvendamas Lie 
tuvoje, Aleksote, jis buvo liudyto-

Lietuvos vėliavos pakėlimas Pas. Mugėje New Yorke prie kryžiaus. Prie stiebo pritvirtinta lentelė 
Lithuania Tuo būdu Lietuva bene vienintelė iš pavergtų tautų visai oficialiai ir formaliai reprezentuo- 
jama Pas. Mugėje New Yorke V'ft- Maželi0 "u°,raula

Nebeprisimenu kurioj stovyk
linėj scenoj man teko pirmą kar
tą pamatyti ir Išgirsti dvi jaunas 
ir aktyvias moteris. Gal tai buvo 
Kemptene, o gal ir kurioj kitoj 
vietovėj. Tos moterys, ui Pru- 
dencija Bičkienė ir Stasė Daugė
lienė. Kaip daugelĮ bičiulių, emi
gracija suardė ir šį darnų due
tą — P. Bičkienė įsikūrė Chi- 
cagoj, o StL Daugėlienė Manches- 
tery, N. H. Po keliolikos metų 
"skyrybų", gegužės 2 d., jos abi 
vėl pasirodė kartu, šį kartą Bos
tono lietuvių scenoj. Malonu buvo 
prisiminti "senus, gerus laikus" 
ir iš salės kampo paklausyti 
dviejų iškilių dainininkių, kurios, 
kas itin malonu pastebėti, savo 
patrauklumo dar ir dabar nepra
rado.

Pr. Bičkienė — lyrinis sopra
nas su dramatinio soprano ats
palviu, Amerikoj yra plačiai 
pagarsėjusi solistė. Bostone ji 
lankosi ne pirmą sykį. Kaip kiek
vieną žmogų, pasileidusį į toli
mesnę kelionę, taip ir daininin
kę pakelėj gali ištikti viena ar 
kita nesėkmė. Pr. Bičkienė šį 
kartą buvo pagavusi kaž kokį 
piktą* virusą, todėl pirmoj kon
certo daly, nors jos išvaizda 
ir laikysena buvo efektinga, ne
buvo polėkio, nebuvo grynumo 
vieno kito dalyko intonacijoj ir 
"gaidų skaityme". Antroj kon
certo daly savo jėgas ji atgavo 
ir pasirodė kaip aukšto meninio 
lygio pajėgi dainininkė. Gražiai 
ir įspūdingai buvo padainuota ži-

Tėvui smuikininkui akompa
navo Vytenis M. Vasyliflnas. Tai 
jau Bostone išaugusi jauna muzi
kinė atžala. Vytenis M. Vasyliū- 
nas, kiek tenka nugirsti, yra retų 
gabumų ir ne vieno talento jaunas 
vyras. W, Piston'o nelengvą 
smuiko veikalų akompanimentą 
jis atliko su įsijautimu ir gera 
skambinimo technika. Abiem Va- 
syliflnam belieka tik linkėti, kad 
jie nepalūžtų savo polėkiuose ir 
pasiryžimuose.

• Dabartinis dividen
das 4', j % išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mūsų gyvenime dar vis yra 
žmonių, kurie pasižymi tiesiog 
stebinančia kultūrine veikla. To
kių tarpe regiu mielą žmogų 
ir žymųjį smuikininką Izidorių 
Vasyliūną. Štai tik keletas tos 
jos veiklos bruožų: jis apskrido 
žymią dalį liet, kolonijų JAV, 
rengdamas^smuiko-muzikos kon
certus ir tų koncertų pelną skir
damas lietuvių kompozitorių kū
riniams leisti. Jo surinktų lė
šų dėka šiomis dienomis jau yra 
atspausdinta K. V. Banaičio So
nata smuikui ir fortepionuL 
Komp. Jui. Gaidelio Sonata smui
kui ir fortepionui šiuo metu yra 
spausdinama. 1962 m. Iz. Vasy
liflnas, žinomoj Bostono koncer
tų salėj — Jordan Hali, pradė
jo rengti smuiko sonatų vaka
rus, kurių pirmasis (1962) buvo 
skirtas John Bavicchi'o kūrybai, 
antrasis (1963)Mozartui,Brahm- 
sui ir Gruodžiui, trečiasis (1964) 
Beethovenui, Banaičiui ir Grie- 
gui, šiemetinis Walterio Piston'o 
muzikai. Ta smuikininko Iz. Va- 
syliflno veikla mūsų muzikiniame 
gyvenime darosi vis reikš' 
mingesnė ir jos pėdsakai vis 
gilesni.

Balandžio 30 d. Iz. Vasyliflno 
koncerto programa sudarė W. 
Piston'o Sonata smuikui ir forte
pionui (1939 m.), Sonatina smui
kui ir harpsikordui (1945 m.) ir 
Smuiko koncertas Nr. 2 (1960 m.). 
Walter Piston (g. 1894 m.) yra 
plačiai žinomas JAV kompozi
torius. Savo kilme jis yra "Mai
ne Yankee", savo giminėj turįs 
ir italų kraujo. Daugiausia jis 
sukūrė kamerinės ir simfoninės 
muzikos, kurios kataloge regim 
8 simfonijas (yra susidariusi lyg 
tradicija, kad didieji muzikos 
meistrai per savo gyvenimą pa
rašo devynias simfonijas). W. 
Piston'as didžiąją savo gyveni
mo dalį praleido Harvardo uni
versitete, kur pradėjo dirbti 
1926 m., o 1944-59 m. buvo or
dinarinis profesorius ir dėstė 
muzikinės kompozicijos meną. 
Be gausių muzikinių kūrinių, yra 
išleisti šie jo veikalai: 1933 m. 
Principles ofHarmonic Analysis, 
1941 m. Harmony, 1947 m. Coun- 
terpoint, 1955 m. Orchestration, 
1963 m. Intonation and Musical 
Meaning (straipsniai).

Iz. Vasyliflnui šis koncertas 
buvo sunkus dviem požiūriais: 
jam teko įsijausti į naujus mu
zikos kūrinius ir juos techniškai 
įveikti; visą koncertą smuikuoti 
tų kūrinių autoriaus akivaizdoj, 
nes į parengimą atvyko ir pats 
komp. W. Piston.

Mes savo smuikininką Iz. Va
syliūną pažįstam kaip rimtą ir 
sąžiningą savo meno puoselėtoją. 
Ir šio koncerto programa buvo 
paruošų visu atsidėjimu ir rim
tumu. Savo žmogiška prigimtim 
Iz. Vasyliflnas yra lyrikas, to
dėl visi W. Piston'o kūrinių mo
derato, Andantino ir Adagio buvo 
pilni smuikininko vidinės šilumos 
ir lyrizmo. Kitose dalyse gal pa
sigestum daugiau ugnies, učiau 
ir jos muzikinės rimties ir sti
liaus požiūriu buvo atliktos rū
pestingai ir švariai.

