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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"ŠVIEČIANČIOJO” GALIA
SUSIDĖJUSIOS APLINKYBĖS SPRENDIMĄ 
DĖL TOLIMESNIO KARO VIETNAME LIKIMO 
ATIDAVĖ 75 METŲ ŠIAURINIO VIETNAMO 
PREZIDENTUI HO ČI-MINUI, VIENAM Iš SE
NIAUSIŲ TARPTAUTINIO KOMUNISTŲ VEI
KĖJŲ. — TOLIMESNIS KARO TĘSIMAS JĮ GA
LI PAVERSTI PEKINO VASALU, KO JIS NE

LABAI PAGEIDAUTŲ.

- - - - - - - - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - -
Nepaisant 'antrojo fronto* Ka

ribų jūroje — Dominikų Respub
likoje — JAV praeitą savaitę su
stiprino savo spaudimą pirmaja
me fronte — Vietname. Ten pa
siųstų karių skaičius jau siekia 
impozantiško 41.000 vyrų skai
čių. Ir visa tai kad paveikus tik 
vieno vyro sprendimą. Ar tas ka
ras turi tęstis toliau ar kiekvie
nu momentu būti nutrauktas, pri
klauso nuo -šiaurinio Vietnamo 
prezidento Ho či-min. Lietuviš
kai išvertus tas žodis reiškia 
’š^ečlantysis*. Klystumėm, ma
nydami, kad tas vardas jam buvo 
duotas vos gimus. Kol virto 
’Sviečiančiuoju* dabartinis š. 
Vietnamo prezidentas keitė sa
vo vardus net 12 kartų.

Tur būt nė vienas komunistų 
vadų nepergyveno tiek daug nuo
tykių, kaip 1890 m. gegužės 19 d. 
Klm Llen kaime gimęs Ho či- 
min. Jis pažino Leniną, pergyve
no Staliną, kovojo kartu su ki
niečių komunistų vadu Mao.

Partizaninės veiklos jis para
gavo būdamas vos 9 metų, kai jo 
tėvas konspiravo prieš Indoki- 
kiniją (kurioje Vietnamas yra tik 
dalis,) valdžiusius prancūzus. 
1912 m w P’keitė pirmą kartą 
savo vardą | Ba ir stojo jūri
ninku | prancūzų laivą "Admiral 
Latouche Treville". Su juo at
plaukė iš Saigono j Marseille. 
Prieš pat pirmąjį pasaulin|karą 
Jis atvyko j Angliją, kur norėjo 
stoti | kariuomenę, bet nebuvo 
priimtas, čia Ho vertėsi viso
kiais darbais. Kur| laiką padėjo 
garsiam Carlton viešbučio virė
jui Escoffler. Nuo to laiko, jei tik 
turi lalko(valg| pats sau gamina.

Iš Anglijos Ho nusibastė | JAV, 
kur New Yorko Harleme pažinęs 
"žiaurų jankių kapitalizmą" ir 
pergyvenęs "negrų llričiavimą".

Po karo dabartinis Ho, kuris 
tąsyk vadinosi Nguyen Ai Quoc 
(Nguyen reiškia patriotą) persikėr- 
lė | Paryžių. Ten jis vertėsi fo
tografijų retušavimu. Socialistų 
laikraštyje La vle ouvrierepasi
rodė jo skelbimai: "Jei norite pri
siminti gyvus savo tėvus, duoki
te retušuoti jų nuotraukas Nguyen 
Ai Quoc. Gražus įrėmintas por
tretas tik 45 fr. 9,ImpasseCom- 
point. Paris XVII".

1919 m. išsinuomavęs juodą ei
lutę Ho atvyko | Versalio konfe
renciją, kur įteikė memorandu
mą, reikalaujanti laisvės Vletna- 
mui. Memorandumas nukeliavo 
| krepšį,tačiau Ho atkreipė | save 
dėmes|. Kari Markso anūkas Paul 
Longuet, kuris redagavo socia
listų dienrašti Le Populaire, pa

kvietė Ho rašyti kolonialiniais 
klausimais.

Ho rašė straipsnius, noveles 
ir net vieną politinę satyrą 
"Bambuko slibinas", kuri tačiau 
buvo pastatyta tik vieną kartą.

1920 metais Ho dalyvavo nuo 
socialistų atskilusi!; komunistų 
partijos įkūrime, 1923 m. Ho 
nusidangeno j Maskvą, kur pasi
vadino Nguyen O Phap (prancūzų 
nekenčiąs patriotas). Ten jis stu
dijavo universitete ir buvo pa
skirus nariu | valstiečių inter
nacionalą. Iš čia, kartu su Boro- 
dinų ir maršaluBliucheriu, jis bu 
vo pasiųstas padėti Kinijos 
Kuominugo partijai. Kaip Ly 
Thuy jis organizavo komunistų 
celes Indonezijos emigrantų tar
pe, člang Kai-šekui komunisti
nius 'patarėjus* išvijus, Ho gri
žo | Sovietų Sąjungą, iš kur grei- 
ui išvažiavo | Thailandą (Sia
mą), kur dėdamasis budistų vie
nuoliu organizavo sukilimą prieš 
prancūzus Indokinijoje. KaipSung 
Mao-cho jis įsteigė 1930 m. egzi- 
linę Indokinijos komunistų parti
ją Hong-Konge. Prancūzai už jo 
galvą paskyrė 50.000 piastrų pre
miją, čiang Kai-šekas 25.000 
doL 1931 m. Ho buvo Hong Konge 
britų policijos suimtas, učiau

POLITIKIERIŲ GĄSDINIMAI 
NEIŠSIPILDĖ

* ALIARMU KĖLĘ politikie
riai, gąsdinę pasauliniu karu, jei 
JAV bombarduos Š. Vietnamą, tu
rėjo aprimti, pamatę, kad nei R. 
Kinija nei Sov. S-ga, apart grasi
nimų žodžiais, nepajudino nei 
piršto, kad atstatyti senąją padė
ti, Kiek "apsiramino" ir Cast
ro, JAV kariuomenei išsikėlus 
Dominikų Respublikoje. U. S. 
News & World Report rašo, kad 
prez. Johnsonas yra įsitikinęs 
jo iniciatyvos prasmingumu ir 
kad tuo būdu komunistai nebesi
jaučia laisvi, kaip ligi šiolei, vyk
dant savo agresijos idėjas.

Toje situacijoje tiek JTo, tiek 
mažesni valstybių junginiai, pa
sirodė bejėgiais išspręsti susi
dariusias problemas.

* GEN. WESSIN, sėkmingai pa
sipriešinęs sukilėliams Domi
nikų Respublikoje, amerikiečių 
atstovų spaudimu, atsistatydino 
iš savo pareigų kariuomenės va
dovybėje. Jis učiau atsisakė iš
vykti iš krašto, kaip to reikalavo 
sukilėlių paskirus "prezidenus" 
pik. Camaano. 

spaudžiant Darbo partijos kairia
jam sparnui paleisus. Mao vėl 
gr|žo | Maskvą, iš kur 1941 m. 
buvo pasiųstas | pietinę Kiniją. 
Ten jis suorganizavo "Frontą ko
vai už Vietnamo laisvę ’Viet- 
minh'. 1942 m. j| suėmė člang 
Kai-šėko slaptoji policija. Jis 
tačiau ir š| kartą išsisuko gy
vas. Amerikiečių žvalgybai rei
kalaujant čiang Kai-šekas j| pa
leido.1943 meuis amerikiečiams 
jis buvo reikalingas kaip sąjun
gininkas prieš japonus. 1945 m. 
japonams kapituliavus, Ho pa- 
kelbė nepriklausomą Vietnamą.

Nepriklausomybė buvo labai 
trumpa, | kraštą vėl gr|žo pran
cūzai, Ho išvyko derėtis | Pary
žių, učiau derybos nedavė jokių 
vaisių. Indokinijoje f si liepsnojo 
partizaninis karas, pasibaigęs 
prancūzų pasitraukimu ir Indo
kinijos padalinimu.

Suorganizavęs stiprų komunis
tini režimą šiauriniame Vietna
me, Ho pradėjo Žvalgytis | La
osą ir ypač pietinf Vietnamą. Tap
čiau čia jis susidūrė su pasi
priešinimu. Dabar jau atrodo,kad 
amerikiečiai yra nutarę žūt būt 
laikytis. Visas karas virto 
prestižo reikalu.

Amerikiečiai, žinoma, galėtų, 
subombarduodami Ho sostinęHa- 
nol priversti j| pasitraukti | po
grindi. Tačiau tuo atveju Ho grei - 
čiausiai šauktųsi Kinijos pagal
bos. šiuo metu jis to nedaro, nes 
bijo tapti Mao vasalu. Jis negali 
gauti daug pagalbos ir iš Mask
vos, kad tuo neužrūstinus kinų.

Tokioje labai jautrioje padė
tyje greitai jau 75 metų ’švie- 
čiantysis* turi padaryti sprendi
mą; ką toliau daryti.

• POLITINIAI KOMENTATO
RIAI vis dažniau kelia klausimą, 
kaip ilgai bus leidžiama Kubos 
diktatoriui F. Castro groti komu
nistiniu smuiku ir kelti nerimą P. 
Amerikos žemyne? Spėjama, kad 
atsakymas glūdi įvykių, vykstan
čių šiuo metu Dominikų Respubli
koje, eigoje.

• ARGENTINOS, Brazilijos, 
Columbijos, Guatemalos ir Pana
mos atstovai sudaro komisiją, 
siekiančią atstatyti uiką ir nor
malias sąlygas Dominikų Res
publikoje. P. Amerikos valstybės 
sutiko skirti bent simbolinius ka
rinius dalinius | uikos korpusą.

Komisijos uždavinys — suda
ryti sąlygas, kad Dominikų Res
publikoje galėtų normaliai veikti 
vyriausybė ir kad būtų prieita 
prie normalių valdžios atstovų 
rinkimų.

• PREZ. JOHNSONAS IR FBI 
direktorius J.E. Hooveris nesle
pia savo didelio susirOpinimo 
komunistų infiltracija studentų 
tarpe. Lygiu būdu ne mažesni rfl-

Philadelphijos neolltuanal gegužės 1 d. atšventė korporacijos 42 metų sukaktf. šventė praėjo dideliu 
pasisekimu. Dalyvavo daug svečių iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Bostono ir New Yorko. Nuotrau
koje ALT S-gos Philadelphijos skyriaus vicepirm. J. Česonis sveikina korporantus. Nuotraukoje prie 
prezidiumo šulo iŠ kairės: V. Didelytė, V. Gruzdys, kalba J. česonis, pirm. G. Mironas, R. Buinytė ir 
J. Matonis. * A. Gruzdienės nuotrauka

APIE JAUNIMO ŽYGĮ Į WASHINGTONĄ
Lietuvių Studentų ir Organi

zacijų už Laisvę organizatoriai 
dėjo visas pastangas suburti de
monstrantus centre--NewYork- 
New Jersey. Sėkmingas metropo
lijos organizavimas jau buvo 
smulkiai išdėstyus spaudoje. Rei
kia pastebėti, kad solidarumas 
šiuo klausimu, t.y. priurimas 
Prezidento teiglamajal politikai 
prieš Komunistų agresiją, ir vi
suomenės entuziazmas pašali
no asmeniškumo ir partiškumo' 
kliūtis.

Suorganizavus centrą, liko du 
sparnai: pietinis (Baltimorė - 
Philadelphia) ir šiaurinis (Nau
joji Anglija). Susirūpinę greitu 
Naujosios Anglijos subūrimu, or
ganizacinio komiteto pirm. An
tanas Mažeika ir vicepirm. Al
girdas Budreckls nutarė paska
tinti lietuvių kolonijas prisidė
ti prie šio žygio.

Gegužės 3 d. Mažeika ir Bud- 
reckis buvo pakviesti kalbėti žy
gio reikalais per Fordhamo ra
diją, Pranešimas dauglaus lie
tė Lietuvos pavergimą ir dabar
tinę padėt|. Po to organizatoriai 
išvyko aplankyti Naujosios Ang
lijos lietuvius. Per dvi dienas 
buvo atliktas uždavinys, kuris 
paprastu tempu truktų savaitę. 
Buvo aplankytas Putnamas, Ma- 
rianapolis, Providence (Rhode 
Island), Worcesterls, Bostonas 
ir grįžtant Waterburis. Visose 
vietose |vyko organizacijų su
sirinkimai, pritarę žygiui | Wa- 
shlngtoną. Demonstracijai pri
tarė ir klebonai ir visuomeni
ninkai: kun. Martinkus, kun. Pet
rauskas, prel. Virmauskis, Gar
bės konsulas adv. A.O. Shallna, 
Felicija Grendalytė, Keleivio 
red. Sonda, Ed. Danilevičius, V, 
Izbickas, A. Paliulis, V. Bražė
nas ir eilė kitų. Trečiadienio 
popiet} organizatoriams teko kal
bėti per Uorcester galingą ra
diją WTAG žygio ir Lietuvos klau
simais. Mūsiškiai radijo direkto
riai (Viščinis, J.J. Romanas,Min- 

pest| kelia komunistų infiltracija 
negrų organizacijose.

• R. VOKIETIJOS boso W. Ul- 
brichto markė pakilo Kremliaus 
valdovų akyse. Jis buvo vienas 
Iš tų, kurie nekėlė klausimo, ko
dėl buvo nuverstas Chruščiovas 
ir tuoj prisišliejo prie Brežnevo 
ir Kosygino poros. Neveltui Ko
syginas du kartu 9 savaičių lai
kotarpyje buvo Ulbrichto svečiu 
R. Berlyne,

• JAV GRIEŽTAI ATSISAKO 
priimti de Gaulle formulę Vokie
tijos susijungimui spręstu Tąja 
formule siūloma klausimą palik
ti Vokietijos kaimynams, kurioje, 
be abejo .pagrindini vaidmenį vai
dintų Prancūzija su Sov. S-ga. 

kus ir A. Paliulis) neatsiliko šioj 
srity. Pašnekesio juostelė paga
minta visom lietuvių programom.

Amerikos Lietuvių Studentų ir

Lietuvos vėliava Pasaulinėje Mugėje
Visi patriotai lietuviai trokš

ta, kad laisvos Lietuvos vėliava 
.kuo šviesia,usiai plevėsuotų Pa
saulinėje New Yorko Mugėje. New 
Yorko Pasaulinė Mugė priėmė 
Lietuvos vėliavą, nes lietuviams 
skirtas rajonas gavo paviljono pri
vilegiją. Tam ra jone yra lietuviš
kas kryžius ir gėlynas. Lietuviai 
parodoje dalyvaja organizuotai, 
kaip tauta. Tam Lietuvos repre- 
zentavimui reikalinga lėšos.

Lietuvių Komitetas Pasaulinei 
Mugei turi nemažą atsargą spal
votų liet, kryžiaus atvirukų, ku
riuos parduoda po 5 cent. Atvi
rukus galima gauti Balfo Centre, 

Lietuviškas kryžius PasaullnėjeMugėjeNewYorke,prlekurioleis
ta iškelti Lietuvos tautinė vėliava. v» Maželio nuotrauka

Organizacijų už Laisvę organi
zacinis komitetas kreipiasi | vi
sus Naujosios Anglijos lietuvius 

(Nukelta | 2 psl.)

105 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
11211. Pinigai gauti už atvirukus 
bus panaudoti tik Lietuvos vardo 
garbei feėrsinti Pasaulinėje Mu
gėje.