Patys W. Piston’o kūriniai yra 
modernūs savo harmonija ir rit
mika, bet jų forma, ui šiek tiek 
panaujinu klasika — Sonatos ir 
net Koncertas teturi tik tris da
lis. Melodikoj ir sąskambiuose 
nevengiama romantizmo, tokiu 
būdu bendras įspūdis nėra "žvė
riškai modernus". Mano išmany
mu, smuikininkas Iz. Vasyliflnas 
W. Piston'o kūrybos dvasią gerai 
suprato, rūpestingai visus kūri
nius smuikavo ir su žymaus Ame
rikos kompozitoriaus darbais su
pažindino gana gausų būrį klau
sytojų, kurių daugumą sudarė 
Bostono lietuviai. Jie nuoširdžiai 
plojo konceruntui, keletą kartų 
karšuis plojimais pasveikino ir 
komp. Walterį Piston’ą.

noma VI. Jakubėno daina Gėlės 
iš šieno, G. Puccini’o arija iš 

'operos Jonas Skikki ir A. Pon- 
chielli'o arija iš op. Gioconda. 
Tie trys dalykai parodė, kad Pr. 
Bičkienė yra iškili solistė mū
sų dainavimo mene.

Susė Daugėlienė — lyrinis 
mezzo-sopranas, gyvena Bosto
no pašonėj, todėl ji yra gana 
dažna mūsų viešnia, koncertų 
rengėjams padedanti išsinarp
lioti iš įvairių nepasisekimų, čia 
St. Daugėlienę mes gerbiam ir 
mylim. į kiekvieną pasirodymą 
ji įdeda daug širdies, visada 
yra miela pažvelgti ir paklausy
ti. Manchestery, N. H., ji ak
tyviai dalyvauja amerikiečių mu
zikiniame gyvenime, Šiame kon
certe nauja buvo ui, kad ji dau
giau judėjo ir daugiau rankom 
"vaidino". Ar ui nėra amerikie
čių sceninės kultūros įtaka? Man 
regis, kad jos patraukliai išvaiz
dai ir kultūringam dainavimui 
tos priemonės nėra būtinos. Sa
vo koncerto dalį, kaip visada, 
St. Daugėlienė padainavo dailiai 
ir įspūdingai, nors pradžioj ir 
jautėsi mažutis balso "nuovar
gis". Aplamai šį didesnį St. Dau
gėlienės pasirodymą Bostone 
reikia laikyti sėkmingu ir gerai 
pasisekusiu.

Abi solistės padainavo du Čai
kovskio duetus iš op. Pikų dama, 
Offenbacho Barkarolę iš op. Hof
mano pasakos ir Mendelssohno 
Be tėviškėlės. Abi buvo prašo

mos bisuoti ir buvo apdovanotos 
gėlėm.

Prof. VL Jakubėnas, iš Chi
cagos atskridęs akompanuoti Pr. 
Bičkienei, prie instrumento lai
kėsi meistriškai. Rūta Daugėlai
tė akompanavo savo motinai, 
akompanavimo mene rodydama 
ryškią pažangą.

šį dailų ir turiningą pavasario 
koncertą surengė Nek. Prasidė
jimo Marijos seserų kongregaci
jos rėmėjai Bostone.

St. S.

/
ju krinunčių lėktuvų. Jau ūda 
jam kilusi mintis surasti būdą 
lakūnų gyvybėms išgelbėti.Apie tai 
jis vis galvojęs ir planavęs. Da
bar jam pasisekę surasti idėją ne 
tik lėktuvo keleivius ir įgulas iš
gelbėti, bet uip pat ir automobi
lių nelaimėse ligi šiol žūnančius 
išlaikyti gyvais. Susirašinėjąs su 
General Motors ir Ford kompani
jomis to.išradimo reikalu. OWa- 
shingtone lankęsis Federal Avia- 
tion Agency įstaigoje irdr. Zalu- 
bos lydimas išdėstęs savo išradi
mą -idėją, kurią agentūros atsto
vas sutikęs palankiai ir pažadėjęs 
tyrinėti.

Ką nors smulkiau patirti kol 
kas iš inž. Mikalojaus Ivanausko 
apie jo, atrodo, epochinės reikš
mės išradimą nepasisekė;, nes 
paslaptis saugoma, net nuo jo pa
čio žmonos. Idėjos užpatentuoti, 
be realizavimo metmenų, neįma
noma. Padaryti lėktuvo pavyzdį, 
reikėtų milijonų. Tad tenka laukti, 
ką pasakys Federal Avlation 
agentūra, kuriai išradėjas Iva
nauskas savo idėją patikėjo.

Pažymėtina, kad inž. M. Iva
nauskas yra padaręs dar optinį 
išradimą - patobulinimą perspek
tyviniams brėžiniams gaminti ir 
yra pasižymėjęs dailininkas de
ginimo būdu piešti.

V.A. Račkauskas

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

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.

6907 Superior Avė.,
rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuvišku 
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.

INSURED

Be žodžių...
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VYTAUTAS IGNAS Klounas su banjo. Medžio raižinys (22 x 48 
colių). Iš parodos Gallery International Clevelande.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

DIRVA

Atgimstančiam gamtos mėne
syje, atgimkime ir mes, mesda
mi žvilgsnį į knygą ir rašytą žo 
dį. Buvo laikai, kai knygą ver
tindami užmiršę ką nors atvers- 
davo lapą ir surasdavo ieškomą 
klausimui atsakymą, kai liūdesį

VERTA
KIEKVIENAM
ĮSIGYTI
Biografinė ir istorinė 

lietuvių literatūra pra
turtėjo stambaus masto 
ir nepaprastai reikšmin
gu įnašu — Antano Sme
tonos monografija, para
šyta Aleksandro Merke
lio ir išleista Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos.

Monografijoje aprašo
ma šio žymaus kovotojo, 
kultūrininko, visuomeni
ninko ir valstybininko 
daugiašakė veikla.

Tautą brandinant lais
vei, nusikratyti okupaci
jų jungu žygiuose A. 
Smetona visada buvo 
priekinėje kovos linijoje. 
Nepriklausomoje valsty
bėje jam teko vadovau
jamas vaidmuo, kaip pir
mam ir paskutiniam pre
zidentui. Tad jo biografi
ja yra ir jo generacijos 
istorija.

Veikalą skaityti pra
vartu kiekvienam lietu
viui, kuris neabejingas 
tautos likimui. Labai tin
ka kaip dovana šiame 
krašte mokslus baigan- 
čiai jaunuomenei.

M o n o g rafija didelio 
formato, 786 psl. (iš jų 
32 p. iliustracijų), kie
tais viršeliais, su ilius
truotu aplanku. Kaina 
$12.50. Užsakymus (su 
čekiu ar perlaida) siųsti:
K. Pociui, 3908 Fir St... 
East Chicago, Ind. 46313.

ar džiaugsmą išgyvendami skaity 
davo eilutes, laukdavo geresnės 
žinutės laisvei, teisingumui ar 
vargo sumažinimui.

Taip gyveno mūsų seneliai, ka 
da knyga ar spausdintas žodis bu 
vo sunkiai gaunamas, šiandieną 
Bendruomenė skelbia gegužės mė
nesį knygos ir spaudos mėnesiu 
ir tuo pačiu ragina įsigyti lietu
viškų knygų, kurios paskirtis u 
pati kaip ir anais laikais ar 
didesnė, t.y. atskleisti lietuviš
kus dvasios lobynus, istorinę pra
eitį turint galvoje dabartį ir pa
dėti suvokti ateitį. Tik skaitan
tysis žino, kiek naudos gauna, 
kiek knyga apmoko ir paruošia 
gyvenimui.

Tuo labiau jaunimui, kuriam lie- nės mokyklos mokslo metų už- 
tuvių kalba nėra taip lengva, o 
aplinka ir angliškai kalbantis pa
saulis mažina progas lietuvių kal
bos geresniam žinojimui. Čia 
ateis J pagalbą lietuviška knyga 
ar lietuviškas laikraštis, pratur
tindamas lietuvių kalbos žodyną, 
atskleisdamas literatūrinį pa
saulį, kuris savo keliu leis pa
lyginti su svetimų kalbų litera
tūra ir ne kartą įtikins lietuvių 
kalbos ir literatūros pranašumu 
ir tuo praplės asmens pasaulė
žiūrą.

Knygos ir laikraščio vertę nu
sako mūsų rašytojai, poetai, žur
nalistai, gi knygos, savo spaus- • 
dinto žodžio, neturėjimo žalą pa
tvirtina istorija.

L.B. Detroite ragina per gegu
žės mėn. įsigyti daugiau knygų, 
užsisakyti laikraščių.

Praktiniam knygų įsigijimo pa
togumui L. Bendruomenė sudarė 
sąlygas Detroito knygų ir spau
dos kioskams pardavinėti gegužės 
mėn. knygas ar priimti laikraš
čių užsakymus per vykstančius 
parengimus -- paprastai šalia 
kasos perkant bilietus į paren
gimą. Toks pirmas patogus pa
tarnavimas jau veiks per Moti
nos dienos minėjimą, gegužės 
9 d. 12 vaL Lietuvių namuose.

IŠ LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
VEIKLOS

LB Detroite rengia Motinos 
dienos minėjimą gegužės 9 d., 
12 vai. Lietuvių namuose. Pro
gramoje dr. A. Damušio paskai
ta ir abiejų Detroito lituanisti
nės ir V. Kudirkos mokyklų pri
taikyti motinos dienai pasirody
mai. Programos vedėja Danutė 
Jankienė.

Numatytas "Eglės Žalčių Ka

ralienės" spekuklis nukeliamas 
rudeniui, nes numatytam birže
lio 5 d. laikui teatras iš Chi
cagos negali atvykti. Galimas 
daiktas, jeigu bus "Nemunas žy
di" pasutyus Chicagoje, jį turė
sime ir Detroite.

Detroito Lituanistinės mokyk
los pravėsus ulentų pasirody
mą pasisekė. Džiaugėsi jauni 
ulenui ir žiūrovai bręstan
čiomis jėgomis. Dabar, artė
jant gegužės 15 d., kada V. Ku
dirkos lituanistinė mokykla ren
gia koncertą, kurį atliks iš Cle
velando "Aukuro" ansamblis su 
vadovu muz. Mikulskiu. L. Bend
ruomenės valdyba ragina įver
tinti V. Kudirkos lituanistinės 
mokyklos pasungas ir gausiai da
lyvauti koncerte Lietuvių namuo
se.

Detroito miesto rengiamam 
u rpu utiniam LAISVĖS festi
valyje dalyvauja ir lietuviai, lie
pos 4 d. (apie 4 vaL) pasiū
dydami tautinių šokių programa 
University of Detroit stadione.

Per tarpuutinių santykių ko
miteto posėdį, kuriame ir Lie
tuvių Bendruomenė turėjo savo 
atstovą, paaiškėjo, kad buvo kvie
čiama -- sąrašuose 55 tautos,jų 
tarpe ir afrikiečiai, bet progra
ma turės tik 21 tautą.

Parengimų kalendorius yra L. 
Bendruomenės parengimų vado
vės Guobienės žinioje. Pasitikri 
nimui skambinti LO 3-8260. Atei - 
tyje manoma 3 mėn.į priekį pa
skelbti parengimus spaudoje.

Detroito LB apyL valdyba

DIRVOS 50 METŲ SUKAKTIES
MINĖJIMAS

Gegužės m. 15 d. Detroito Lie
tuvių Namuose žemutinėje salė
je, A.L.T. S-gos Detroito Skyrius 
rengia Dirvos 50 metų Sukakties 
minėjimą. Programoje buvusio 
Dirvos redaktoriaus K. Karpiaus 
paskaita temoje: "Dirvos reikš
mė tautinės minties brendimui 
Amerikos lietuvių tarpe". Prieš 
paskaitą bus pirmą kartą Detroi
te rodomas filmas iš prezidento 
Ant. Smetonos gyvenimo Ameri
koje.

Minėjimas surištas su vaišė
mis. Todėl norintieji paminėji
me dalyvauti turi iš anksto užsi
registruoti pas ALTS sekreto
rių V, Vaičiūną teL* VE 6-7550.

PARENGIMAI DETROITO 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Gegužės 8 d. Kartūnų Balius, 
ruošia "Dainavos" stovyklai rem
ti komitetas; 9 d. Motinos Dienos 
minėjimas; 9 d. Dailininko Petra
vičiaus parodos atidarymas; 15d. 
"Aukuro" choro koncerus; 15 d. 
Dirvos 50 m. sukakties minėji
mas; 16 d. Žuvusių Partizanų mi
nėjimas; 23 d. Dr. V. Kudirkos 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mas; 29 d. "Skautorama".

Birželio 6 d. Dėt. Lituanisti-

baigimas.
j. g.

JURU SKAUTU 
VEIKLA
Pakėlimai

Lietuvių Jūrų Skautijos Inkaro 
Tarybos nutarimu už nuoširdžią 
ir pasišventusią darbuotę Lietu
vių Jūrų Skautijos gretose, že-

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIE^NĖS atsiminimai iš tragiškų 
pergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, 

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom 
.dienom nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara 

nuo 12 vai. iki 5 vai. p. p.
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Dail. Česlovas Janušas (dešinėje) laimėjęs premiją už akvarelę "Mėnesiena jūroje" American Artists 
Professional League suruoštoje 1965 metų parodoje, kur iš 1000 atsiųstų kūrinių buvo atrinkti tik 149. 
Nuotraukoje iš kairės: organizacijos pirm, skulptorius Wheeler Willlams, parodos pirm. Frank Wright 
ir daiL C. Janušas.

miau išvardinti vadovai-ės pa
kelti į aukštenius laipsnius:

Jūr. paskautininkėm: A. Be- 
sasparytė, V. Duobaitė, D. Bal- 
tramonaitienė, D. Bylaitienė.

Jūr. skautininkėm: R. Kuprevi- 
čienė, J. Lukošiūnienė.

Jūr. paskautininkais: P. Jan
čiauskas, D. Kižys, J. Kuprevi
čius, A. Andrašlūnas, A. Rauli
naitis, G. Rėklaitis.

Jūr. skautininkais: P. Petraitis

Jūrų Skaučių Vadi ją 1965-66 m. 
sudaro:

Vyr. Skautininkė A. Gasnerie- 
nė, Reik, vedėja D. Bylaitienė, 
Socialinio ir spaudos dalies ve
dėja N. Raišytė, Iždo ir tiekimo 
dalies vedėja V. Duobaitė, Ginta- 
rių dalies vedėja L. Čepienė, 
Jūrų Skaučių dalies vedėja D. 
Rutkaitė, Udryčių dalies vedėja 
L Mackevičiūtė.

Jūrų Skautų Vadiją sudaro:
Vyr. skautininkas E. Vengians- 

kas, Bebrų dalies vedėjasTėv. J. 
Raibužis, Jūrų Skautų dalies ve
dėjas M. Manomaitis, Budžiųda- 
lies vedėjas L. Slėnys, Iždo tie
kimo dalies vedėjas L. Knopf- 
mileris, Spaudos ir Informaci
jos dalies vedėjas M. Maksvy
tis, Atstovas Los Angeles -A. 
Raulinaitis, Skautinės progra
mos instruktorius J. VaiČjurgis.