Visa New Yorko ir plačiųjų 
apylinkių lietuviškoji visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti Lietu
vių Dienoje, kuri bus švenčiama 
Mugės rajone birželio 13 d. 
Vėliavos pakėlimas iki pusės stie 
bo 1 vai. p.p.; pamaldos -- vysk. 
Brazio lietuviškos mišios 2 vai.; 
meno programa N.Y. pavilijone 
3 vai.; bendra vakarienė 6 vai. 
vak.
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Sąjungininkų lėktuvai ir sklandytuvai .paskutiniu momentu buvo nudažyti trimis baltomis linijomis, 
kad bfltų atpažinti invazijoje birželio 6 dieną. Nuotraukoje sklandytuvai nusileidžia Normandijos laukuose. 
Su 882 sklandytuvais buvo išlaipinta 13,000 karių.

VAKARŲ FRONTE... UI

Artėjo baisioji valanda...
Cotentino pakraštyje rezisten

cijos lizde Nr. 5, kuris buvo 709- 
tos divizijos sektoriuje, leite
nantas Arthur Jahnke negalėjo 
užmigti. Nuolatinis lėktuvių ūže
sys j| erzino. Išėjęs iš slėptu
vės jis pažvelgė | dangų. Užnu
garyje horizonte sproginėjo bom 
bos ir griaudė priešlėktuvinės 
patrankos. Virš galvos buvo sun
kūs debesys ir girdėjosi praskren 
dančių lėktuvų ūžesys.

Janke telefonu susisiekė su 
kaimyniniu forto lizdu ir pašau
kė leitenantą Ritterj. Anas irgi 
negalėjo užmigti.

— Man atrodo, kad kas nors 
vyksta...

-- Kiekvienu atveju, tas mūsų 
neliečia, -- atsakė Jahnke.

— Tegu pildosi tavo žodžiai.
— Įrodymui, kad nieko nebus, 

rytoj aš pas tave ateisiu išgerti 
konjako.

Abu džiaugėsi, kad galės rytoj 
susitikti ir prie stikliuko pasi
kalbėti. Nelaimingieji nežinojo, 
kad paplūdimys apsuptas spygliuo
tų vielų užtvarom, kur| saugojo 
919 pulko vyrai, bus pirmoji vie
ta, kur teks susiremti su ameri
kiečiais, išsikėlusiais užkariau
ti Europą.

Jahnke dar kartą žvilgerėjo | 
jūrą.

— Dabar atoslūgis, -- sumur
mėjo jis. -- Ir jie greičiausiai 
bandys Išsikelti su potvyniu.

Taip galvojo Rommelis ir 
Jahnke juo tikėjo.

Kai dar gegužės 11 d. čia lan
kėsi maršalas Rommelis inspek
tuodamas prie Atlanto vykdomus 
darbus, jis matė, kaip sena "dy
kumos lapė' buvo nepatenkinta. 
Rommelis rado, kad divizija sllp 
nai įsitvirtinusi. Permažai vande 
nyje paskandintų ir permažai smė 
lyje jkastų kliūčių.

Leitenantas Jahnke, kuris buvo 
gavęs riterio kryžių Rytų fron
te ir dabar buvo atkeltas | š| ra
mų kempelj vakaruose, raportuo
damas apie {rengimus savo 
sektoriuje, nepabijojo maršalui 
pasakyti tiesą, kad po kiekvieno 
potvynio bangos | krantą išmeta 
kliūtis ir užkasus minas.

--Gi dėl spygliuotų vielų už
tvarų krante, ui mes jas tiesia
me tiek, klek gauname vielos...

Maršalas nebuvo patenkinus 
tokiu atsakymu.

— Parodykit man savo rankas, 
leitenante, -- pasakė jis suiga.

APIE JAUNIMO
ŽYGĮ...

(Atkelu iš 1 psl.) 
užsiregistruoti gegužės 15 d. de- 
montracijai per vietos organiza
torius. Malonėkite kreiptis pavie 
niai ar grupėmis | paž|stamusor
ganizatorius.

Demonstrantų iš Bostono orga
nizatoriai: koordinatorius Pau
lius Žygas, 864-3164; Rimas Su
žiedėlis, 586-1876; Vytautas Iz- 
blckas, FA 5-6049.

VVorcester organizatoriai: ko
ordinatorė Jūra Garsytė, SW 8- 
2463; transportacija Ed Danlels; 
Albina Burbulytė; Rimas Jaku
bauskas; Dana Pauliukonytė, Ma
ry Jankowsky.

Providence organizatorius: 
kun. Martinkus.

Waterbury organizatoriai: ko
ordinatorius Antanas Paliulis, 
PL 3-5041; transportacija Juo
zas Karmuza, 756-6323; infor
macija Lyvia Bražėnaitė, 274- 
5247; Gintaras Slapkflnas, 756- 
6’624; Juozas Kanapka, 756-728. 
Taip pat galima registruotis 
Spaudos knygyne arba (vaka
rais) 756-5173.

Algirdas Budreckls

Leitenantas Jahnke, 23 metų 
amžiaus, nustebęs pažvelgė. Bet 
ui buvo {sakymas. Jis nusiėmė 
odines pirštines ir ištiesė ran
kas, kurios buvo sudraskytos nuo 
spygliuotų vielų. Būdamas Rytų 
fronte jis įprato viską dirbti su 
savo kuopos vyrais, nors Pran
cūzijoje karininkai laikėsi to
liau nuo kareivių.

Rommelis pamatė, kad leite- 
nanus nekalus dėl įrengimų, pa
sakė:

-- Gerai leitenante, kraujas 
kuris teka iš karininko rankų, 
dirbančio prie fortifikacijos dar
bų, yra tokios pat vertės, kaip ir 
pralieus kautynėse.

Jaunas leitenanus priėmė 
šiuos žodžius kaip komplimentą 
ir išsitempęs atsakė:

-- Jawohl.
Bet kiti aplink stovėję jo drau- 

gai,daugumoje seni rezervo kari

Vienas iš sklandytuvų nusileido. Aštuoniolikai karių prasideda kautynės...

Kiti kariai žuvo nepradėję kautynių. Sklandytuvas leisdamasis sudužo | vokiečių {rengtas kliūtis. Visi 
aštuoni G.I. buvo vietoj užmušti.

Normandijos fronto vaizdas sąjungininkms išsikeliant 1944 m. birželio 6 d.

a v

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

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

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

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

DIRVA

ninkai, turėję patyrimus tik iš pir
mojo pasaulinio karo, nebuvo pa
tenkinti. Jie dažnai šaipėsi iš 
Jahnke dėl to, kad jis uip rimtai 
žiūri | savo pareigas. Jo virši
ninkas buvo nepatenkinus, kai jis 
uždraudė prancūzų žvejams vaikš
čioti per saugomą palūdimj. Arba 
karuis kai nakt| sugalvodavo iš
bandyti savo patrankų uiklumą | 
paplfldim|, visas pulkas pabudęs 
iš miego sakydavo:

— Šitas ''Ivanas" visiškai pa
mišo. Jis net negali palaukti, kol 
prasidės šokis...

Bet Jahnke paraidžiui vykdė 
maršalo Rommelio įsakymus ir 
galvojo, kad niekas nedr|s pulti jo 
lizdo, iš kurio kyšojo patrankos, 
prieštankiniai pabūklai ir kul
kosvaidžiai.

Suiga slėptuvėje suskambėjo 
telefonas. Skambino iš bataljono 
šubo. Įsakė pasiruošti kauty

nėms ir pastebėjo, kad priešo pa
rašiutininkai nusileido jo sekto
riaus užnugaryje.

— Aliarmas! Visi prie pabūklų. 
Sustiprinti sargybas. Pasiųsti 
žvalgus pažiūrėti kas dedasi.

Jahnke, kaip ir maršalas Rom- 
melis, buvo įsitikinęs, kad anglo
saksai išsilaipins su potvyniu, 
nes tik ūda laivai su plokščiais 
dugnais gali perplaukti kliūtis. 
Priešingai, jei bandytų keltis per 
atoslūgi, kareiviams reikėtų bris
ti | krantą apie 800 metrų prieš 
patrankų ir kulkosvaidžių ugnį. 
Reiškia tai. nebuvo dar invazija. 
Greičiausiai parašiutininkai su 
rezistenuis bandė puolimą.

Už pusvalandžio užnugary pel
kėse Jahnke išgirdo susišaudy
mą. Patrulis susidūrė su pora 
dešimčių amerikiečių parašiu
tininkų, kurie bandė išsikapsty
ti iš pelkių, | kurias buvo nusi
leidę, įklimpę iki juosmens. Du 
buvo sužeisti, o kiti pasidavė vo
kiečiams | nelaisvę. Patrulis gr|-
žo su belaisviais ir korporalas 
išrikiavo juos veidu | mūrą, ran
kas pakėlus už sprando. Du sužeis
tieji buvo nunešti | sanitarinę 
slėptuvę.

Jahnke tuoj paskambino | ba
tai joną:

— Nelaisvėn paimta 19 ame
rikiečių parašiutininkų iš 506-to 
pulko.

Jis dar norėjo pridėti, kad jie 
yra iš 101-mos parašiutininkų di
vizijos, bet telefono linija suiga 
buvo nutrauku. Požeminis kabe
lis, kur| buvo nutiesę prancūzai 
darbininkai, dabar buvo perkirp
us.

Seržantas saniuras Hoffman
nas tuo metu tvarstė amerikie
čius, kurių vienas negras buvo 
sunkiai sužeisus. Hoffmannas 
j| ramino.

— Tai nieko baisaus, tu pa
sveiksi.

Bet negras išsigandusiom akim 
žiūrėjo | seržantą. Gi amerikie
tis leitenantas, kuris buvo leng- 
viau sužeistas, ironiškai blogoj 
vokiečių kalboj pastebėjo:

— Jūs esate sanitaras ir ne
šiojate revolveri! Tai draudžia
ma.

Hoffmannas, kaip ir Jahnke, 
buvo atsiųstas iš Rytų fronto. Ten 
prieš sovietus kiekvienas sani
uras buvo ginkluotas, nes tai 
buvo geresnė apsauga, negu rau 
donojo kryžiaus kaspinas ant ran
kovės.

Hoffmannas suprato, kad ame
rikietis buvo teisus, bet sumur
mėjo.

— Ar bus draudžiama, jei tu
rėdamas revolveri, aš jums su
teiksiu pirmąją pagalbą?

Tuo metu | slėptuvę |ėjo 
Jahnke, kuris išgirdo paskuti
niuosius žodžius.

— Kas čia darosi.Hoffmannai?
— šie vyrukai nepatenkinti, kad 

nešioju revolver|.
Jahnke pasižiūrėjo | amerikie

ti ir paskui pasakė Hoffmannui, 
kad pasidėtų savo revolverj.

-- Tikėkimės, kad lėktuvai at
pažins, jog aš esu saniuras, — 
sumurmėjo nepatenkintas Hoff
mannas.

Deja, lėktuvai jo neatpaži
no ir kitą dieną jis žuvo nuo 
bombardavimo.

Jahnke iškraustė savo vyrus iš 
bunkerio ir čia suvarė amerikie
čius, pastatydamas prie durų 
sargybin|.

Apie antrą valandą pas leite
nantą atėjo Hoffmannas.

— Abu sužeistieji labai ner
vingi. Jie vis teiraujasi kelinta 
valanda.

Gi sargybinis, buvęs prie bun
kerio durų, pranešė, kad uždary
tieji belaisviai, kurių tarpe buvo . 
du karininkai, be pertraukos rei
kalauja, kad būtų perkelti | už
nugari.

-- Kodėl jie, šėtonai, taip sku
ba būti perkelti?--savęspaklau
sė Jahnke.

Greičiausiai, kad jiems ne
maloni mūsų draugystė arba jie 
žino, kad kas nors baisaus čia 
gali įvykti, -- pastebėjo Hoff
mannas.

*♦*

Dar prieš auštant, 84-to ar
mijos korpo štabe buvo įsitikinta, 
kad parašiutininkų nuleidimas nė
ra taip sau maža operacija, nei 
paprastas puolimas.

Iš pranešimų buvo nustatyta, 
kad abiejuose armijos korpo spar
nuose nusileido ištisos divizijos 
parašiutininkų ir stengėsi užim
ti svarbiausius punktus. Daugely
je vietų tas jiems pasisekė ir iš
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to matyti, kad ui {eina | opera
cijos planą, skirtą pridengti iš
silaipinimą iš jūros prie Virė ir 
Orne upių žiočių.

Išvados buvo teisingos, nes X 
diena prasidėjo. Tai buvo pati 
didžiausia amfibinė operacija ka
rinėje istorijoje, prasidėjusi avia - 
cijos puolimais. 9210 lėktuvų, 
ne|skaitant bombonešių ir 
žvalgybos lėktuvų, 1944 m. birže
lio iš 5 | 6 nakt| pakilo iš Angli
jos. Pustrečios valandos be per
traukos nematomas oro laivynas 
skrido per Londono apylinkes. Vi
sas Prancūzijos pakraštys spro
ginėjo nuo bombardavimų. Caen 
mieste vyko tikras pragaras. Nor
mandijos užnugaryje, Prancūzi
jos gilumoje, keliai ir tiltai buvo 
smarkiai bombarduojami.

Sklandytuvai, pakrauti sunkių 
ginklų, vienas po kito leidosi 
Normandijoje. Viskas buvo chro
nologišku tikslumu apskaičiuou, 
paruošų, numatyu. Amerikie
čiai | kautynes metė dvi parašiu
tininkų divizijas, būtent 17000 
kareivių, kurie beveik visi nusi
leido Cotentin Pusiasalyje vokie
čių įsitvirtinimų užnugaryje. Jie 
turėjo uždavinį sudaryti vokiečių 
709-tos divizijos užnugaryje už
tvarą ir suklifldyti pastiprinimų 
prisutymą | pajflr|. Stiprus de
besuotumas kliudė atpažinti vie
tą ir(sakysim, 507-tas pulkas bu
vo nuparašiutuous | patvinusius 
laukus. Ten žolė iš vandens ky
šojo taip aukšui, kad iš lėktu
vo atrodė, jog nusileidžiama | ly - 
gią pievą. Tad su 70 kg kroviniu 
ant nugaros kareiviams nelengva 
buvo išsikapstyti iš pelkių. Daug 
sunkių ginklų buvo prarasta, daug 
sužeistų nuskendo, vietomis daug 
sklandytuvų su visu inventoriumi 
dingo.

Jauno amerikiečio generolo 
James Gavin 82-jl divizija nusi
leido | patvinusią Merderet že
mumą ir daug kareivių nuskendo. 
Tačiau operacija buvo apvaini
kuota Salnt Mere Eglisepaėmimu, 
kur tikrumoje vokiečiai be dide
lio mūšio užleido š| svarbų ke
lių mazgą ir ui voldečiams vė
liau brangiai atsiėjo. Negeriau 
sekėsi ir gen. Taylor 101-mai 
divizijai. Nusileisdama pametė 
trečdali medžiagos.

(Bus daugiau)

DIRVOJE YRA 
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJAUSIŲ 
KNYGŲ!
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Viltis
Tuoj po ALT S-gos Seimo, sek- 

madienj, gegužės 30 d. toje pat 
posėdžių salėje, po pietų renkasi 
Vilties draugijos nariai savo su
važiavimui.