Stovyklos

šią vašarą Lietuvių Jūrų Skau
tijos padaliniams ruošiamos net 
penkios vasaros stovyklos ir ke
lionės, kurios apjungs visu LJS 
jūrų skautus, jūrų skautes ir va
dovus-es.

KANADOS RAJONE - LJSTo
ronto jūrų skautų-čių Neringos 
tunto stovykla, Kanados lietuvių 
jūrų skautų 15-kos metų veiklos 
sukakčiai atžymėti, įvyks š.m. 
rugpiflčio mėn. 21 d. — rugsė
jo mėn. 4. d.d. Kanadoje, netoli 
Toronto, ši stovykla apjungs Ka
nados, Detroito, Clevelando ir 
Chicagos jūrų skautus-es ir pa
dalinius.

BOSTONO RAJONE - LJS Bos 
tono jūrų skautų-čių Nemuno tun
to rengiama stovykla įvyks š.m. 
liepos 31 - rugpiflčio 14 d.d. Tė
vų Pranciškonų ūkyje,Kennebunk
port, Maine, į kurią jau dabar,iš 
anksto kviečiami ir kitų vietovių 
jūrų skautai-ės dalyvauti.

CHICAGOS RAJONE — LJSChi
cagos jūrų skaučių Juodkrantės, 
jūrų skautų Baltijos Jūros tunui 

netoli nuo Chicagos, šią vasarą 
rengia dviejų savaičių stovyklą 
udrytėms ir bebriukams, į kurią 
kviečiami visi LJS jaunesnieji 
jūrų skautai ir jaunesniosios jū
rų skautės. Stovyklos data ir vie
ta bus skelbiama artimiausiu lai
ku jūrų skautų vienetų vadovų ir 
tėvų žiniai.

LOS ANGELES RAJONE — 
Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiais Catalina saloje LJS Los 
Angeles jūrų skautų vienetas ren-

KAI JŪS NORITE SIŲSTI
SAVO GIMINĖMS AR DRAUGAMS, GYVENANTIEMS

U.S.S.R. DOVANŲ SIUNTINIUS, TAI PASIRINKITE
SAUGIAUSIĄ KELIĄ:

l. Nuspręskite ar jūs norite siųsti iš čia esančių prekių ar
užsakyti, pav. Automobilį, Motociklą, Siuvamą mašiną.
televiziją ar maisto siuntinį

2. Pasinaudokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos
patarnavimu.

3. Žiūrėkite, kad firmos personalas turėtų patyrimo ir mo-
ketų tvarkyti Jūsų užsakymą.

4. Patikrinkite ar toji firma turi reikalingus dokumentus.
5. Pasirinkite firmą, turinčią ilgą patyrimą tame biznyje.

Kai visa tai persvarstysite, tai įsitikinsite, kad geriausiai
Jums tiks turinti jau virš 30 metų patyrimą

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
CENTRAS YRA 716 M'alnut St , PHILADELPHIA, PA. 19106

1 1 Tel.: WA 5,3455,
S K Y R I A I :

PHILADELPHIA LOS ANGELES
632 W. Girard Avenue 3216 Sunset Blvd.
Philadelphia, Pa. 19123 Los Angeles 26, Calif.
WAlnut 5-8878 NO 5-9887
BLOOMF1ELD, N. J. MIAMI
228 230 Montgomery Street 2755 Biscayne Blvd.
Bloomfield, N. J. Miami 37, Florida
Phone: 748-8524 FR 9-8712

• BALTIMORE MINNEAPOLIS, MINN.
3206 Eastem Avenue 217 E. Hennedin Street
Baltimore 24, Md. Minneapolis 14, Minu.
DI 2-2374 FE 2-4908
BOSTON MILLVILLE
390 West Broadvvay 19 Westwood Terrace
South Boston 27, Mass. Millville, N. J.
AN 8-8764 825-5362
CHICAGO NEWARK
4102 Archer Avenue 263 Market Street
Chicago 32, III. Newark 2, N. J.
FR 6-6399 MA 3-1968
Branch NEW YORK. N. Y.
2242 W. Chicago Avenue 48’4 E. 7th St.
Chicago 22, III. New York 3, N. Y.
BE 5-7788 GR 3-1785
CLEVELAND OMAHA
7023 Superior Avenue 5524 S. 32nd Street
Cleveland 3, Ohio Omaha, Nebr.
UT 1-0807 731-8577
DETROIT PITTSBURGH
6460 Michigan Avenue 346 Third Avenue
Detroit 10, Mich. Pittsburgh 22, Pa.
TA 5-7560 GR 1-3712
ELIZABETH ROCHESTER
943 Elizabeth Avenue 683 Hudson Avenue
Elizabeth, N. J. Rochester* 21, N. Y.
EL 4-7608 BA 5-5923
HAMTRAMCK SAN FRANCISCO
11415 Jos. Campau Avenue 1236 Ninth Avenue
Hamtramck 12, Mich. San Francisco 22, Calif.
TO 8-7940 LO 4-7981
KANSAS CITY TRENTON
18 S. Bethany 730 Liberty Street
Kansas City, Kansas Trenton, N. J.
AT 1-1757 LY 9-9163

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

gia vasaros stovyklą, savo viene
to jūrų skautams,

KORPI GINTARAS — šią vasa
rą organizuoja vėl kelionę su "ca- 
noe" suaugesniems jūrų skau- 
tams-ėms ir korporacijos, na
riams, Minnessotos upėmis ir 
ežerais.

Taip kad visur, kur tik veikia 
Lietuvių Jūrų Skautijos vienetai, 
šiuo metu intensyviai ruošiamasi 
1965-jų metų vasaros stovykloms.

936 East 185th St.
KE 1 - 7770
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L.
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Čiurlionio Ansamblio 
Sidabrinio Jubiliejaus ko
mitetas praneša, kad stalus 
į balių galima užsisakyti 
pas inž. A. Pautienį telef. 
ER 1-4168 ir Iz. Jonaitienę 
681-2849. Į koncertą bilie
tus galima gauti pas P. Bal
čiūną 486-4836.

• Dail. Vytauto Igno ir 
skulptoriaus John Kingston 
meno kūrinių paroda atida
roma ši sekmadienj, gegu
žės 9 d., 2 vai. p. p. Gallery 
I n t e r n ational patalpose, 
13218 Superior Avė (prie 
Euclid Avei Clevelande. 
Paroda tęsis iki birželio 5 d. 
Atidaryta nuo antradienio 
iki penktadienio nuo 6 iki 
9 v v., šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 2 iki 7 v. v.

• 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.

• Florijonas Saukevičius, 
visiems clevelandie č i a m s 
gerai žinomas veikėjas, ge
gužės 4 d. atšventė tikrai 
reikšmingas jo gyvenimui 
sukaktis: 75 metų amžiaus, 
55 m. gyvenimo Clevelande 
ir 5 metų, kaip gyvena pen
sininko gyvenimą. Tą pačią 
gegužės 4 d. atšventė ir sa
vo vardadienį.

Nuoširdų dzūką, karštą 
lietuvį sveikiname ir linki
me jam sulaukti dar dau
giau tokių sukakčių.

• LB Clevelando I-os 
Apyl. visuotinas susirinki
mas kviečiamas gegužės 16 
d., 12 vai., Lietuvių svetai
nėje.

Darbotvarkėje: 1. Apyl. 
Valdybos pranešimas; 2.
Naujos Valdybos rinkimai;
3. Einamieji reikalai.

Prašome šiame susirinki
me skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

CLEVELANDIECIAI 
PASISAKĖ PRIEŠ 

NAUJUS MOKESČIUS
Gegužės 4 d. specialių 

rinkimus proga Clevelando 
ir priemiesčių gyventojai 
turėjo proga pasisakyti 
įvairiais pasiūlytais klausi
mais. kaip, pvz., paskolų 
s t u d entams guranti j o s, 
Ohio naujų 290 mil. dol. bo- 
nų reikalu ir t.t.

Clevelando burmistro pa
siūlytas ir smarkiai gina
mas miesto pajamų mokes
tis buvo atmestas ir miesto 
laukia stambus — 6 mil. 
dol. deficitas. Už mokesčius 
pasisakė 57 tūkst., prieš 80 
tūkst. balsuotojų.

Burmistras Ralph S. Lo- 
cheris, susilaukęs tokio 
pralaimėjimo, sekantį rytą 
sušaukė savo kabineto na
rius susidariusiai padėčiai 
aptarti.

Spėjama, kad miesto va
dovybė prižadės imtis dras
tiškų priemonių išlaidoms 
sumažinti, apkarpant esa
mus patarnavimus. Mokes
čių, reikalas pakartotinai

VISI K V I E Č I A M I Z

”TETĄ IS AMERIKOS“
« 3-JŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ.
2 Vaidina DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS.

1965 M. GEGUŽĖS 15 D., 7:30 VALANDĄ VAKARE,
* ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.

Bilietai po $2.50, $2.00 ir $1.50. Moksleiviams po $1.00
Z Gros JOE WENDEL orkestras. ■■
JJ Rengia Saleziečių Gimnazijai Remti Komitetas J
»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.*

Sį sekmadienį, 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, newzelandietis, su skulptūros ir keramikos 
kūriniais. Nuotraukoje vienas iš parodoje išstatytų V. Igno paveiks
lų.

bus siūlomas per lapkričio 
mėn. rinkimus. Taip pat 
bus siūloma padidinti nekil
nojamo turto mokestį.

PABALTIEČIŲ STALO 
TENISO ŽAIDYNĖS

Šį šeštadienį, gegužės 8 
d., Clevelande įvyks 1965 
m. š. Amerikos Pabaltiečių 
Stalo Teniso pirmenybės, 
kuriose dalyvaus iškiliausi 
lietuvių, latvių ir estų stalo 
tenisistai.

Lietuviškas spalvas at
stovaus — J. Kavaliauskas, 
Pr. Gvildys, J. Nešukaitis 
ir V. Kleiza — vyrų ko
mandinėse varžybose ir V. 
Nešukaitytė, E. Sabaliaus
kaitė, R. Končiūtė ir R. 
Gaidžiūnaitė — moterų ko
mandinėse varžybose. Indi
vidualinėse varžybose tiek 
suaugusių, tiek ir prieaug
lio klasėse dalyvių skaičius 
neribojamas.

Pirmenybes globoja — 
P. Mikšys, O. Jokūbaitienė, 
V. Knistautas, Z. Peckus ir 
Dr. A. Nasvytis. Vykdyto
jas — Clevelando žaibas. 
Varžyboms vadovauja V. 
Jokūbaitis ir A. Bielskus.

Rungtynės vyks Danny 
Vegh’s Table Tennis Club, 
1907 Euclid Avė. (kampas 
Euclid Avė. ir E. 19 St.). 
Pradžia — šeštadienį. 10 
vai. ryto — komandinės 
varžvbos. 12 vai. individua
linės. Sekmadienį varžybų 
tąsa nuo 10 vai. ryto, jei 
bus reikalas.

LKS žaibas

PAGERBS MOKYTOJUS
L.B. Clevelando II-ros apy

linkės valdyba šaukia metinį šios 
apylinkės lietuvių susirinkimą 
gegužės mėn. 23 d., sekmadie
nį, 11 vai. 30 min. Naujosios pa
rapijos auditorijoj. Darbotvarkė: 
valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimai. Susirinkimo pasisa
kymai dėl pranešimų. Apyskaitos 
tvirtinimas, šv. Kazimiero litua

nistinės mokyklos tėvų komiteto 
pranešimas. Naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai. Su
sirinkimo pasiūlymai naujai val- 
daybai dėl tolimesnės veiklos.

Susirinkimo metu bus pagerb
ti šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos vedėjas ir mokytojai, šiais 
mokslo metais mokyklos vedėju 
yra J. Žilionis ir mokytojais: P. 
Balčiūnas, L. Kasperavičifltė, J. 
Kavaliūnaitė, V. Kavaliūnas, J. 
Kazėnas, M. Kižienė, M. Leknic- 
kas, R. Mackevičiūtė, A. Malė- 
nlenė, D. Staniškienė.

Į šios mokyklos mokslo metų 
užbaigimą ir abiturientų išleistu
ves, į jų pagerbimą visada prisi
renka taip gražiai pilna salė 
žmonių. Valdyba, manydama, kad 
mokytojai yra užsitarnavę nema
žesnės pagarbos, maloniai prašo 
visus lietuvius atsilankyti į šį su
sirinkimą ir mokytojų pagerbi
mą. Jei šeimos atvyktų ir su vai
kučiais, būtų dar gražesnis jų mo ■ 
kytojų pagerbimas. Susirinkimas 
ilgai neužtruks, — jau yra gauti 
kandidatų sutikimai į naują valdy
bą.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie jau sumokėjo u uti
nio solidarumo mokestį už 1964 
metus. Esant šiam mokesčiui 
visai mažam --3 dol. šeimai, 2 
dol. dirbančiam asmeniui ir 1 dol. 
nedirbančiam, kas pajėgesnis dar 
ir auką pridėjo. Visiems, kurie 
šį mokestį prisiuntė per paštą, 
pakvitavimai bus išduoti laike su
sirinkimo. Be to, susirinkime bus 
paskelbta, kas yra sumokėjęs. Iš 
to bus aišku, kad siųstas per paš
tą mokestis yra gautas. Būtų mie
la sulaukti šio mokesčio ir iš vi
sų kitų, kurie, pagal mūsų karto
teką, jo dar nėra sumokėję. Mo
kestį priima * valdybos nariai: 
pirm. P. Mikšys, vicepirm. O. 
Jokūbaitienė, ižd. D. Staniškis, 
sekr. I. Stasaitė ir kultūrinių 
reik, vadovas V. Prikockis. Siun
čiant mokestį per paštą, prašom 
jį siųsti šiuo adresu: Džiugas Sta
niškis, 18025 Hiller Avė., Cleve
land, Ohio 44119.

LB Clevelnado II-ros 
Apylinkės Valdyba

Skaityk ir platink
DIRVĄ

ČIURLIONIEČIAMS 
SKIRTAS 
SAVAITGALIS

Clevelando lietuvių visuomenė 
gyvena Čiurlionio Ansamblio Si
dabrinio Jubiliejaus nuotaikomis.

Akademinis pobūvis ir koncer
tas pašvęstas Čiurlionio An
samblio kūrybinio darbo dvide
šimts penkerių metų raidai nu
šviesti.