Tai svarbus ir reikšmingas su
važiavimas. .To uždavinys — ne 
tik išklausyti valdybos praneši
mus, išrinkti ir Įpareigoti naują 
valdybą, bet kartu giliau pažvelg
ti Į tos organizacijos uždavinius, 
jų vykdymą. Tai ne eilinė organi
zacija, skirta pripuolamai veiklai 
kitų organizacijų tarpe. Vilties d- 
ja( pastatyta ant stambių ekonomi
nių pagrindų, jos uždaviniai gy
venimiški, jos plėtotės galimybės 
-- neribotos. Tos plėtotės ribas 
nustato pačių draugijos narių,ar- 
timai bendradarbiaujant su ALT 
S-gos nariais ir vadovybe, akty
vumas, iniciatyva ir indėlis dar
bu bei lėšomis.

šiaip ar taip, kad ir draugija 
vadinama, toji organizacija, su
krovusi ne mažai turto, valdo ka
pitalą, vertą bendrovės 'titulo*. 
Bet pačiu svarbiausiu ir pačiu pa
grindiniu kapitalu yra Dirva, ku
rios išlaikymo, tobulinimo rū
pesčiai yra pagrindiniai šios or
ganizacijos veikimo ir gyvenimo 
eigoje. Reikia pripažinti ir ati
duoti kreditą ir tai lietuvių vi
suomenės daliai, kuri prie tų rū

pesčių yra ne mažu Įnašu prisi
dėjusi ir nebūnant Vilties d-jos 
sąstate.

Iš ligšiolinės Vilties draugi
jos veiklos matyti, kad pati di
džiausia darbo našta buvo už
versta ant Vilties d-jos valdybos 
pečių. Tą naštą visos valdybos ne
šė kantriai, su dideliu pasišventi
mu bei atsakomybės pajautimu. 
Valdybos iki šiol galėjo džiaugtis 
darniu ir sklandžiu bendradar
biavimu su ALT S-gos centro val
dyba, kuriai uip pat Vilties d- 
jos veikimas yra ir turės būti 
vienu iš pagrindinių rūpesčių.

Vilties draugijos administra
cija jau baigia išsiuntinėti d-jos 
nariams Įgaliojimus, baigiama pa
ruošti spaudai apyskaitos analizė 
ir revizijos komisijos išvados. 
Tiksliai, iki detalių išsamiai ve
dama d-jos atskaitomybė suteikia 
pilnutinĮ operacijų vaizdą. Iš jo 
d-jos nariai ir būsima vadovybė 
galės spręsti, kur ir kaip tiesti 
ateities kelius.

Iš anksto su visais duomenimis 
susipažinę ir tinkamai Įsigilinę 
draugijos nariai gegužės 30 d. 
galės objektyviai, kruopščiai ir 
gyvenimiškai spręsti tolimesnĮ 
tos organizacijos likimą.

(j. mšk.)

Lietuvių styginis kvartetas, kurio koncertas Įvyko gegužės 9 d. Chicagoje, Čiurlionio galerijoje. 
Nuotraukoje iš kairės: Povilas Matiukas -- pirmas smuikas, Alfonsas Paukštys — antras smuikas, Pet
ras Armonas — violončelė, Vytautas Jančys -- viola. P. Petručio nuotrauka

Savosios spaudos rūpesčiais
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šioje jau keleris metus trun
kančioje dainų ir tautinių šokių 
gadynėje Bendruomenės veikė
jai, matyt, pastebėjo, kad per ma
ža dėmesio skiriama mūsų pe
riodinei spaudai. Kitaip gal nebū
tų radę reikalo šių metų gegužės 
mėnesio skelbti lietuviškosios 
spaudos mėnesiu.

Kaip bešnekėsime, ui yra gra
žus bendruomenininkų mostas 
bent moraliai atsiteisti spaudai, 
kuri visą laiką buvo ir dabar te
bėra bene svarbiausias tos or
ganizacijos veikimo ramstis ir 
propagandos Įrankis. Sakau, mo
raliai atsiteisti, nes toks mora
linis atsiteisimas yra, palygin
ti, ne uip jau sunkiai pasiekia
mas. Susirinko vyrai posėdžio, 
pasikalbėjo, pasvarstė, nutarė, 
surašė ir atidavė tai pačiai spau
dai pasiskelbti. Reikalas baig
us. Galima eiti prie kitų mė
nesių ar metų intencijos pa
skelbimo.

Nors pačiai mūsų spaudai, tik
riau sakant, laikraščiams, būtų 
daug daugiau naudos jeigu be 
specialaus mėnesio paskelbimo 
paskiri laikraščiai galėtų praneš, 
ti (o tai tikrai padarytų!), kad 
šui toji Bendruomenės apylinkė 
užsakė šiais metais tiek tai mū
sų laikraščio egz. siuntinėti kul
tūrinėms organizacijoms Į Pie
tų Ameriką, tiek tai Vasario 16- 
sios bendrabučiui, tiek ui Gau- 
tfngo sanatorijai ir t.t. Tokia pa
rama, atrodo, būtų daug prasmin
gesnė, negu specialių spaudos 
mėnesiu, pusmečių ar metų de
klaravimas. JI būtų naudinga ir 
pačiai Bendruomenei, nes tuo ji 
paremtų savo ištikimuosius talki- 
ninkus, antra vertus --iš gero
sios pusės jie pagarsintų Bendruo- 
menę ten, kur dėl materialinių 
sunkumų laikraščiai šiandien at
sirasti negali.

Norėčiau, kad klysčiau savo 
spėliojimuose, tačiau tedrĮstu 
spėti, kad šis spaudos mėnesio 
paskelbimas, žodžiais prasidė
jęs, žodžiais ir baigsis. Ar ne 
panašiai išėjo pernai su Done
laičio metais, kada ŠĮ mūsų lite
ratūros klasiką žodžiais garbino
me ištisus metus, po kurių Gim- 
toji Kalba pastebėjo, kad net pa - 
člą jo pavardę urdami klaidin
gai kirčiavome pirmajame skie-

ALEKSAS LAIKŪNAS

menyje, užuot teisingai kirčiavę 
trečiajĮ skiemenĮ.

Ne tai dėl to, kad kas nors iš 
šalies būtų paskatinęs, gegužės 
mėnesyje mūsų spaudos klausi
mas, be abejo, iškils ir jis, kaip 
jau dabar iš paskirų užuominų ga
lima spręsti, bus sprendžiamas 
kiek kitaip, negu platoniškos mei
lės pareiškimais. Tai bus New 
Yorke, šio mėnesio paskutinėmis 
dienomis Įvykstančiame Ameri
kos Lietuvių Tautinės S-gos sei
me.

■ Kiek prisimename, toji Sąjunga 
-fle nuo dabar ypatingą dėmesĮ 
skiria periodinei lietuvių spau
dai, sutelkdama nemažas pinigų 
sumas jai remti ir stiprinti, šią 
gražią tradiciją ALTS sėkmingai 
vykdo, perėmusi ją iš anksčiau 
veikusių JAV tautinių organiza
cijų, davusių pagrindą jai ofici
aliai susiorganizuoti šiandien pa- 
žĮstama etikete.

Nepaslaptis, kad mūsų periodi
nės spaudos, neišskiriant nė tau
tinės srovės leidžiamos, būklė 
ypatingai medžiaginiu požiūriu 
ne tik negerėja, bet senajai kar
tai išmirštam, o jaunajai nesku
bant jos šiuo atžvilgiu atstoti, 
pamažu darosi vis sunkesnė. To
kiu atveju kyla būtinas reikalas 
šiuos iškylančius sunkumus paste
bėti, juos rimui apsvarstyti ir 
ieškoti priemonių jiems sušvel
ninti.

ALTS veikimas per eilę metų 
pasižymėjo gyvenimiškais spren • 
dimais ir ryžtingu jų vykdymu. 
Tatai duoda pagrindo tikėti, kad 
ateinančio seimo nuu r ima i tauti
nės spaudos reikalu bus šis tas 
daugiau, negu gražūs žodžiai.

♦♦♦

šiame krašte, kur mes gy
vename ir ALTS veikla, yra jau 
tokia nusistovėjusi tvarka, kad 
kiekvienas periodinis lietuvių lei
dinys, laikraštis ar žurnalas, sa
vo užnugaryje turi ui vieną, tai 
kitą politinę, kultūrinę ar ide
ologinę organizaciją, kuri yra 
faktiškasis jo leidėjas. Tautinė 
Sąjunga yra labiausiai susijusi

su Dirva, nors oficialusis leidė
jas yra Vilties bendrovė, ant sa
vo pečių išneš anti visą to 
laikraščio leidimo naštą.

Dirva šiais meuis, kaip žino
me, švenčia savo 50-ties metų 
sukaktĮ. Sukaktuvininkus mėgs- 
ume, gerbiame, nevengiame 
jiems dovanų, ypatingai jeigu su - 
kaktuvininkas sulaukia reikšmin
go amžiaus.

Atsiras, be abejo, mecenatų, 
kurie savo parama palengvins 
Vilties pastangas ir Dirvos 
darbą.

Kuo gi galėtų prisidėti ALT 
S-ga, kurios oficiozas yra tasai 
laikraštis? Ne man čia spėlio
ti, kas planuou ir suplanuota. 
Tai, be abejo, bus paskelbu, 
apsvarstyta ir nuurta ateinan
čiame seime. Tebūna leisu man 
čia iškelti keletą konkrečių pa
siūlymų, kurie galėtų Dirvai su
teikti naujų prenumeratorių ir 
paskatinti jos bendradarbius. 
Tatai palengvintų ir pačios re
dakcijos bei administracijos dar
bą. šie trys elemente! — skai
tytojai, bendradarbiai ir redak
cija bei administracija — ir yra 
pats pagrindas, kuriuo remiasi 
kiekvienas laikraštis.

Siekiant pakelti prenumera
torių skaičių ALTS turėtų Įgy
vendinti reikalavimą, kad kiekvie
nas tos Sąjungos narys būtų Dir
vos prenumeratorius. Toji tvar
ka labai sėkmingai buvo prak
tikuojama anais laikais Lietu
voje, ypatingai sustiprinusi šau
lių savaitraštĮ Trimitą. Tauti
nės S-gos skyriams plečiantis 
ir glaudžiai bendraujant su ad
ministracija, Dirvos prenume
ratorių skaičius tikrai nemažė
tu.

Toliau, skatinti skyrius, kad 
jie pradėtų praktikuoti Dirvos pre. 
numeratų dovanojimą Įvairioms 
kultūrinėms ir šalpos organiza
cijoms tuose kraštuose už JAV 
sienų, kur toji prenumerata sun- 
kiai pasiekiama dėl žemos tų kraš
tų valiutos.

Trečia, skatinti S-gos narius,- 
geriau Įsitvirtinusius savo pro
fesijose ir versluose, kad jie, 
savo pajėgumo ribose, remtų 
laikraštĮ skelbimais arba jo pla
tintojus premijomis.

Būtų galima surasti daugiau 
naujų idėjų prenumeratoriams

publiclstinj straipsnĮ, geriausią 
reportažą, feljetoną, na, ir bran
džiausiai laikrašty straipsniais 
pasireiškusiam jaunajam žurna
listui. Premijos būtų teikiamos 
kartą metuose ir sudarytų tauti
nės spaudos šventės pagrindą. 
Lėšos? Jos susidarytų iš tauti
nės spaudos bičiulių aukų, bet 
svarbiausia — po nedidelį (kad 
ir vieno dolerio) minimalinĮ mo
kesti, kurĮ kartu su savo S-gos 
nario mokesčiu, kasmet turėtų 
fondui mokėti kiekvienas S-gos 
narys.

Ne tiek svarbu, kad keli as
mens sumestų stambesnę su
mą. Daug svarbiau, kad plačio
sios S-gos narių masės Įsitrauk
tų Į fondo sudarymą, nes tik tuo 
būdu sustiprėtų laikraščio ryšys 
su savo skaitytojų dauguma, lin
kinčia jam brandumo ir pažangos.

♦♦♦

Principe pritarus šiam fondo 
sumanymui, nebūtų sunku suda
ryti statutas, Įgalinąs fondą tap
ti didelės reikšmės tautinės spau
dos ramsčiu. Kasmet skiriamos 
premijos laureatams būtų gal ne 
tiek materialinis akstinas, kiek 
moralinis atpildas.

Premijas galėtume pavadinti 
vienaip ar kitaip, tačiau aš geres
nio pavadinimo negalėčiau rasti 
kaip Dr. Jono Paplėno 
premija. Pernelyg anksti Iš
siskyręs, jis visdėlto buvo spė
jęs pasireikšti kaip vienas akty
viausių Tautinės S-gos narių ir 
kartu kaip vienas pavyzdinių lietu
vių žurnalistų. Atsisveikindami 
ties jo kapu, žadėjome jo nepa
miršti ir sekti jo pavyzdžiu. Ar 
tokios jo vardo premijos paskel
bimas nebūtų geriausias jo as
mens pagerbimas? Ar ALTS,ta
tai Jvykdydama, lietuvių spau
dai padarytų ne daugiau kaip 
Bendruomenė, paskelbdama kelis 
spaudos mėnesius?

NAUJOS 
REZOLIUCIJOS

Kongresmanas Samuel N. 
Friedel.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Grain Alcohol 190 proof ILS.P...............5th 4.89
2. Popular V.S.O.P. German Brandy . .. 5th 4.98
8. Napoleon Imp. French Brandy ...........5th 3.35
4. Zeller Schvvarze Katz .............................5th 1.29
5. Creme De Banalia Liąueur ................ 5th 3.19

6. Chianti Import. Wine ....... Fui). Qut. 0.98
7. May Wine, Liebfraumilk German

Wine .............................. .........................5th 0.98

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

telkti, pavyzdžiui,akademinio jau
nimo ratelių panaudojimas ir pan.

Nemažesnės reikšmės, be abe
jo, yra laikraščio turinio kokybė. 
Svaresnis turinys — lengvlaupa- 
trauktl naujų skaitytojų.

Grožinės literatūros (novelės) 
reikalas Dirvoje, mecenato Simo 
Kašelionio dėka, gerokai išjudin
tas, duotų daugiau naudos, jeigu 
premija būtų teikiama už geriau
sią novelę, kurią tokia pripažin

tų skaitytojų dauguma, atrink
dami ją iš novelių, metų laiko
tarpyje jau spausdintų laikrašty
je.

ALTS turėtų suorganizuoti fon
dą, iš kurio ateityje redakcija pa
stoviai gautų lėšų straipsnių au
toriams honorarui mokėti. Tuo 
tarpu, iki tasai fondas Įsibėgtų, 
metams pasibaigus skirti premi
jas, sakysime, už aktualiausią

"Nieko nelaukdami pravestame 
vieną iš jau Įneštų rezoliucijų ir 
sugrąžinkime laisvę Lietuvai ir 
kitoms Pabaltijo valstybėms" — 
kalbėjo kongresmanas Samuel N. 
Friedel (D. - Md.),neseniai Įneš- 
damas naują rezoliuciją Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bylos 
reiltelu. Rezoliucijas dar Įne
šė šie kongresmanai: John D. 
Dingell, John B. Anderson, John 
N. Erlenborn, James J. Howard.

Rezoliucijoms Remti Komite
tas stengiasi išgauti kiek galima 
daugiau rezoliucijų Lietuvos by
los reikalu ir deda visas pastan
gas, kad viena iš tų rezoliucijų bū - 
tų pravesta dar šios sesijos me
tu.

šiame žygyje reikalinga visų ge
ros valios lietuvių talka darbu ir 
parama pinigine auka. Kiekvienas 
geros valios lietuvis turėtų pasi
stengti, kad abu jo senatoriai ir 
jo kongresmanas Įneštų rezoliu
cijas Lietuvos laisvinimo klausi
mu. Rezoliucijoms Remti Komi
tetas visiems šiame reikale tal
kininkaus, pasiųsdamas laiškų 
pavyzdžius ir prašomas Įnešti 
rezoliucijas, šiuo klausimu rašy
ti: Rezoliucijoms Remti Komite
tas, Post Office Box 77048, Los 
Angeles, Calif., 90007.