PETRAS LĖLYS,bosas, 15 me
tų Čiurlionio ansamblyje.

Clevelando lietuviams likimas 
lėmė būti ne tik čiurlioniečių 
veiklos stebėtojais, bet ir šei
mininkais. Juk Čiurlionio 
ansamblis Clevelande išgyveno 
penkiolika metų. Ciurlioniečiai 
savo daina ne tik "guodė mūsų 
širdis nelaimių kankinamas", jie 
savo buvimu Clevelande teigia
mai veikė ir mūsų kultūrinį gy
venimą.

DANUTE DUNDURIENĖ, so
pranas, 14 metų ansamblyje.

Clevelando lietuvių visuomenė 
Čiurlionio ansamblio pagerbtu- 
vių rūpestį yra patikėjusi Čiur
lionio Sidabrinio Jubiliejaus Ko
mitetui, kurį sudaro įvairių or
ganizacijų atstovai. Komitetas, 
kaip žinome, deda pastangas pa
gal turimas galimybes Čiurlio- 
niečių pagerbtuves vykdyti įma
nomai įspūdingiau ir prasmin
giau. Čiurlioniečių Pagerbtuvių 
pobūvis šv. Jurgio parapijos sa
lėje pradedamas šį šeštadienį 
7 vai. vakare, tokia tvarka:

Pobūvio atidarymas trumpa 
CMASJK pirmininko kalba. Ciur- 
lioniečių vardošaukis. ČMAhim-

RAIMUNDAS APANAVlClUS, 
bosas, 11 metų ansamblyje.

na s. Aldonos Augustina vičienės 
žodis lietuviškos visuomenės 
vardu. Clevelando lietuviškos vi
suomenės sveikinimo adresas. 
Garbės Komiteto sveikinimas. 
CMA naujų Garbės Narių pakė
limas ir jiems ženklelių įteiki
mas. CMA Garbės Narių, Mece
natų ir Čiurlioniečių, aktyviai 
nebedalyvaujančių, sveikinimo 
žodžiai. Sveikinimai raštu. Sve
čių pristatymas. CMA meno va
dovo Alfonso Mikulskio žodis. 
Lietuvos Himnas. Pobūvio vado
vas: Jonas Daugėla. Sveikinimus

GEGUŽĖS 22
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(VYKS

LIETUVIU SPORTO ULUBOŽAIBAS

VAKARAS'KONCERTAS
PROGRAMOJE

CLEVELANDO VYRU OKTETAS 
SOLISTĖ IRENA GRIGALlONAITE
VAKARO PRADŽIA 7'30 V.V.

PROGRAMOS PRADŽIA 900 V.V.

DĖL BILIETU SKAMBINKITE:
KRISTINAI GELAŽYTEI 586-1885
PETRUI RUDUMUI 932-0959
RYTUI BABICKUI 231-5615

skaito ir buvusių čiurlioniečių 
vardu sveikina Juozas Stempužis. 
Po pagerbtuvių vaišės, susipaži
nimas ir šokiai. Sekmadienį iš 
ryto pamaldos šv. Jurgio bažny
čioje, o po pietų koncertas Cle
velando Muzikos Instituto Kulas 
koncertų auditorijoje, 11021 East 
Boulevard.

Prie CMA pagerbtuvių jungia
mas dailininko ir kompozito
riaus Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio, kūrinių reprodukcijų 
paroda Čiurlionio Ansamblio na
muose, 10809 Magnolia Dr., kuri 
atidaroma šeštadienį, gegužės 8 
d. 12.00 vai. Parodoje išstatoma 
apie 40 spalvuotų reprodukcijų 
ir keletas kūrinių kitų dailinin
kų, susijusių su M. K. Čiurlio
nio asmenybe. Parodos ruoša 
rūpinasi komisija, vadovaujama 
Antano J. Vaikšnoro, Vytauto 
Raulinaičio ir Vytauto Braziū
no. Paroda bus atdara visą sa
vaitę t. y. nuo gegužės 8 d. iki 
gegužės 15 d.

Paroda siekiama mūsų jaunimą 
ir, pačius čiurlloniečius supažin
dinti su didžiuoju mūsų dailės

GRAŽINA PLEČKAITIENĖ, 
sopranas, 5 metai ansamblyje.

ir muzikos kūrėjo, M. K. Čiur
lionio, nuostabia kūryba, kuri 
ne tik jaunimui, bet ir daugeliui 
mūsų visuomenės nariams mažai 
arba ir visai nežinoma. O toksai
M. K. Čiurlionio kūrybos supa
žindinimas šia proga gražiai de
rinasi su ČMA sukaktuvėmis, ku
ris prieš 25-rius metus prisiėmė 
didžiojo mūsų dailės bei muzikos 
kūrėjo vardą.

Čiurlioniečių šventė sutelks jų 
gerbėjus ne tik iš Clevelando, 
bet ir iš kitų artimesnių bei toli
mesnių vietovių. ČMASJ Komi
tetas siekia, kad šie įvykiai pra
skambėtų įmanomai gražiau ir 
įspūdingiau. O visuomenė kvie
čiama darniai įsijungti į Komi
teto pastangas, kad čiurlioniečių 
šventė praskambėtų, kaip jųjų

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

daina — gražiai ir įspūdingai, 
taip, kaip jie yra užsitarnavę!

Vytautas A. Braziulis

• Prieš atnaujindami sa
vo draudimus, palyginkite 
kainas telefonuodartii V. 
Giedraičiui 944-6835 ar Z; 
Obeleniui 531-2211.

PARDUODAMI NAMAI

/2 šeimų plytinis aparta
mentas, virš $15,000 paja
mų per metus. Garažai. Ne
brangus.

šešių metų namas, 2 mie
gamieji žemai, padalintas 
rūsys, garažai. Labai dide
lis sklypas su sodu.

Mėsos krautuvė ir šešių 
kambarių namas. Savinin
kas nori išvykti į Europą. 
Parduoda pigiai.

Vienos šeimos namas ne
toli Neff Rd. ir bažnyčios. 
Prašo tik $15,900.

Mažas namas be rūsio. 
Vienas garažas. Netoli E. 
185 gt. Prašo $11,500.

Mūrinis didelis namas 
netoli ežero. Labai gerame 
stovyje.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti 
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

arba KE 1-2190

PARDUODAMAS NAMAS

$7,700. Svečių kambarys, 
virtuvė, du miegamieji, vo
nia, rūsys, kilimai, užuolai
dos, plyta, šaldytuvas. A-I 
stovyje. W. 94 — Detroit 
Avė.

Skambinti AT 1-4943.

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

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

SAVININKAS 
PARDUODA

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

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

PARDUODAMAS NAMAS

3 miegamųjų ranch. Di
delis sklvpas. Reikia apžiū
rėti, kad įvertinus. Rich
mond Heights rajone.