Visa akcija už rezoliucijųpra- 
vedimą pareikalauja iš Komiteto 
nemaža pinigo. Visos aukos siųs- 
tlnos tiesiog Komiteto kasininkui: 
Mr. G.A. Petrauskas, 3442 Ma
dera Avenue, Los Angeles, Calif. 
90039.

IT.
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MIHAILOVO "MASKVOS VASARA"
FILMAI

Jis pasakojo, kad Chruščiovo 
laikmečiu buvo pavojinga rodyti 
filmą apie senosios ir jaunosios 
kartos susidūrimą, šiais metais 
(1964) didžiausią pasisekimą turi 
šių dienų gyvenimą vaizduoją fil
mai, pvz. "pinu per Maskvą" ir 
"Žmogus seka saulę". Pastarąja- 
me buvo staigmena -- neįprasta, 
elektroninė, avangardistinė mu
zika ir, žinoma, filmas daugiau
sia kritikuotas dėl tos muzikos. 
Publikai ir jauniesiems kriti
kams itin patiko naujoji "Ham
leto" versija — režisavo Lenin
grado rež. Kozincevas. Jo nuo
mone, Hamleto vaidmens atlikė
jas Smoktunovskis neatsilieka 
nuo kito Hamleto - Laurence Oli 
vier... "Hamleto" filmu ypatingai 
žavėjosi studentai -- esą, "šis 
filmas paliečia mus, jaunimą, 
taip!" (Nurodęs, kad norėjęs su
tikti aktorių čerkasovą, tačiau 
šis ruošėsi vykti Į "dačą" ir vė
liau vaidinsiąs naujoje "Annos 
Kareninos" versijoje).

Beje, daugiau 80 Maskvos ki
nų rodomi ir nauji Vakarų filmai. 
"Skyrybos itališkai" (net 20 ki
nų!), "Paryžiaus paslaptys"/Fan- 
fanas - husaras" ir daugelis ki
tų. Dėl publikos spūsties sunkiau
sia pakliūti 1 JAV kovbojinĮ filmą 
"Septyni didieji" su YulBrynner. 
Labai populiarūs trumpi, satyri
niai, pusiau dokumentiniai filmai 
apie aktualiuosius ir opiausius 
šių dienų klausimus. Jie vadina
mi "Filtrai" ir jie numeruoti, ro
domi reguliariai.

TEATRAS

Iš 30 Maskvos teatrų birželio 
mėn. veikia tik pusė. Kituose gas
troliuoja provincijos teatrai ar 
ansambliai. Mano draugai, teatro 
akademijos (Gitis) studentai, te
atro fanatikai bei entuziastai, 
aišku, buvo geriausi žinovai bei 
valdovai, besižvalgant po 100 
Įvairių spektaklių programas. 
Deja, visi pripažino, kad šiame 
ir praėjusiame sezone nebuvo Įdo
mesnių pastatymų, tačiau būtina 
pamatyti bent du - tris pastaty
mus ir būtinai nors vieną teatro 
"Sovremennik" spektaklĮ. šiame 
teatre matyti pastangos Įvesti 
modernizmą ir prasiveržti pro 
daugelĮ metų buvusĮ "Stanislavs
kio realizmo" šabloną. Meno te
atre (MHAT) mačiau D. Granino 
dramą "Einu prieš audrą" ir ste
bėjausi, kaip turi pasisekimą pje
sės, teik kvailos ir nuobodžios, 
kad jas reikėtų nušvilpti. Re
žisierius panaudojo Įvairius efek
tus, pvz. scenoje matai skrendan- 
tĮ lėktuvą (tai meistriška), tačiau 
šiaip pjesė primena labai blogą 
filmą.

(Toliau autorius pasakoja apie 
kitus spektaklius ir pastebi kad 
didžiausias pergyvenimas buvęs, 
tai Aljošino drama "Palata", 
Maskvos Maža jame Teatre —dra
ma, kuri 1963 m. pastatyta 44 kraš - 
to teatruose, jau turėjusi 13200 
vaidinimų, viena daugiausia sta
tomų. čia negailestingoje švieso
je pavaizduojamas stalinisto ti
pas. Iš tikrųjų, teatras gali būti 
gyv as, jei jis aktyviai priside
da sprendžiant pačius aktualiau
sius visuomenės ir žmonijos klau
simus).

Teatrai yra perpildyti, nors ir 
stato nuobodžius, stereotipinius 
veikalus. Tai sunku išaiškinti. 
Atrodo, kad siekiama pakitimų, 
naujovių, dėl to skubama Į teat

Pavojingas kaimynas...

rą ir visai nežiūrima Į jo reper
tuarą. Dar reikia pridurti, kad 
dauguma teatrų kasdien vaidina 
du kartus.

Ir vis dėlto, be retų išimčių, 
sovietų teatrai šiandien laikytini 
muziejais. "Sovremenniko" te
atro sėkmė, teatro, kuris bando 
reabilituoti Mejerholdą ir Tai- 
rovą, liudija, kad ir teatre rei
kalinga revoliucija. Maskvos stu
dentai prieš porą metų bandė vai
dinti Ionescu, o šiandien jie tur 
daug sėkmės su Brechtu, kuris 
sovietiniams teatrams yra "per 
modernus". Tikiu, kad po kele- 
rių metų sovietų teatruose Įsi
galės ir prancūziškojo avangardo 
kūrėjai. (Toliau autorius apgai
lestauja, kad Sovietijoje sąmo
ningai nestatomas pats žymiau
sias rusų dramaturgas - moder
nistas Eug. Švarcas (g. 1896). 
Tačiau sovietų žurnaluose apiejĮ 
daug rašoma. Švarco reikšmė bū
simai rusų dramaturgijai esanti 
nepaprastai didelė).

LEONID LEONOV

Maskvos pagrindinė gatvė — 
Gorkio gatvė — studentų vadina
ma "Maskvos Broadwėjumi". Be
veik kiekvienas namas turi lentą: 
čia ar ten gyveno ar gimė Os- 
trovskis, Fadiejevas.kalbėjd Le
ninas. Gatvės pradžioje, netoli 
nuo Raudonosios aikštės, gyve
na Uja Erenburgas, kitame gale
— Leonid Leonovas. Tai du ve
teranai. Savotiška kalbėtis su 
žmonėmis, matyti žmones, kurie 
jau buvo Įėję Į istoriją, kada dar 
buvai negimęs. Gorkio gatvėje, 
54 nr. gyvena Leonovas. Jis per
dirba savo senuosius veikalus. Jo 
"Vagis" jau buvo sukėlęs polemi
ką, o Stalinas vieną jo romanų bu
vo perbraukęs raudonu pieštuku. 
"Tik dabar galiu laisvai rašyti, 
dėl to ir perdirbinėju senąsias 
knygas", jis paaiškino. (Toliau 
apie Leonovą pasakojama, kad jis 
ruošiąs naują dramą "Užpuoli
mas", neskaitęs Kafkos "Bylos", 
neigiamai vertinąs modernizmą. 
Kalbėdamas apie aktualiausius 
šių dienų klausimus, jis sako, čia 
nematąs jokios išeities bei spren
dimo. JĮ daugiausia kankina didė
jantis pasaulio gyventojų skai
čius. "Kur ui nuves" — jis klau
sia. Esą, net ir ligšioliniai karai 
nesugebėję išspręsti gyventojų 
pertekliaus klausimo. Sovieti
joje esą svarbiausia ui, kad buvę 
Įmanoma pašalinti stalinizmą. 
Tačiau, pagal Leonovą, "apieso
vietines koncentracijos stovyklas 
bus rašoma dar 80 metų").

MASKVOS VASARA 1964 m. (II
— "Delo", Belgradą s, 1965 m. va
saris — šioji dalis sukonfiskuota, 

autorius buvo kalintas, išleistas, 
pagaliau, nuteisus).

STOVYKLINES TEMOS

Leonovas yra teisus. Stovyklų 
tema rusų literatūroje vos pra
sidėjusi. Prieš metus (1963) 
Chruščiovas pareiškė, kad lite
ratūros žurnalų redakcijose esą 
prisiųsta 10.000 romanų,apsaky
mų ir atsiminimų stovyklinėmis 
temomis, ir tai nėra daug, jei 
apskaičiuojama, kad per tris de
šimtmečius J stovyklas buvo de
portuota apie 8-12 milijonų asme
nų. Nors paskelbta tik dalelė vei
kalų tomis temomis, u čia u sovie
tų žurnalai vis labiau primena 
dienynus apie Pilypo II-jo inkvi
zicijos žiaurumus. Dauguma re
abilituotų, kuriems pavyko iš

likti gyviems ligi 1956-57 m. ir 
apleisti stovyklas, nebenori tylė
ti. Tad sovietų vyriausybei belie
ka dvi išeitys: arba visus reabi
lituotus išsiųsti atgal Į stovyklas 
arba jiems leisti laisvai pasisa
kyti. Antroji išeitis kaip tik da
bar vykdoma ir čia vis sunkiau 
atsirasti Įvairioms kliūtims. Po 
A. Solženicino apsakymo "Viena 
diena Ivano Denisovičiaus gyve
nime", šiais metais (1964) dau
giausia dėmesio sukėlė armijos 
generolo A.V. Gorbatovo atsimi
nimai, paskelbti "Novyj Mir" 3, 
4 ir 5 numeriuose. (Toliau Michai- 
lovas cituoja kai kurias Gorba
tovo atsiminimų vietas apie tar
dymus, stovyklų sąlygas).

Rusų ir kitų sovietinių uutų 
tragedija ui problema, kuri vis

TEBŪNIE IŠKLAUSYTA IR 
ANTROJI PUSĖ

PirmąjĮ skautų Įsutą, sakantĮ, 
kad "skautas yra tiesus ir laikosi 
savo žodžio" žino ir jo laikosi 
kiekvienas eilinis skautukas. 
Gaila, kad jo nesilaiko LSB Vy
riausias Skautininkas skt. B. Juo
delis.

š.m. balandžio mėn. 9 d. Dir
voje IV. 7 d. tilpo pasikalbėjimas 
su Vyr. Skautininku "L.S.S. Dar
bai, Laimėjimai ir Rūpesčiai", 
kurĮ perskaičius randame visą 
eilę toli nuo faktų nukrypsunčių 
pareiškimų bei tvirtinimų, ypač 
kur kalbama apie pasitraukusius 
iš LS Brolijos jūrų skautus.

Nekalbant jau apie kitus ne
tikslumus, patieksiu keletą šio 
pasikalbėjimo punktų, kur kalba
ma apie atskilėlius jūrų skautus 
ir apie brolijos, o ypatingai pa
ties sktn. B. Juodelio pastangas 
bei tariamus gerus norus, vie
nybės išlaikymo bei atstatymo 
vardan, su atskilėliais kalbėtis 
tartis, susitarti ir t.t. Tekalba 
apie tai turimi faktai ir prieina
mi dokumentai.

Pasikalbėjimo autorius, atsa
kyme šiais žodžiais skelbia vi 
suomenei jau seniai žinomą, ta
čiau brolijos per du metus pa
slaptyje laikomą faktą, kad:

"... prieš dvejus metus Įvykęs 
skilimas brolijoje sumažino na
rių skaičių. 10 procentų, apie 
200 narių..." (Kalbama apie 1963. 
III.12 pasitraukusius iš LS Bro
lijos 323 jūrų skautus ir vado
vus.)

Pagaliau per dvejus metus 
lietuvių visuomenė buvo klaidi
nama, kad pasitraukė tik keli jū
rų skautų vadovai, kad pasitrau
kimas ištisų jūrų skautų vienetų 
neliečiąs, kad joks kolektyvinis 
pasitraukimas nėra pripažĮsta- 
mas ir t.t. Kad ir nenoromis, 
dabar jau neišvengiamai tenka 
minėti, kad iš brolijos pasitrau
kė ne keli vadovai, bet jau keli 
šimtai jūrų skautų su savo vado
vais, kurie, dideliam brolijos ne
pasitenkinimui, šiandiena sekmin ■ 
gai tęsia jūrinį skautavimą, sava
rankioje Lietuvių Jūrų Skautijos 
organizacinėje apimtyje.

LSB Vyr. Skautininkas skt. B. 
Juodelis prasižengia su tiesa, kur 
dangstydamasis svetimomis 
plunksnomis ir taikos laurų ša
kelėmis, kalba apie save ir pri

sistato kaip taikos puoselėtojas, 
šiais žodžiais: 

apeinama tylomis. Tai klausi
mas tų žmonių, kurie dar ilgus 
metus prieš 1956 m. aktyviai ko
vojo prieš stalinizmą ir pasakė 
tiesą apie padėtĮ Sovietų Sąjun
goje. Tie žmonės dar šiandien 
vadinami nusikaltėliais ir "iš
davikais", nors visa tai, ką jie 
savo metu rašė apie Sovietiją, 
Šiandien galėtų būti spausdina
ma sovietų žurnaluose. Pvz. ži
nomas Ivano Solonjevičiaus atve
jis — 1937 m. jam buvo pavykę 
iš vienos stovyklos Sibire pa
sprukti Į Vakarus. Savo metu jis 
paskelbė plačiai skaitytą knygą 
"Rusija ir koncentracijos sto
vyklos", kuri labai primena Gor
batovo ir kitų sovietinių autorių 
knygas stovyklinėmis temomis. 
Tačiau Ivanas Solonjevičius vis 
dar tebelaikomas "Dirbančiųjų 
tautos išdaviku ir kapitalistų 
samdiniu" ir pan.

(Bus daugiau)

"Dar kadencijos pradžioje krei- 
piausi Į atsiskyrėlius per spaudą 
ir asmeniškai, tam skirdamas ne 
vieną vakarą pokalbiams su jais 
iki vėlumos. Buvo siunčiamos ir 
specialios komisijos tam, kad be 
pagrindo išėję sugrĮžtų. Visos 
brolijos pastangos jokių rezulta
tų nedavė. *

Kad sktn. B. Juodelis kaden
cijos pradžioje tuoj pat kreipėsi 
per spaudą Į pasitraukusius jūrų 
skautus ir vadovus, meiliais žo
džiais kviesdamas sugrĮžtĮ Į bro - 
11 ją — tiesa. Kad jis kontaktavo 
paskirus jūrų skautų vadovus, 
ieškodamas jų tarpe atskilėlių 
ir už sugrĮžlmą žadėjo jiems 
aukštus postus bei laipsnius — 
tiesa. Kad visa tai buvo asmeni
nio pobūdžio pasikalbėjimai ir 
kad nė vienas jo gražioms vilio
nėms nepasidavė, tas irgi tiesa.

Tikiu, kad ieškodamas jūrų 
skautų tarpe atskilėlių, sktn. B. 
Juodelis daug ilgų vakarų ir ne
maža nemigo naktų praleido. Ta
čiau, kad jo kadencijos metu būtų 
sudarytos bet kokios komisijos, 
kurios, bet kada ir bet kur, būtų 
suėjusios ir taręsi dėl vienybės 
atstatymo su Jūrų Skautijos vado
vybės panašiomis komisijomis, 
nežinoma ir yra grynas prasi- 
manymas(skirtas visuomenei klai
dinti. Toks LSB Vyr. Skautininko 
sktn. B. Juodelio viešas tvirti
nimas spaudoje yra nusikaltimas 
pirmam skautų Įstatui ir LS Są
jungai bei jam pačiam tas tikrai 
garbės nedaro.