Telef. IV 1-0524.
(53, 55, 56)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

A. A. DR. VINCO TERCI- 
JONO 2000 DOL. L.

FONDUI
Prieš G mėn. mirdamas 

didelis lietuvybės ugdyto
jas dr. V. Tercijonas palik
damas testamentą iš savo 
kuklių sutaupų neužmiršo 
lietuvybės reikalui: L. Fon
dui antrą 1000 dol. (nes 
anksčiau LF organizavimo 
pradžioj buvo vienas iš pir
mųjų su tūkstantine), Liet. 
Bendruomenei 1000 dol.. 
L i t u a n istikos Institutui 
1000 dol. ir Liaudininkų 
Partijai 500 dol. Taigi viso 
4500 dol., o kol gyvas, šalia 
mokslinio ir praktikos dar
bo, nuolatiniai rėmė lietu
vybės darbus ir pinigais, ir 
paskaitomis, ir pavyzdin
gais visuomeniniais dar
bais., Tai pavyz'dvs, kaip 
galima būti geru profesio
nalu ir dideliu lietuvybės 
žadintoju.

• Antanas šantaras. LB 
Chicagos Apygardos valdy
bos viešųjų reikalų vedėjas, 
pereitame-valdybos posėdy
je išrinktas atstovauti Apy
gardos valdybą JAV LB 
Tarybos suvažiavime. Su
važiavimas įvyks Philadel- 
phijoje gegužės 22-23 die
nomis.

• So!. Daivos Mongirdai- 
tės ir aktoriaus Vitalijaus 
Žukausko pavasarinis dai
nos ir gražiojo žodžio kon
certas, ruošiamas Chicagos 
Lietuvių Skautams Remti 
Draugijos, įvyks gegužės 9 
d., 3 v. p. p. Jaunimo Cent
re, Chicagoje. Visuomenė 
maloniai kviečiama į kon
certą atsilankyti.

• Valentinas Mičiulis. lie
tuvių medžiotojų ir žuvau- 
tojų klubo Ciceroje pirmi
ninkas, įteikė LB Chicagos 
Apygardos valdybos vice
pirmininkui Steponui In- 
gauniui ln0 dol. čekį. Pini
gai skirti nupirkimui kny

Didžiai gerbiamam Lietuvos Konsului Ko
lumbijoje p. STASIUI SIRUČIUI ir jo žmonai 
liūdesio valandoje, jų brangiai dukteriai

SANDRAI MARIJAI 
mirus, gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Moterų Atstovybės 
Klubas Bogotoje

A. t A.

BOLESLOVUI M A S I U L I U I 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, sū

nums ir jų šeimoms

Birutė ir Gediminas Biskiai

gų dailiojo žodžio varžybų 
dalyviams. Klubas yra šie
met 300 dol. auka parėmęs 
Cicero Aukštesniąją lit. 
mokyklą, aukojęs sportinin
kams, skautams, Lituanus 
žurnalui ir kt. Lietuvybės 
išlaikymo reikalams aukos 
žada nepagailėti ir ateity.

• LB Chicagos Apygar
dos valdyba gegužės 2 d. 
posėdyje nutarė panaikinti 
informacijos vedėjo etatą. 
Kiekvienas Apygardos val
dybos narys jam pavestų 
uždavinių vykdymo ribose 
informacija rūpinasi savo 
nuožiūra. Iki šiol informa
cijos vedėjo pareigas ėjęs 
Jpnas Vaičiūnas lieka Apy
gardos valdybos nariu.

• LB Marąuette Parko 
Apylinkės valdyba, atliks 
techniškus programos tvar
kymo darbus moksleivių 
pavasario šventėje. LB Chi
cagos Apygardos valdybos 
ruošiamoji pavasario šven
tė įvyks gegužės mėn. 23 
dieną, Bučo sodyboje, Wil- 
low Springs, III.

• Lituanistikos Institu
tas, kurio centras yra Wa- 
šhingtone (ne Chicagos Pe
dagoginis) atidavė spaudai 
šavo metraščio, kuris bus 
pavadintas "Lituanistikos 
darbais", pirmą tomą, šiam 
tomui studijas ir straips
nius parašė J. Aistis, K. 
Avižonis, J. Balys, J. Gim
butas, Z. Ivinskis, A. Ma
žiulis, P. Pauliukonis, W. R. 
Schmalstieg, R. Sealy, V. 
Viliamas ir kiti. Bus platus 
skyrius "Bibliographia Bal- 
tica" lietuvių ir anglų kal
bomis.

Gegužės 16 d. Washing- 
tone susirenka bendram po
sėdžiui dvi Instituto redak
cinės komisijos: Monogra
finių leidinių redakcinė ko
misija, kuriai pirmininkau
ja Pennsylvanijos Univ, 
prof. A. Sennas ir Metraš
čio redakcinė komisija. Bus 
aptarti Instituto leidinių 
reikalai ir galimybės.

• Filisterių Skautų Są
jungos dabartinė Centro 
Valdyba (pirmininkas dr. 
Stepas Matas, vicepirminin
kas dr. Mykolas Vaitėnas, 
sekr. Audronė Gelažytė, ižd. 
Andrius šenbergas, reikalų 
ved. Vytautas Kamantas) 
perduos pareigas naujai 
FSS Centro Valdybai FSS 
suvažiavimo metu Cleve
lande gegužės 29-31 dieno
mis. Naujos valdybos rin
kimai vyksta dabar kores- 
pondenciniu būdu. Juos ve
da Rinkimų Komisija iš 
pirm. dr. R. Kašubos (19500 
Euclid Avė., Apt. 106 K, 
Cleveland, Ohio 44117) ir 
narių dr. G. Matienės ir R. 
Minkūno.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos suvažiavimo New Yorke prezidiumas. Iš kairės: vicepirm. E. 
Juškevičienė, sekretorė V, Tunkunienė, pirmininkė O. Saulaitienė, sekretorės I. Banaitienė ir L Kon
čienė. , R. Kisieliaus nuotrauka

Lietuvių studentų žygis į VVashingtoną
Visa lietuviškosios išeivijos 

egzistencija yra orientuota viena 
kryptimi --siekti savo tautos lais
vės ir valstybinės nepriklauso
mybės. To atsiekti galime tik iš
laisvinus pasaulj nuo komunisti
nio jungo. Permaži esame, kad sa
vomis jėgomis laisvę iškovo
tume, tačiau mošų laisvės 
šauksmas gali boti Šimteriopai 
galingesnis už kitas, kad ir di
desnes grupes, jei būsime susi
klausę, susiorganizavę. Lygiai 
svarbu, kad mūsų balsas pasiek- 

.tų tuos, kurių galioje yra pasau
lio reikalų sprendimas, būtent — 
JAV vyriausybę. Tokį gerai or
ganizuotą ir galingą Šauksmą nu
kreiptą | Amerikos valdžią, tiki
mės atsiekti gegužės 15 d., kada 
įvyks istorinis lietuvių žygis į 
Washingtoną.

Šio žygio tikslas yra paremti 
JAV Prezidentą, siekiant sustab
dyti komunizmo plėtimosi Viet
name. Kai Baltuosius Rūmus die
na iš dienos piketuoja visokių 
pacifistų, bytnikų, paraudusių ir 
suklaidintų studentėlių grupės, 
smerkdamos Amerikos pasiry
žimą sustabdyti komunizmą, tai 
lietuviai stojo pirmieji organi
zuoti masinį žygį paremti Pre
zidento politiką, kuri yra aiškiai 
nepalanki visoldam prokomunis
tiniam elementui.