Atvirkščiai, kontakto ir ofici
alių pasitarimų dėl vienybės at
statymo su naująja Lietuvių Skau
tų Sąjungos vadovybe ieškojo Lie
tuvių Jūrų Skautijos vadovybė, 
apie ką aiškiai liudija žemiau pa
tiekiami faktai.

1964 m. pradžioje, pasikeitus 
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovy
bės asmeninei sudėčiai, 1964.11. 
8 LJ Skautijos Vadas raštu pa
sveikino LSS Tarybos Pirmininką 
ir išreiškė viltĮ, kad galima būtų 
dabar reikalus išsiaiškinti ir pa
šalinti kliūtis vienybės atstaty
mui. Pasiūlė savo tuo reikalu 
bendradarbiavimą.

1964.III.3. LSS Tarybos Pirmi
ninkas atsakymo rašte principe 
pritarė LJ Skautijos Vado pasiū
lymui ir padarė sugestiją, kad bū
tų naudinga asmeniškai ar spe
cialiai tam skirtiems atstovams 
susitikti.

1964.in.20 Chicagoje, pasitari
mams su LSS atstovais, buvo su
daryta jūrų skautų komisija, kuri 
ni.22 raštu prisistatė LSS Tary
bos Pirmininkui.

1964.IV.30 LSSTarybos Pirmi
ninkui raštu pageidaujant buvo pa
daryti pasiūlymai, kaip bazė būsi
miems pasitarimams ir laukiama 
pa si ta r imu pradžios.

Lietuvių Jūrų Skautijos komisi
ja laukė oficialaus susitikimo su 
LSS atstovais ir niekad nesulau
kė...

1964.VI.3 naujoji LSS Taryba, 
atrodo prieš savo pirmininko va
lią, staiga atmeta suJflrųSkau- 
tljos atstovais bet kokių pasita
rimų principą ir padaro nutari
mą, kuriuo skaito klausimą baig
tu -- tuom galutinai užtrenkiant 
duris galimam vienybės atstaty
mui ir santykių sunormavimui.

šio LS Sąjungos Tarybos nu
tarimo akivaizdoje, apie kurĮ nė
ra oficialiai pranešama, jūrų 
skautams nieko kito neliko, kaip 
palikus visas viltis bet kokiam su-

šita rimui, šaukti visuotiną vado
vų bei Tėvų Komitetų atstovų su
važiavimą ir jau oficialiai nutar
ti ir skelbti atskiros LIETUVIŲ 
JŪRŲ SKAUTUOS atkūrimą, kas 
1964.VI. 27-28 d.d. Clevelande 
buvo ir padaryta.

Tad kur čia LSB Vyr. Skauti
ninko Sktn. B. Juodelio skelbia
ma vienybės atstatymo misija 
Ir LSB ro Ii jos komisijų pastan
gos, išėjusius jūrų skautus su
sigrąžinti.

Pagaliau, būtų pravartu pa
žvelgti Į tas skelbiamas "ne
pagestas" priežastis, kurios 
privertė jūrų skautus iš LS Bro. 
lijos pasitraukti. Atkreipiu dė
mesį ir pabrėžiu — iš Brolijos 
sudėties pasitraukti, ne iš LS 
Sąjungos. Iš LS Sąjungos jūrų 
skautai ir vadovai Sąjungos aukš
čiausių valdomųjų organų spe
cialiais nutarimais buvo auto
matiškai pašalintu

Ne naujiena, kad nuo pat jūrų 
skautų Įsisteigimo 1922 m. pra
džios, Lietuvoje vyko nuolatinis 
trynimasis ir nesusipratimai su 
sąjungos žemyno skautų vado
vais. Buvo priėję net prie to, 
kad jūrų skautams vienu tarpu 
buvo atimtos jų nešiojamos uni
formos ir 1926 m. jie turėjo iš 
LS Sąjungos pasitrauktu Vėles
nių pasitarimų ir susitarimo pa
sėkoje, po metų, jūrų skautai grĮ- 
žo Į sąjungą, tačiau nuoširdaus 
bendradarbiavimo jau nebuvo-. 
Tas tęsėsi iki pat Lietuvos oku
pacijos ir LS Sąjungos uždarymo 
dienos.

Pasišventusių jūrų skautų va
dovų, idealistų, dėka bei pastan
gomis lietuviškojo jūrinio skau
tavimo idėja karo sūkuryje ne- 
žlugo. Jūrų skautai buvo atkurti 
tremtyje ir sužydėję naujomis 
savo organizacinėmis formomis 
persikėlė Į užjūrĮ. Jūrų skautai, 
sėkmingai tęsdami savo veiklą, 
diena iš dienos stiprėjo. Tas 
aišku, negalėjo patikti senie
siems ir jau naujiesiems "skau
tybės autoritetams". Pradėjo kar
totis Lietuvoje pradėta akcija 
prieš jūrų skautus. Ypač tas iš
ryškėjo 1961-64 m. bėgyje.

Siame laikotarpyje Į LSS val
domuosius organus ir LSB Va
di ją patenka skautų vadovai be 
didesnio organizacinio ir skau- 
tinio patyrimo. Patenka daugu
moje neturĮ reikiamo supratimo 
apie jūrų skautus ir visai jais ne- 
sidomĮ.

Visa tai būdingai pavaizduoja 
1961.Vni.10 d. vieno LSB Vadi- 
jos nario rašte LSS Tarybos Pir^ 
mininkui ir LSB Vyr. Skautinin
kui padaryti pasiūlymai jūrų 
skautų reikalais, šiame rašte siū- 
loma: panaikinti atskirą jūrų bu
džių ĮžodĮ, neleisti jūrų skau
tams organizuoti "bebriukų" (jie 
turĮ būti vilkiukais), pasisakoma 
prieš Lietuvos jūrinės idėjos 
skleidimą jūrų skautų tarpe, pa
tariama panaikinti jūrų skautų 
skyriaus vadiją ir pagaliau iš
veda, kad — Išplėsta jūrų skau
tų veikla turėtų būti susiaurin
ta.

LS Sąjungos vadovų pasineši- 
mus jūrų skautų šakos reikalu 
dar aiškiau nusako paskutinis są
jungos vadovų korespondencinis 
suvažiavimas, kurio metu pada
rytas atsiklausimas jūrų skautų 
klausimais rekomenduoja nauja
jai LS Sąjungos vadovybei vado
vautis (KS Biuletenis NR.4): 57 
balsais prieš 4 — nesteigti jūrų 
skautams atskiros šakos LS są
jungoje, 50 balsų prieš 19 — pa
naikinti jūrų skautininko vardą, 
61 balsas prieš 9 — jūrų skau
tais gali būti tik vyrenio am
žiaus (14 m.), čia pasisakyta 
prieš jūrų jaunių (bebriukų) or
ganizavimą.

Visiems šiems aukščiau kal
bamiems pasinešlmams labai ak
tyviai pritarė LSB Vyr. Skauti
ninkas B. Juodelis. Panašus ju
dėjimas tuo pat laikuvyko ir skau
čių stovykloje prieš jūrų skautes.

Viso to pasėkoje atskirose vie
tovėse jūrų skautų vadovai, o taip 
pat ir jūrų skautų skyriaus pa
reigūnai, nenoromis turėjo su
eiti Į konfliktą su žemyno skautų 
vadovais bei LSB Vadovybės pa
reigūnais, pasinešusiais jūrų 
skautų šaką sau norima prasme 
"sutvarkyti". Visa tai labai sun
kino darbą ir diena iš dienos ve
dė Į dar didesnius nesusiprati
mus.

Kad išvengus bereikalingo nuo
latinio trynimosi bei išsaugojus 
jūrų skautų šakos specifinius in
teresus ir ]?er 40 metų išugdy
tas organizacines formas, bend
ram LS Sąjungos ir pačios jūrų 
skautų šakos labui, beliko tik vie
na išeitis — prašyti jūrų skau
tams-ėms, taip, kaip kad nese
niai gavo skautai akademikai,at

skiros sąjunginės šakos teisių ir 
padėties, ar bent mažiausiai — 
administracinės savivaldos LS 
Brolijos apimtyje. Tas 1962.VIII. 
25 Jubiliejinėje jūrų skautų, 40- 
ties metų sėkmingos veiklos su
kakčiai atžymėti stovykloje, su
važiavusių jūrų skautų-čių va
dovų Custer, Mich., buvo nutar
ta ir padaryta.

LS Sąjungos, o ypatingai LS 
Brolijos valdomuose organuo
se, prieš jūrų skautus kilo didžiau - 
šia audra. Tuoj pat prasidėjo re
presijos prieš jūrų skautų vado
vus - pareigūnus: prasidėjo tam
pymai po Garbės Teismus, atlei 
dimai iš pareigų, suspendavimai, 
Įvairūs nutarimai ir organizuotos 
rezoliucijos, reikalaujančios ne
duoti jūrų skautams atskiros ša
kos teisių. Neigiamai opinijai su
daryti visa tai be kuriozų--pra
dėta atleidinėti pasitraukusius iš 
LSB jūrų skautų vienetų vadovus 
ir skirti neegzistuojantiems LS 
Brolijoje vienetams naujus vado
vus, o vėliau ir juos atleidinėti...

LSS Taryba 1963.L30 išneša 
jūrų skautams neigiamą nutari
mą atskiros šakos reikalu, o LSB 
Vyr. Skautininkas, savo vadi jos 
spaudžiamas, negarbingai sulau
žo 1963. XII. 19 padarytą susitari
mą suteikianti jūrų skautams 
administracinę savivaldą LS Bro
lijoje. Tokiu būdu LSS ir LSB va
dovybės , prisidengusios statuto 
raide ir jūrų skautų reikalų spren
dimuose išėjusios iš jėgos taš
ko, pradėjo reikalus sau palankia 
prasme tvarkyti. Tuo neišvengia
mai buvo žengiama prie LSB ski
limo, kurio LSS vadovybė, jeigu 
būtų norėjusi ir turėtų gerą va
lią būtų galėjusi išvengti.

Jūrų skautai pasitraukė iš LS 
Brolijos, protestuodami prieš LS 
Brolijos vartojamas represines 
priemones prieš jūrų skautus. 
Jūrų skautai, pasitraukdami iš 
LS Brolijos tikėjosi pasilikti lai
kinai pasyviais sąjungos nariais 
ir vadovybėms pasikeitus manė 
susitarsią. Deja, prieš savo 
valią, jie atsidūrė už LS Sąjun
gos ribų ir dėl LS Sąjungos 
suskaldymo jūrų skautai šiandie
ną negali būti kaltinami.

Dar 1962.IX.20 jūrų skautų va
dovybės nariai ir jūrų skautinin
kai savo kolektyviniame rašte, 
skirtame LS Sąjungos Tarybos 
Pirmijos Pirmininkui, išdėstė 
visas LS Brolijos vadovų, Vyr. 
Skautininko ir jo pavaduotojo, da
romas skriaudas jūrų skautų ša
kai, Įspėjo ir nurodė, kad:

"...nenoras suprasti jūrų skau
tų darbo 40-ties metų bėgyje LS 
Sąjungai bei lietuvių tautai ir 
nuolatinės pastangos ignoruoti 
bei griauti jūrų skautų šakos or
ganizacinę struktūrą, papročius 
ir tradicijas, gali privesti Lietu
vių Skautų Sąjungą išeivijoje prie 
rimtesnio sukrėtimo, negu kad 
manoma."

šis jūrų skautų vadovų Įspėji
mas buvo paskaitytas už nedraus
mingumą ir neskautišku grasini
mu Į kurĮ visai nebuvo kreipia
mas dėmesys. Jūrų skautų vado
vų pranašavimas išsipildė — 
Lietuvių Skautų Sąjunga liko rim
tai sukrėsta, ir už tai pilną 
atsakomybę šiandiena neša aukš
čiausieji LS Sąjungos organai, 
o ne kaltinami jūrų skautai.

Tad štai, kokios "nerimtos" 
priežastys, kaip kad skelbia da
bar sktn. B. Juodelis, privertė 
jūrų skautus pasitraukti iš LS 
Brolijos ir vėliau nutraukti ryšĮ 
su LS Sąjunga.

Čia mano patiekta medžiaga 
ir faktai yra lengvai patikrina
mi autentiškais dokumentais, ku
rie randasi Lietuvių Jūrų Skau
tijos vadovybės žinioje.

Baigdamas, galiu patikinti, kad 
Lietuvių Jūrų Skautija, persior
ganizavusi Į savarankią jaunimo 
auklėjimo organizaciją, greta 
skautavimo, puoselėdama ir 
skleisdama Lietuvos jūrinę idė
ją, kaip praeityje, taip ir toliau, 
tiek kiek tas tarnaus Lietuvos 
laisvinimo bylai ir lietuvybės 
išlaikymo reikalams, jaunimo 
auklėjimo darbe vadovausis Die
vo, Tėvynės ir Artimo skautiš
kąja ideologija, ir nežiūrint LS 
Brolijos ]?areigflnų daromų ne
užtarnautų priekaištų, žengs ar
timo meilės ir lietuviško jūri
nio skautavimo keliu.

A. Butkevičius
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TAUTOS HIMNU ISTORIJOS UŽKULISIUOSE
Tautos himno vardas mumyse 

sukelia tautiškos poezijos bei 
muzikos skambantį vaizdą. Tuo 
vardu mes vaizduojamės iškil
mingomis progomis tautos gieda
mą giesmę arba dainą, visų bend
rai sukurtą iš tautos sąmonėje 
brendusių ir tik tai tautai bū
dingų dvasinių pradų. Išsyk atro
do, kad taip bent turėtų būti. 
Iš tikrųjų tačiau taip nėra. Ir 
vargiai mes galėtume surasti pa
saulyje tautą, kuri savo himną 
būtų kūrusi tuo būdu, kaip kad 
buvo sukurta didelė dalis liau
dies dainų. Nuosekliau šią sri
tį panagrinėję pastebėsime, kad 
gal nė viena kita kuri nors dai
na ar giesmė nėra taip be ato
dairos vieno asmens arba nedi
delės žmonių grupės visai tautai 
primesta, kaip kad himnas, kuris 
nuo oficialaus paskelbimo dienos 
tampa privalomas tautai giedoti 
ir jį pagerbti atsistojant.

Kad himnai nebūna visos tautos 
ar bent jos daugumos kūrybos 
vaisius — pavyzdžių netenka ieš
koti kitur. Tai liudija dar nese
niai mūsų visuomenėje nutilę pa
sikalbėjimai ir balsai mūsų pe
riodinėje spaudoje, kur vieni 
samprotavo, kad mūsų tautos 
himnas nesąs tinkamas, nes jame 
nesą religinio elemento, kiti įro
dinėjo, kad himno melodija esan
ti nelietuviška ir pan. Priešingo
ji pusė atsikirsdavo, patiekdama 
savus argumentus. Kitų tautų 
himnai šiuo atžvilgiu taip pat 
yra labai nevienodi. Vieni ak
centuoja religinį motyvą, kiti pro 
šį dalyką praeina tylomis, o tre
ti -- sąmoningai vengia minėti 
Dievo vardą, kurio vietoje pasi
leidžia į kitus kraštutinumus. 
Vieni savo tautos himne prašo 
Dievo palaimos visai savo tautai 
arba visam kraštui, kiti savo 
tautai nieko neprašo, o prašo 
tik užlaikyti jųkaralių, kuris kar
tais taip išgarbinamas, kad atro
do besąs didesnis ir galingesnis 
už patį Dievą. O kita tauta, savo 
himne kreipdamasi į Dievą, be
veik nieko neprašo, bet greičiau

JUOZAS STROLIA
primena Dievui Jo "pareigą" jų 
didžiausiam viešpačiui — kara
liui. Tautos savo himnuose netu
rinčios religinio elemento, daž
niausia apgieda savo tėvynės gar
bę, jos grožį, laisvę ir tolygius 
dalykus.

Šia proga prisimintini beveik 
prieš du tūkstančius metų žmoni
jai paskelbti Kristaus žodžiai: 
"Mylėkite savo priešus!" Patyri
nėję bet gi tautų himnus, kuriuo
se paprastai viešai giedamu žo
džiu būna suglaustai .pareiškia
mas valstybės idėjos išpažini
mas, mes juose nė su žiburiu 
nerasime priešams meilės pėd
sakų. Jei himne būna suminėti 
ir priešai, tai dažniausiai vado
vaujantis Senojo įstatymo dva
sia "akis už akį, dantis už dan
tį". Išvengti konflikto su Kris
taus mokslu ir nepasirodyti ne
krikščioniškais, kai kurių tau
tų himnuose ši klauzulė diploma
tiškai apeinama tuo būdu, kad 
priešų neapkęsti ir su jais "su
sidoroti" pavedama pačiam Die
vui.

Šio rašinio tikslas — šiek 
tiek praskleisti dar ne visai ži
nomus himnų atsiradimo užkuli
sius, jų tolimesnes variacijas 
pasikeitusiose formose ir kitas 
aplinkybes, o be to, parodyti, 
kad ne visi tautų himnai yra to
kie tautiški, kaip jie mums atro
do. Šiuo atžvilgiu ne vienas tau
tos himnas stovi užnugaryje tau
tos sukurtųjų dainų, kurios nors 
ir neturi to iškilmingumo, sutin
kamo himnuose, bet jos turi bū
dingus jas sukūrusiai tautai poe
tinius-muzikinius bruožus. Lie
čiant muzikinę himnų pusę, rei
kia tik stebėti, kad daugelio him
nų melodijos ne tik kad neat
stovauja savo tautos muzikos 
dvasios, bet dažnai atsitinka, kad 
aplenkus savus muzikos kūrėjus, 
jos yra Ištisai primestos kitų 
arba pasiskolintos iš kitų tautų, 
net iš savo tėvynės priešų.

Kadangi dauguma mūsų skaity
tojų jau ilgesnį laiką gyvena ang
liškai kalbančių tautų tarpe ir 
anglų kalba jiems yra tapusi be
veik kasdieninio vartojimo kalba, 
todėl angliškų tekstų citatos čia 
bus paliekamos neišverstos į lie
tuvių kalbą. Vertimai iš kitų kal
bų paduodami skliausteliuose ir 
yra parašyti daugiausia proza.

ANGLUOS HIMNAI

Vienas seniausiųjų himnų yrą 
anglų "Rule, Britannia!" Jame 
per visus tris posmus nėra pami
nėtas nei Dievas, nei karalius, o 
tik pagal dangaus valią įvykęs 
Britanijos atsiradimas ir išim
tinos jos teisės žemėje:

When Britain first, at Heav’ns 
command,

Arose from out theažūre main,
This was the charter of the 

land,
And guardian angels sang this 

strain —

"Rule, Britannia! Britannia, 
rule the waves,

Britons never, never, never 
shall be slaves!"

Kiti du posmai skamba išdi
džiai ir taip pat skelbia anglų 
tautos pranašumą. "Rule,Britan
nia" yra išdidus imperialistinis 
Britų Imperijos pergalės himnas, 
šio himno tekstas buvo sukurtas 
dviejų rašytojų: James Thompso- 
no ir David Malleto, o muzika 
sukomponuota 1740 metais Dr. 
Arne’s. Iš pradžių tai buvo da
lis vieno London aristokratijos 
slouksniuose vaidinamo scenos 
veikalo.

Antrasis anglų himnas "God 
save the king" esąs parašytas 
londoniškio Henry Carey 1743 
metais, bet vokiečių muzikologas 
H. Riemann’as išsamiame savo 
muzikos leksikone šią garbę jam 
paneigia. Himnas prasideda ir bai
giasi Dievo vardu, bet jame 
niekur neprisimenama nei anglų

Chicagos Lietuvių Operos vyrų choro dalis repetuoja Verdi "Requiem", kuris bus atliktas birželio 13 d. 
Chicagoje. Kad darbas vyktų greičiau, choras yra paskirstomas specialiai tik dalimis, čia su viena tokia 
dalimi repeticiją praveda Alfonsas Gečas, kuris matomas prie pianino. VI. Juknevičiaus nuotrauka

tauta, nei jų šalis. Per visus pos-, 
mus meldžiamasi tik už karalių. 
Taigi, šį himną tektų vadinti ka
raliaus himnu.

Himnas buvo sukurtas tais lai
kais, kai Anglijoje ėjo varžytinės 
dėl sosto tarpe karaliaus Jurgio 
n-jo šalininkų Whigsų ir preten
dento į sostą EdvardoStuarto ša
lininkų Jacobitų partijų. Gal to
dėl šiame himne yra atsiradęs 
toks antrasis posmas, kuriame 
prašoma Dievo sukilti prieš 
karaliaus priešus ir pridaryti 
jiems visokių nemalonumų, pav.,

O Lord our God, arise,
Scatter his enemies, 

and make them fall.

Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks, 
On Thee our hopes we fix. 

God save the king!

Dėl šio posmo anglų himnas 
jau nuo senų laikų pakartotinai 
buvo susilaukęs daugelio prie

kaištų. O kai po I-jo Pasaulinio 
Karo Ženevoje susikūrusiai Tau
tų Sąjungai Josephine Daskam 
Bacon buvo parašiusi bendrą 
"Tautų Himną" ( su pritaikyta 
Beethoveno muzika iš IX-sios jo 
simfonijos finalo), kur per visus 
tris ilgus himno posmus buvo ak
centuojama tautų lygybė, brolybė 
ir taika ir kada dar tikėta į tau
tų sugyvenimą, pagrįstą Tautų Są
jungos gražbylyste, tai daugeliui 
anglų atrodė, kad antrojo posmo 
žodžiai yra sunkiai besuderinami 
su naujų laikų tarptautinio bend
radarbiavimo dvasia. Himno ne
tinkamumo klausimas 1931 metais 
buvo iškeltas Anglijos Žemuti
niuose Rūmuose, šis klausimas 
susilaukė iš tuometinio Anglijos 
finansų ministerio Mr. Snowdeno 
netikėto ir įdomaus paaiškinimo, 
kad žodžiai, sukurtais kartuesan. 
ti giedama himno melodija, nesą 
himno dalis. Tik pati melodija 
esanti tautos himnas.

Po vienų iškilmių katedroje 
užbaigtų himno giedojimu, Angli

jos spaudoje buvo pasirodę nuo
monių, kad jų himnas esąs ne
krikščioniškas, nepadorus ir ne
garbingas bet kurioj vietoje, o 
bažnyčioje jis piktžodžiaująs ir 
niekinąs Dievą, gi katedroje — 
esąs iš viso triukšmingas begė
diškumas. Himno šalininkai į tai 
smarkiai reagavo, griežtai atsi
kirsdami ir nurodydami jau nuo 
amžių bažnyčios giedamas Dovy
do psalmes, ypač 83-ją psalmę, 
kur Dievas esąs taip pat "be
gėdiškai" prašomas išnaikinti vi
sus Izraelio priešus, kad jie pa
virstų į žemės trąšas.

įvairiais laikais buvo sukurta 
daug rimtų anglų himno pakaita
lų ir netikusių šlykščių, pagal 
himno melodiją dainuojamų, sa
tyrų ir parodijų, kaip pav., Di
džiosios Prancūzų Revoliucijos 
laikais Anglijai taikomas giljoti
nos himnas:

To the just Guillotine,
Who shaves off Heads so clean

I tune my Stringi 
(Nukelta J 6 psl.)

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das 4*,iišmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS

Alice Stephens, gerai žinoma muzikė, kuri su savo ansambliu yra įsijungusi į žuvusiųjų pagerbimo 
koncertą birželio 13 d. Chicagoje, repetuoja su viena choro dalimi, rengdama choristes tam svarbiam 
pasirodymui McCormick teatre. . VI. Juknevičiaus nuotrauka
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ANDRIUS MIRONAS
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Algį Klimą užtikau jo studijoje su įkarščiu įnikusį 
į drobę ir dažus. Jis net neatsakė į mano sveikinimą, pa
raudusiomis akimis žvelgdamas tai kažkur pro molberto 
viršų, tai staiga net susikūprindamas kruopščiai lipdyda
mas dažų tižes, tai atbulas atsitraukdamas ir iš tolo įver
tindamas savo darbą. Tik po gerų penkių minučių metė 
teptuką ir paletę ant stalo, apkrauto visokiausiais daili
ninko įrankiais ir dažų tūbelėmis. Tarytum tiktai dabar 
pamatęs mane, sušuko:

— Andriau!! Sveikas gyvas! Tiek ilgai nesimatėm! 
Apsikabinome. Tiesą pasakius, buvau kiek pyktelėjęs 

dėl visiško jo nesidomėjimo manimi. O juk dvejus metus 
nesimatėme.

— Matyt, labai svarbų paveikslą kuri, — pasakiau 
jam atvirai, — kad net manęs įeinančio nepastebėjai.

— O, atleisk, Andriau!... Eikš, pasižiūrėk! Argi 
ji ne dieviška?

Jis nusitempė mane ir pastatė prieš savo naujausią 
kūrinį. Išplėtęs akis žiūrėjau vis labiau susižavėdamas

neapsakomu grožiu, dvelkiančiu iš drobės į mane, nors 
kūrinys galutinai dar nebuvo baigtas.

Centre jūros dugno, apgyvento įvairiausių žuvų, keis
čiausių formų ir ryškių spalvų gyvūnų, sukosi nepaprasto 
grožio mergina. Jos judesys toks greitas! Atrodė, jog ji 
sukasi, nes matoma jau ryškiose dvejose padėtyse — iš 
priekio ir iš profilio. Sukinys dar turėjo daugybę neaiš
kių kitų padėčių. Iš karto matoma, kad mergina juda, 
sukdamosi ant vienos kojos, kitą sulenkusi, o rankas iš
tiesusi į šalis. Jos veide žaidė tokia gyva šypsena, rodos, 
tuoj garsiai prasijuoks! Nepaprasto baltumo .dantys ži
bėjo tarp dailių lūpų, o minkštuose skruostuose ryškėjo 
dvi švelnios duobutės, teikdamos moters veidui vaikišku
mo atspalvį. Kadangi žinojau Algio paprotį piešti tik iš 
gyvenimo, supratau, kad Algis beviltiškai įsimylėjęs į 
pozavusią jam moterį. Tačiau ji buvo verta to! Tokio 
grožio dar nesu matęs.

— Kažkas nepaprasto! — nesulaikiau šauksmo. — 
Algi, tu sukūrei neapsakomai gražų paveikslą!!

Algis nervingai užsidegė cigaretę.
— Ar pastebėjai tą dvilypumą?
— Taip! Iš priekio ir iš šono! Bet veidas tas pats!
— Lygiai kaip ir ji pati! Vieną dieną vienokia, o 

kitą jau visai kitokia... Bet sėsk, Andriau! Aš noriu tau 
papasakoti apie ją. Tu būtinai turi žinoti viską!

Algis bekalbėdamas išėmė iš spintelės butelį raudo
no vyno ir dvi stiklines. Padėjo ant stalo, viena ranka 
nužerdamas ant grindų kas ant jo buvo padėta. Prisi
traukęs taburetę, pasiūlė man sėstis kėdėn.

— Man skaudu, ir aš turiu atsiklausti tavo patarimo. 
Tu mano geriausias draugas, kokį tik esu kada turėjęs. 
Taip pat esi nevedęs, todėl geriausiai mane gali suprasti. 
O supratęs ir patarsi geriausiai, ar ne, Andriau?

— Nežinau, Algi. Kas gi yra? Pasakok! Aš klausau. 
Algis išgėrė pusę stiklinės vyno ir ėmė pasakoti keis

tą jo pergyventą istoriją.

Gedimino gatvės mūrinio pastato pusrūsy įrengta 
kavinė. Lenkų okupacijos laikais ji vadinosi ”Pod Okrę- 
tem”, o dabar savininkai šį vardą išvertė į lietuvių kalbą 
ir šviečiančios raidės praeiviams skelbė, jog čia atsilan
kęs jausis tarytum būtų ”Po laivu”. Iš kur šis vardas 
kilo, sunku būtų spręsti. Paprastai po laivu juk turėtų 
būti vanduo ir dar giliau — jūros dugnas. Savininkai 
margaspalvę jūros dugno karaliją pabandė atvaizduoti, 
prikabinėję palubėj įvairiausių jūros gyvūnų. Net ant 
sienų, tarp gausių paveikslu ir fotografijų. Kiekviena 
ložė su stalu ir suolais abiejuose šonuose turėjo savo atski
rą dekoraciją, vis kokias nors kitokias jūrų gelmių arba 
žuvų iškamšas, įvairiausias medūzas, žvaigždes bei ark
liukus virš galvų ir įvairių dailininkų jūros motyvais pieš
tas miniatiūras arba ir pilno formato paveikslus. Radau 
čia ir Aivazovskio jūros vaizdą. Tos ložės kavinėj nedi
delės, bet jaukios. Bendrosios patalpos vidury pora stalų 
su suolais. Viskas senovinio stiliaus. Alus taip pat pa
duodamas bavarų tipo kaušuose su viršeliais, žodžiu, pa
talpa atrodė visai simpatiškai, o man, kaip menininkui, 
čia buvo daug stebėjimo taškų. Specialiomis uniformo
mis švariai apsirengusios padavėjos patarnavo svečiams 
labai mandagiai. Beveik visos ios kalba tik lenkiškai, to
dėl ir publika čia daugiausiai lenkų tautybės. Mat buvę 
ponai prie savo senų laikų įpročių ir užgaidų, užsispyrę 
laikosi jų ir dabar, nors sovietu proletariatas, savo dik
tatoriaus atsiųstas, stengiasi visus Vilniaus gyventojus 
sulyginti po geležiniu padu.

(Bus daugiau)
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TAUTOS HIMNU ISTORIJOS UŽKULISIUOSE
(Atkelta iš 5 psL) 

išleistas atvirutėje su paveiks
liuku, kuriame pavaizduota kiau
lė, tempianti giljotinos virvę, o 
asilas, simbolizuojąs karalių, lai
kąs po giljotina pakišęs savo gal
vą.

Karalienės Viktorijos sukak
ties proga dvarui artimų žmonių 
jai buvo patiektas patvirtinti toks 
himno antrojo posmo pakaitalas: 
"O Lord God arisel Bless Eng- 
lands enemies and make them 
good," kurį perskaičiusi karalie
nė pareiškė: "No. I wish to com- 
pound their politics and frustra- 
te their knavish tricks". Tuo šis 
Anglijos himno pakeitimo klausi
mas baigėsi ir himnas pasiliko 
tas pats.

Pravartu pažymėti, kad anglų 
"God save the king" melodija ne
trukus persimetė į kai kurias Eu
ropos ir j Jungtines Amerikos 
Valstybes, kurių poetai, prisilai
kydami jos metro ir ritmo — 
beveik šabloniškai -- sukūrė savo 
tautoms himnus: Olandija --1763 
m., Danija — 1790 m., Prūsija — 
1?93 m. (bevelk tuo pačiu laiku ir 
kitos vokiečių valstybės — Hano
veris, Braunšveigas, Saksonija, 
Veimaras ir kt.), Šveicarija, Ita
lija, Lichtenšteinas, Švedija, Ru
sija, jAVtbės.