Grupė, kuri šį žygį organizuo
ja, pasivadino savo Lithuanian- 
American Students and Organiza - 
tions for Freedom. šio Žygio 
mintis ir pirmieji Organizaciniai 
darbai- kilo iš Lietuvos Vyčių , 
už ką jie nusipelno visuomenės 
pagarbos. Vykdomąjį Komitetą 
sudar. Antanas Mažeika (pirm.), 
Antanas Sniečkus, Algirdas Bud- 
reckis ir Petras Vytenis (Wy- 
tenus). Su ypatingu džiaugsmu rei
kia pastebėti, kad visi pagrindi
niai organizatoriai yra JAV gimę 
lietuviai, šių vyrų pastangas en
tuziastingai parėmė New Yorko 
visuomenė, kuri balandžio 30 įvy- 
kusiame susirinkime buvo atsto
vaujama šių organizacijų: Lie
tuvių Komitetas Pasaulinei pa
rodai, Lietuvos Vyčiai, Vyčiai 
senjorai, studentų skautų Korpl 
Vytis, Akademikių Skaučių Drau
govė, Filisterių Skautų S-ga, 
Korp! Neo-Lithuania,Neo-Lithu- 
ania filisteriai, ateitininkai stu
dentai ir sendraugiai, LRKSA 19 
kuopa, Apreiškimo parapijos cho- 
ras, New Yorko demokratai, N.Y. 
Prekybos Rūmai, LVS Ramovė, 
Moterų Sodaliečių S-ga ir "Vie
nybės” savaitraščio anglų kalbos 
dalis. Neabejojame, kad yra ir 
daugiau organizacijų, kurios norė
tų šį žygį paremti. Jos yra pra

šomos susisiekti su A. Mažeika, 
149-42 118 St., So. Ozone Park,
N.Y. 11420.

A. Budreckis bendrais bruo
žais supažindino su šio žygio or
ganizavimu ir pravedimu. De- 
montracijos vyks šeštadienį, ge
gužės 15 d. nuo 11 Iki 2 vai. prie 
Baltųjų Rūmų. Po to visi de
monstrantai žygiuos prie Lin
colno paminko, kur padės vai
niką, tuo pagerbdami didįjį kovo, 
to ją už laisvę.

Dirvos skaitytojams beskaitant 
šias eilutes tikimasi, kad jau vi
sose rytinio pakraščio lietuvių 
kolonijose bus suorganizuoti ko
mitetai rūpintis transportu, daly
vių telkimu ir žygio koordinavi
mu. Organizatoriai negailės nei

Romas Kezys

laiko, nei pastangų sutraukti kuo 
didžiausią būrį lietuvių.

Kun. P. Baniūnas, Darbinin
ko administratorius, rūpinasi 
transportu iš New Yorko. Pra- 
matoma, kad vyks keli autobu
sai ir privačios mašinos. Kelio
nė autobusu į abu galus kainuos 
5-6 dol.

Sudaryta finansų komisija, ku
rios patarėju ir globėju sutiko 
būti žinomas lietuviškų reikalų 
rėmėjas dr. K. Valiūnas. Jo na
muose gegužės 1 d. įvyko ko misi- 
jos posėdis, kuriame sudaryti pla
nai finansų telkimui. Komisiją 
sudaro: R, Legeckis, A. Mažei
ka, G. Mažeikienė ir A. Vai* 
nlus.

Daug paramos šiam reikalui 

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 įvyks VILTIES drau
gijos narių susirinkimas.

ALT S-gos valdyba kviečia visus narius suvažiavime

Australijos lietuvių grafikų parodos atidaryme Chicagoje. Kairėje Dalia Mieželienė prie parodos ren
gėjų stalo. Viduryje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juozas Bachunas kalba parodos ati
daryme. Dešinėje Dalia T allat-Kelpšaitė, atsilankiusi į parodą, susipažįsta su Australijos lietuvių spau
da, kurią parūpino J. Bachunas. P. Petručio nuotrauka

susilaukta iš Oueens’o 17 dist
rikto kongresmano Joseph Ad- 
dabbo. Jis pažadėjo pasirūpinti 
audiencija pas Valstybės Sekre
torių Dean Ruską, ir įteikti me
morandumą Prez, Johnsonui.

Dail. Subačius žadėjo visoke
riopą paramą ruošiant plakatus.

Posėdyje dalyvavęs arch. A. 
Barzdukas iš Washingtono pa
tiekė vertingų faktų ir pasiūlymų.

P. Wytenus pareiškė, kad šiuo 
žygiu JAV lietuviai pastato save 
prieš visos Amerikos ir net vi
so pasaulio akis, šis įvykis jau 
yra gavęs didžiosios JAV spau
dos dėmesį. Jis jau yra tapęs 
dienos aktualija. Tokios progos 
išgarsinti savo vardą JAV lie
tuviai dar nėra turėję. Mums ke
lio atgal nėra. Sustoti irgi nebe
galima. Ateinančios savaitės lai

kotarpyje JAV visuomenei turi 
būti įrodyta, kad yra iš lietuvių 
tarpo vadų, kurie, net ir labai 
ribotais ištekliais, gali išjudin
ti amerikiečių masę. Šio žygio 
organizatoriams ir visiems Ame
rikos lietuviams belieka tik dar 
labiau įtempti savo jėgas šiam 
prasmingam darbui, ir jį apvai
nikuoti nepaprastu laimėjimu ge
gužės 15 d.

Kaip šio Žygio propagandos apa
ratas efektingai veikia, galima 
pailiustruoti ir tuo, kad posėdžio 
metu viena mergaitė atėjo į salę 
ir pranešė, kad visai atsitiktinai 
Per radiją girdėjusi pranešimą, 
jog šiuo metu Apreiškimo pa ra pi * 
jos salėje vyksta lietuvių orga
nizacijų pasitarimas žygio į Wa- 
shingtoną reikalu.

A. Sniečkus painformavo apie 
planus išgauti kuo daugiausiai pro - 
pagandos žygio metu ir po jo. Tie 
planai yra tikrai įspūdingi.

Organizatoriai prašo, kad mo
terys ir mergaitės dalyvautų tau
tiniais rūbais. Vyrai turėtų dėvė
ti kostiumus, kad susidarytų kon
trastas su netvarkingai apsirė
džiusiais pacifistais ir bytnikais, 
kurie dažnai demonstruoja už 
komunistams palankią politiką. 
Prašoma nesivežti vėliavų. Skau
tai prašomi nedėvėti savo unifor
mų. Veteranai prašomi save tden* 
tifikuoti atitinkamomis unifor
momis. Labai svarbu, kad iš to
limų vietovių dalyvautų bent po 
vieną studentą, šie turėtų dalyvau
ti su plakatais, kur būtų paminėti 
atitinkamų universitetų vardai.

Dalyvaukime visi šiame svar
biame žygyje! Raginkime kitus 
dalyvauti! Parodykime JAV Pre
zidentui, kiek daug potencialios 
jėgos turi nedidelė, bet gerai or
ganizuota Amerikos lietuvių vi
suomenė.

• Dr. Algirdas Avižienis, 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos narys su žmo
na iš Los Angeles atvyksta 
į Filisterių Skautų Sgjun- 
gos suvažiavimų Clevelande 
gegužės 29-31 dienomis, 
kur kalbės tema "FSS vei
kimas Lietuvių Bendruo
menėje".

BOSTON

• Neolithuanų pavasari
nis vakaras nukeliamas iš 
gegužės 8 d. į birželio 5 d.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pūkštys, 
BANGA, 

Box 188, Centervllle, 
Cape Cod. Mass. 

Tel. (617) SI’ 5-4633.
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