Čia minimasis himnas iš pra
džių buvo malda už Anglijos ka
ralių, kuris' — būdamas Hanove
rio vokietis -- blogai kalbėjo 
angliškai ir nesidomėjo nei britų 
kultūra, nei jų aukštąja politika. 
Labai daug laiko jis praleisdavo 
savo gimtinėje Hanovery, todėl su
prantama, kad himnas greit atsi
rado ir Europos žemyne. Pirmą
syk jis buvo išleistas Haagoje 
1766 metais masonų giesmių rin
kiny "La Uremaconne",o pirmo
ji masonų ložė buvo Įkurta Londo
ne jau 1717 metais. Iš ten masonų 
judėjimas labai greitai plito ir 
visoj Europoje, todėl nenuosta
bu, kad himnas "God save the 
king" savo karjerą pradėjo kaip 
masonų giesmė, nes masonų lo
žės Europoje buvo organizuoja
mos ir vadovaujamos anglų.

Ne vien kitų tautų himnai bu
vo giedami su "God savetheking"

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

tik tiesioginė 
liepsna padaro 
juos taip skanius! 

Tiesioginė, sunkiai dirbanti, nešposaujanti liepsna. Kiek 
skonio ji suteikia maistui. Tiesioginė liepsna suteikia kai 
ko ypatingo ir alaus skoniui. Ji veikia kiek skirtingai 
bravore, bet rezultatai tie patys ... puikus skonis. Ugni
mi darymas yra tradicinis Senojo Pasaulio būdas... juo 
išgaunamas geresnis skonis iš visko, kas dedama alų da
rant. Ugnimi darymas yra brangesnis, bet tuo būdu iš
gautas skonis labiau patinka klijentams. Ragauk šaltą 
Stroh’s dar šiandien. Tai vienintelis Amerikoje ugnimi 
darytas alus.

FIRE~BREWED FLAVOR

ŽIŪRĖKITE BEISBOLĄ, ĮJUNGUS ABC-TV KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ,WEWS, Channel 5

melodija, bet ir pirmosios mote
rys sufražistės 1795 m. spalio 17 
d. "Philadelphia Minerva" lai- 
raštyje buvo paskelbusios pagal 
tą melodiją giedamą savo himną 
"RIghts of Woman", kuris prasi
deda: "God save each Female’s 
right; Show to her ravished sight. 
Woman is free". Be to, tiek Eu
ropoj, tiek ir šiaurės Amerikoje 
atsirado daug religinių giesmių 
su anglų himno melodija. Jos ir 
dabar jebegiedamos. Net ir lietu
viai jAV-bių ir Kanados baptis
tai tą melodiją yra panaudoję 
vienai savo giesmei, kažkodėl pa
vadintai "Ameryka. Tėvynė 
meiljnga Dr. Jan Bull" (origi
nalo kalba netaisyta), kurios teks
tas bet gi kalba ne apie Ameriką, 
bet apie Lietuvą:

Tėvynė meiljnga. Žemele pri- 
gemta.

Tau cdedosiu.
Žemie Te$u musu. Lietuva 

garbensiu.
Tu vysad man buse. Atmenama 

ir t.p.
(Kankles Lietuyiškos Padarita 
A. P. Stankevičos. American 
Baptist Publicatlon Society Phi 
ladelphia 1915. p. 64.)
Anglijos himno melodija turė

jo įtakos ne tik įvairių tautų him - 
nų ir religinių tekstų autoriams 
bet ir grynai instrumentinės mu
zikos kūrėjams. Garsusis italų 
smuikininkas Nicolo Paganini 
(1782-1840) yra sukūręs smuiki
ninkams sunkiai įveikiamas vari
acijas "God save the king" melo
dijos tema. Kiti kompozitoriai tą 
pat temą yra panaudoję savo sim
fonijose ir fortepijono muzikoje.

Užbaigiant šią Anglijos himnų 
atsiradimo ir jų "emigracinių žy
gių" apžvalgą, norisi tik pridurti 
kad senumo atžvilgiu abu Angli
jos himnai užima antrąją vietą. 
Seniausias pasauly, nuo 1570 
metų ligi šių dienų tebegiedamas 
yra Olandijos himnas "Wilhel- 
mus van Nassouwe".

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ HIMNAI

"The Star-Spangled Banner" 
himno tekstą parašė amerikie
tis teisininkas Francis Scott Key

tas pats! 

kuris anglų - amerikiečių karo 
metu kaip arbitras buvo internuo
tas britų karo laive, kai 1814 m. 
rugsėjo 12 naktį anglai ėmė bom
barduoti JAV-bių tvirtovę Mc 
Henry. Eilėraščio pradžią jis 
parašė ant seno voko, būdamas 
dar priešų laive. Savo sukurtam 
tekstui melodiją jis paėmė iš 
tuometinių JAV-bių priešų ang
lų, kurie kitą dieną po bombar
davimo daugiausia dainavę taip 
vadinamą anakreonininkų išgė
rimų dainą "To Anacreon in He- 
aven". Tai buvo Londono aristo
kratijos sluoksnių socialinio - 
muzikinio - masonų klubo konsti
tucinis himnas. Minėtojo klubo na
riai žiemos sezono metu kas ant
ra savaitė susirinkdavo į vienos 
ištaigingos Londono tavernos sa
lę į uždarus labai aukšto lygio 
koncertus. Koncerto programai 
pasibaigus, visi klubo nariai kar
tu vakarieniaudavo, o vakarienei 
pasibaigus prasidėdavo linksmo
ji dalis su vynu, linksmomis dai
nomis ir juokais, šios dalies įva
du, pagal tradiciją, visuomet bū
davo dainuojamas klubo konstitu
cinis himnas:

To Anacreon in heaven, where 
he sat in full glee,

A few sons of Harmony sent 
an petition,

That he their inspirer andpat- 
ron would be,

When this answerarrivedfrom 
the jolly old Grecian:

Voice, fi ddle, and flute,
No longer be mute,

1*11 lend ye my name, and in- 
spire ye to boot:

And besides, 1’11 instruct you, 
likę me, to entwine

The myrtle of Venus with 
Bachus’s vine.

šios dainos žodžius buvo pa
rašęs Ralph Tomlinson, Esq., 
o muziką sukompanavo John 
Stafford Smith 1775 metais. Dai
na turėjo didelį pasisekimą. Ji 
būdavo dainuojama ne tik Angli
joj ir jos salynuose, bet labai anks - 
ti ji atsirado ir šiaurės Ameriko
je. Kaip "brolybės daina" ji buvo 
dainuojama Kolumbijos anakre-

LSK ŽAIBAS AMERIKOS
TINKLINIO PIRMENYBĖSE

Kiekvienais metais gegužės 
mėnesį Amerikos Tinklinio Sąjun
ga (USVBA) sezono pabaigai ruo
šia visos Amerikos tinklinio var
žybas — Natlonal Volleyball 
Championships.

šiais metais tos varžybos įvy
ko Omahoj, Nebraska, gegužės 5- 
8 d.d. Keturiose grupėse — mo
terų, vyrų, seniorų (vyrų virš 35 
metų) ir universitetų — rungėsi 
84 komandos, dalyvavo apie 800 
geriausių JAV tinklininkų. Žaidi
mai vyko keturias dienas, ketu
riose aikštėse nuo 8 vai. ryto iki 
12 vaL nakties. Visi keturi turny
rai binto pravesti dviejų minusų 
sistema, buvo sužaistos 164 rung
tynės.

Moterų grupėje dalyvavo 22 
komandos, jų tarpe ir Clevelan
do LSK Žaibas, kaip Lake Erie 

onininkų organizacijoje, kuri bu
vo įsteigta New York City mies
te 1795 metais. Didelio šios dai
nos populiarumo priežastis buvo 
ta, kad nuo senų laikų ji būdavo 
dainuojama kaip masonų giesmė. 
Ta pat proga pravartu prisiminti, 
kad ir Britanijos himnas buvo 
giedamas masonų ložėse.

Nėra abejonių, kad JAV-bių 
himno autorius Francis Scott Key 
mokėjo anakreonininkų giesmės 
žodžius ir melodiją. Jos metras 
ir ritmas turėjo būti jo sąmonė
je tada, kai jis priešų laive už
rašinėjo savo patriotinį eilėraš
tį. Kiekvienu atveju tai parodo 
jau pats pirmasis "The StarSpan- 
gled Banner" himno teksto leidi
nys, ant kurio pažymėta: "Tune 
— To Anacreon in Heaven".

ši JAV-bių himno melodijos is
torija turi panašumo su Lietuvos 
istoriniais įvykiais ir primena 
1919 metus, kada nepriklausomy
bės kovose su bolševikais Lietu
vos kariuomenė atžygiavo nuo 
Ukmergės į Utenos apylinkes, 
dainuodama:

Girios, kalneliai, sveikiname 
jus,

Ruoškite drąsuoliams tinka
mus kapus 1

šiai dainai melodija tuomet bu
vo taip pat pasiskolinta iš Lietu-
vos priešų rusų 1914-1918 metų 
karo dainos:

Gory, veršiny, vas ja vlžu 
vnov*,

Karpatskije doliny — kladbišce 
udal’cov.

(Kalnai, viršūnės, aš jus vėl 
matau,

Karpatų slėneliai — drąsuolių 
kapai)

Labai gražus tekstas kitos JAV 
patriotinės giesmės, parašytos 
Samuel Smith’o ir pagal anglų 
"God save the king" melodiją 
giedamos JAV-bėse jau nuo 1832 
metų, kuri tačiau oficialaus him
no teisių neįgijo:

My country, ’t is of thee,
Sweet land of liberty,

Of thee I slng;

Land where my fathers died,
Land of the pllgrims’ pride, 
From ev’ry mountainside

Let freedom ring ir 1.1.

PROSUOS HIMNAS

Pagal iš anglų skolintą "God 
save the king" melodiją buvo gie. 
damas Prūsijos himnas:

Heil dir Im Siegerkranz,
Herrscher dės Vaterlands!

Heli, Kaiser, dir!

Fuehl in dės Thrones Glanz 
die hohe Wonne ganz,
LIebling dės Volkes zu sein! 

Heli, Kaiser, dir!

(Valio, tau pergalės vainike.
Tėvynės valdove, tau valio! 

Kaizeri, tau valio!
Garbėje sosto nuostabaus 
kilnųjį džiaugsmą jausk 
uutos numylėtinis besąs.

Kaizeri, tau valio!)
Himnas buvo išleistas 1790 me

tais. Jame per visus penkis il
gus, ]?astoriaus HeinrichHarries 
parašytus, himno posmus, be jo
kio religinio elemento, yra pade
monstruotas visas vergiškas tuo
metinio kaizerio FriedrichoWil- 
helmo asmens garbinimas, pa
sižadant "kaempfen und bluten 
gern fuer Thron und Reich" (Ko
voti ir su malonumu kraują pra
lieti už sostą ir reichą).

(Bus daugiau)

AAU ir USVBA Region 4 vienin
telis atstovas. LSK Žaibo mote
rų komanda šiame AA klasės tur
nyre pasiekė savo aukščiausią for- dai. Bet čia meksikietės susiė- 
mą ir žaisdama geriau negu bet 
kada laimėjo tris ir pralaimėjo 
dvi rungtynes. Tik keturios ko
mandos turėjo geresnį, laimėtų - 
pralaimėtų rungtynių santykį, bet 
rungtynių lentelėje LSK Žaibas 
pasidalino 9-tą vietą visoje Ame
rikoje su Grand Centrai Y koman
da iš New Yorko. (š.m. balan
džio 3 d. LSK Žaibas laimėjo 
tinklinio turnyrą New Yorke, 
baigminėse rungtynėse nugalėję 
Grand Centrai Y.)

Pirmas rungtynes LSK Žaibas 
žaidė su Midland, Texas, koman
da. Pirmose minutėse jautėsi 
pirmųjų rungtynių nervuotumas 
ir buvo padaryta keletas klaidų, 
bet laimėjus pirmą setą 15:10ant
rasis ėjo lengviau ir Žaibas lai
mėjo 15:Š. Antrame rate Žaibas 
susitiko su Santa Monica Volley
ball Club iš Santa Monica, Cali- 
fornla. Kaip ir visos Pietų Cali
fornijos tinklinio komandos San

ta Monica pasirodė labai gerai ir 
pirmą setą laimėjo lengvai 15:4. 
Antrą setą Žaibas sukovojo žy
miai stipriau, bet nepajėgė išlai
kyti daugiau patyrusių žaidėjų 
spaudimo ir pralošė 15:9. (Santa 
Monica turnyre laimėjo ketvir
tą vietą.) Trečiose rungtynėse 
LSK Žaibas susitiko su vietine 
Omahos KOIL komanda (kurią 
lengvai nugalėjo 15:4 ir 15:6,

Kulminacinis turnyro taškas, 
kalbant apie LSK Žaibą, buvo 
rungtynės prieš Meksikos repre- 
zentantes 'iš Mexico City, Mexi- 
co. šios rungtynės įvyko penk
tadienį. Jau žaibietės buvo su
sipažinę keletą Omahos lietuvių 
ir 9 vaL ryto jau salėje sėdėjo 
būrelis entuziastų. Taip pat ir 
Meksika, kuri buvo atsiuntus ir 

• 3 vyrų komandas, turėjo didelį 
būrį sekėjų. Rungtynės įgijo dar 
didesnį tarpvalstybinį atspalvį, 
kai meksikietės prieš žaidimo 
pradžią įteikė kiekvienai lietu
vaitei po mažą dovanėlę. Gi žai-

ATLANTO RAJONO SKAUTAMS
Gegužės 1-2 d.d. Worcester, 

Mass. įvyko LSS Atlanto Rajono 
vadovybės posėdis, kuriame nu- 
urta atkreipti vadovų-vių bei 
skautų - skaučių dėmesį Į že
miau išvardintus darbus ar įvy
kius:

L Visų Atlanto Rajono vietovių 
Seserijos, Brolijos ir Akademi
nio Skautų Sąjūdžio vieneui yra 
prašomi nerengti paskirų Lietu
vos okupacijos 25 metų sukak
ties minėjimų, bet aktyviai ir or- 
ganizuoui prisidėti prie šiuo tiks - 
lu visuomenės r engiamų demons
tracijų ar minėjimų. Vietovėse, 
kur tokie minėjimai nėra orga
nizuojami, skautai - skautės ra
ginami imtis iniciatyvos patys 
juos rengti.

2. Skauui vyčiai, vyr. skautės 
ir akademikai skauui raginami 
kuo gausiausiai dalyvauti lietuvių 
žygyje į Washingtoną gegužės 15 
d., o kur reikia, talkininkau
ti šios žygio organizatoriams ir 
vadovams. Tikslesnes informaci
jas galima gauti pas atskirose 
vietovėse sudarytus specialius ko
mitetus, ir laikraščiuose.

3. Atlanto Rajono skautų tėvai 
yra užsimoję nupirkti skauums 
stovyklavietę, šiame reikale jie 
yra jau toli pažengę, učiau dar 
daug darbo yra prieš akis. Visi 
skautai - skautės yra prašomi 
visomis išgalėmis talkininkauti 
atskirose vietovėse suorganizuo
tiems stovyklavietės vajaus ko- 
miteums.

4. Birželio 26-27 d.d. Wor- 
cesteryj, Mass., įvyksu jubilie
jinė, dešimtoji, Atlanto Rajono 
skautų-skaučių sporto šventė. Vi
sas rytinio pakraščio skautiška
sis jaunimas kviečiamas šioje 
šventėje dalyvauti. Sporto šven
tės taisykles ir visas kitas in

ATSILANKĖ I DIRVA«- c f
6907 Superior Avė.,

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

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

bletės atsilygino laimėdamos 
rungtynes 2:1. Tik prasidėjus žai
dimui buvo matyti lietuvaičių 
pranašumas -- stipresni servai, 
kirtimai, geresnis kamuolio val
dymas, gynyba. Pirmas setas 
greitai pasibaigė 15:5 Žaibo nau
dai. Antrą setą pradėjo ir gerai 
ir neužilgo turėjo 13:8 savo nau- 

mė, o žalbietės padarė keletą 
servavimo klaidų iš eilės ir Mek
sika laimėjo 15:13. Trečiame se
te LSK Žaibas vėl atgavo savo for. 
mą ir lengvai laimėjo 15:6.

Paskutines rungtynes Žaibui 
teko žaisti su geriausia moterų 
tinklinio komanda — Chicago Re- 
bels. Po labai kietos kovos, ypač 
antrame sete, Chicago Rebels 
laimėjo 15:7,15:13.

Ne vienas tinklinio žinovas iš 
Californijos gerųjų tinklinio ko
mandų stebėjosi LSK Žaibo pada
ryta pažanga nuo pernai rudenio 
New Yorke ir spėliojo kad su 
truputį stipresniu puolimu LSK 
Žaibas sekančiais metais galėtų 
dar aukščiau pakilti. Gaila, kad 
Š.A. Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos Centro Val
dyba taip nesidomi šiuo LSK Žai
bo sporto vienetu, kad net neat
sakė į laišką, kuriuo Žaibo tink- 
lininkės kreipėsi prašydamos pa
ramos šiai kelionei.

Visose keturiose grupėse vy
ravo komandos iš Pietų Califor- 
nljos, kur tinklinis yra labai po
puliarus. Vyrų ir moterų grupėse 
pirmas keturias vietas laimėjo 
Californijos komandos; Univer
sitetų turnyrą laimėjo UCLA, 
baigminėse rungtynėse nugalė
jusi Santa Monica City College,

šis turnyras iš žaibiečių pa
reikalavo daug darbo ir lėšų. 
Kelionės išlaidos siekė apie $150 
kiekvienai komandos narei. Kad 
bent dalinai tas išlaidas padengti, 
LSK Žaibas gegužės mėnesio 22 
dieną, šv. Jurgio parpi jos salė
je, rengia koncertą - vakarą. Vi
si Clevelando lietuviai yra kvie
čiami atsilankyti, išgirsti Cleve
lando Vyrų Oktetą su soliste Ire
na Grigaliūnąite, linksmai pra
leisti vakarą ir tuo pačiu padėti 
Clevelando Žaibo tlnklininkėms.

rkb

formacijas galima gauti pas at
skirų vietovių vienetų vadovus 
arba pas šventės organizatorių 
"Nevėžio" tunto tuntininką s. fil. 
Petrą Molį, 72 Topsfield Circle 
Shrewsbury, Mass.

Romas Kezys 
LSS Atlanto Raiono Vadas

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI 

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.-

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

KOSTAS 
BUTKUS 

Telefonai: CHICAGO
LUdlow 5-6291, 

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Kun. Spurgis, Draugo 

administratorius, šv. Jur
gio parapijos kapeliono P. 
Dzegoraičio lydimas, lankė
si Dirvos redakcijoje ir su
sipažino su ofseto spausdi
nimo metodais. Malonus 
svetys iš Chicagos buvo at
vykęs j Clevelande vykstan
čią Čiurlionio Ansamblio 
šventę.

• J. Bubelis, iš Philadel- 
phijos, aplankė Dirvos re
dakciją ir pasikeitė nuomo
nėmis visuomeniniais ir 
spaudos reikalais.

• K. S. Karpius, ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
vicepirm., kurio globoje yra 
filmai prezidento Antano 
Smetonos atvykimo į Cleve
landą’1941 metais, ir laido
tuvių 1944 metais, pakvies
tas Detroito A. L. Tautinės 
Sąjungos skyriaus, vyksta 
į Detroitą parodyti tuos 
filmus šeštadienio vakare, 
gegužės 15 d., Lietuvių na
muose, 3009 Tillman. Pra
džia 8 vai. vakare.

• 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.

• 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 reikalah

Prašome šiame susirinki
me skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

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

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

Tatai buvo pirmoji Čiurlionio 
ansamblio sukaktuvių dalis-aka
demija ir banketas šv. Jurgio pa
rapijos salėje gegužės 8 d.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI I9OV

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

I

HOME and 7” 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Bendras vaizdas Iš Čiurlionio ansamblio sukaktuvinio baliaus Clevelande. Scenoje čiurlioniečiai su sa
V. Pliodžinsko nuotraukavo vadovais p. Mikulsklais.

Čiurlionio ansamblio vadovai Ona ir Alfonsas Mikulskiai per su
kaktuvinį balių buvo apdovanoti gėlių vainikais.

V. Pliodžinsko nuotrauka

ČIURLIONIEčių LAIMĖJIMAI 
IR LAURAI

o

Sukaktuvėms rengti komiteto 
pirmininkas F. Eidimtas tarė 
įžanginį žodį ir programai vado
vauti pakvietė J. Daugėlą, kuris 
trumpais, bet sodriais bruožais 
apibūdino ansamblio nuopelnus, 
laimėjimus bei pastangas, pa
brėždamas, kad per 25 metus an
samblyje įvairias tarpais dalyva
vo net 800 pasišventėlių (deja, 
kiti kalbėtojai vėliau minėjo 
"apie septynetą šimtų").

Iškvietus scenon pavardėmis 
ansamblio dalyvius atliktųjų me
tų skaičiaus eile ir nuotaikai pa
kilus, sugiedota vadinamasis an
samblio himnas — Lietuva bran
gi. įspūdis labai jaudinantis. Ži
nome, kad ši daina, tiksliau — 
beveik giesmė, dažnai visur pa
garbiai atliekama, bet nejučio
mis prisimename, kad patsai to 
teksto kūrėjas Maironis yra pa
keitęs pirmuosius žodžius "Lie
tuva brangi" kitais "Graži, tu 
mano". Būtų naudinga visiems tuo 
susirūpinti. Juo labiau, kad Lie
tuvos himną irgi girdime jau pa
keistą, ne tokį koks Kudirkos pa
liktas, nors kai kas ir dabar dar 
yra taisytina.

Pagrindinėje prakalboje (pro
gramoje - akademijos kalba) A. 
Augustinavičienė visokeriopai 
nupiešė A. Mikulskio, O Mikuls
kienės ir viso ansamblio ypaty
bes, mužikišką jautrumą, dainos 
branginimą ir jos saitus su tau
tos dvasia. Kalbėtojos paveikti 
sujudome, susijaudinome ir drau 
ge su ja pergyvenome brandas, 
kilnias akimirkas, skaudžiai du
riančias mums į širdį išeivijoje.

ALB I-sios Clevelando apylin
kės pirmininkas F. Eidimtas pra
nešė apie dovanotą ansambliui 
$1.000 paskolą. Klebonas kun. B. 
Ivanauskas dovanojo šio vakaro 
salės nuomą. Dainavos ansamb
lio pirmininkas E. Slavinskas įtei
kė adresą ir ansamblio plokšte
les.

Iš garbės komiteto, sudaryto 
šiai šventei, atvyko tik muz. J. 
Žilevičius, kiti dėl įvairių rimtų 

kliūčių nepasirodė, nors ir pa
sveikino.

PLB pirmininko J. Bačiūno 
vardu pasveikino vicepirmi
ninkas St. Barzdukas.' Buvusių 
čiurlioniečių atstovas J. Stempu
žis pareiškė puikius sveikinimus 
ir linkėjimus.

Ansamblio pirmininkas VI. 
Plečkaitis įvardijo ištisą eilę ap
dovanojamųjų narių už nuopelnus.

Sveikinimai raštu gauta iš vys
kupo V. Brizgio, Lietuvos atsto
vo J. Kajecko, muz. J. Žilevi
čiaus, PLB pirmininko J. Bačiū
no, VLIK pirmininko V. Sidzi
kausko, ALT ir LRKSA pirminin
ko L. Simučio, ALB tarybos pir
mininko V. Volerto, SLA prezi
dento P. Dargio, muziko Pr. Am- 
brazo su ansambliui dedikuojamu 
nauju kūriniu ir gausybės kitų 
iš JAV, Kanados, Europos ir Aus
tralijos.

Pabaigoje A. Mikulskis tarė žo
dį kupinomis entuziazmo minti
mis.

Akademija suplanuota gana 
kruopščiai. Giriančių vertinimų 
ir tikro nuoširdumo buvo su kau
pu. Ansamblio pasiaukojimas ir 
kūryba Iškelta aikštėn vaizdingai, 
nors ir užsitęsė net 1 v. ir 40 
min.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
prasidėjo linksmoji dalis: vaišės 
ir šokiai. Šeimininkavo patyri ir 
apsukri O. Jokflbaitienė su kelio
mis darbščiomis talkininkėmis. 
Stalų buvo surikiuota tiek, kiek 
betilpo. J. Juodėno vadovaujamo
ji jaunimo kapela vis labiau ir 
labiau lavinasi ir visiems patinka,

Vladas Braziulis

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

PARDUODAMAS NAMAS 
1057-59 — 169 gt. 2 butai.

Teirautis: Rock Creeck. 
Ohio. Tel. 563-3176.

(54-56)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

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

Investavimui
32 butu, arti Lake Shore 

Blvd. Naujas — mūrinis.

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

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

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

CHICAGO

MOKSLEIVIŲ PAVASARIO 
ŠVENTE
Trečioji Chicagos Apygardos 

lituanistinių mokyklų moksleivių 
pavasario šventė įvyks šių metų 
gegužės mėn. 23 i Bučo sody
boje Willow Sprlhgs, III.

šį pavasarį šventėje dalyvaus 
didesnis skaičius mokyklų, todėl 
ir programos išpildytojų bus žy
miai daugiau, šventei mokyklos 
jau pasiruošę. Belieka apipavi
dalinti programą generalinių re
peticijų metu, kurių yra numaty
tos net dvi, ir šventė paruošta. 
Oficialioji programos dalis susi
dės iš tautinių šokių ir dainų. Tau
tinius šoklus šoks net trys gru
pės: jaunesnieji pradžios mokyk
lų moksleiviai, vyresnieji ir — 
aukštesniosios Chicagos ir Cice
ro lituanistinės mokyklos. Dainas 
dainuos jaunesniųjų ir vyresnių
jų moksleivių jungtiniai chorai, 
šokiams vadovauja Chicagos apy
gardos švietimo komisijos narė 
Pranciška Gramontienė, cho
rams diriguos Juozas Bertulis ir 
Faustas Strolia,

Po oficialios programos da
lies, kad jaunimas nenuobodžiau
tų, numatyta suruošti eilę sporto 
rungtynių. Bus pravestos tink
linio ir kvadrato varžybos, taip 
pat bus ir komiško sporto nume
rių. Laimėtojai gaus dovanas. 
Techniškai programą ir sporto 
reikalus tvarkys MarąuettePar
ko LB Apylinkės valdyba, o Ci
cero Apylinkė vaišins svečius 
skaniais patiekalais. Gaiviną 
minkštieji gėrimai bus Brighton 
Parko Apylinkės žinioje, o įkai- 
tusiems atšalti ledus parūpins Jo
nė Bobinienė. Svečius priims ir 
automobilių pastatymą tvarkys 
LB Gage parko Apylinkės valdy
ba. šventę organizuoja LB Chi- 
caogs Apygardos valdyba.

(§)

• Jonas Jasaitis, JAV LB 
Centro valdybos pirminin
kas, dalyvavo Pietryčių LB 
apylinkių atstovų suvažia
vime Baltimorėje š. m. ge
gužės mėn. 2-3 dienomis. 
Suvažiavimas praėjo dar
bingoje nuotaikoje, išklau
syta daug įdomių paskaitų 
ir suorganizuota . LB Piet
ryčių apygarda.

Suvažiavimą globojo Bal
timorės apylinkės valdyba. 
Jai pirmininkauja senas 
Bendruomenės veikėjas Ju
lius šilgalis.

• Jaunimui skiriamos li
teratūros premijai atrinkti 
komisijai prisiųsta 24 vei
kalai. Iš jų 7 — poezijos 
rinkiniai, 8 — scenos vei
kalai ir 9 — prozos kūri
niai. Veikalai sugrupuoti j

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. Pakštys, 
BANGA,

Box 188, Centerville, 
Cape Cod. Mass.

Tel. (617) SP 5-4633.

PARDUODAMAS NAMAS

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

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

5 grupes ir perduoti komi
sijai skaityti. Komisiją su 
daro šie rašytojai ir mo
kytojai : Benediktas Bab- 
rauskas, Kazys Bradūnas, 
Česlovas Grincevičius, Juo
zas Plačas ir J. Juozevi- 
čiūtė.

• Rašytoja J. Narūpė- 
Pakštienė Vaikų Namelių 
auklėtiniams atsiuntė tris 
savo knygeles su prasmin
gais įrašais: knyga Ginta- 
rėlė — ”Lyg ankstybo ry- 
£o spinduliui, pirmajam kul
tūringam lietuviukų židinė
liui siunčiu savo Gintarėlę”. 
Jaunieji Daigeliai — "Ma
no brangiems, mažiems tau
tiečiams Montessori Drau
gijos darželyje”. Gintaro 
Takais — "Lietuviškais 
gintarais švytėkite, auklė
jimu žavėkite”.

GINTARO BALIUS

Chicagos Lietuvių Moterų Klu
bas, kuris susiorganizavo prieš 
40 metų, Lietuvai vos atgavus ne
priklausomybę, daug dėmesio 
skiria lietuvybės sustiprinimui 
išeivijoje. Klubo pagalba buvo 
remiamos prieglaudos, mokslo 
įstaigos, pavergto Vilniaus naš
laičiai ir moksleiviai, ypač Em. 
Vileišienei renkant aukas Ame
rikoje.

Ištikus Lietuvos tragedijai, at
sirado Balfas, ALT, afidavitai 
ir tremtinių įkurdinimas, kur klu
bas turėjo progų pasireiškti. šian
dien daug kas prašo paramos: 
skautai, studentai, Lituanus, Bal
fas, įvairūs Fondai. Per paskuti
nius kelius metus klubas suteikė 
stipendijas mokslo siekančioms 
jaunuolėms.

Galime užtikrinti, kad reikalui 
atėjus viso narės ir tos pačios 
debutantės stos į darbą už Lie
tuvos laisvės atgavimą. Pačios 
debutantės yra pasižymėjusios 
ne tik mokslo, sporto ir meno 
srityse, bet ir visuome ninėje 
veikloje. Jos niekad nesidrovi, 
bet visada didžiuojasi savo kil
me ir todėl pasirenka "Ginta
ro Balių" savo debiutui. Reikia 
pažymėti.kad klubo veikla susi
laukia plačių atgarsiu Chicagos 
amerikietiškoje visuomenėje ir 
spaudoje.

Rengėjos šiais metais džiau
giasi, kad Chicagos skautai įsi
jungė į baliaus rengimą. Ginta
ro tunto jaunimas sutiko būti 
debutančių palydovais. Gintaro 
baliaus visos pajamos, kaip ir vi
suomet, yra skirtos stipendi
joms, kuriomis kiekviena lietuvai
tė gali pasinaudoti.

Atjausdami tėvų ir senelių 
džiaugsmą, kad jie turi galimybę 
lietuviškoje bendrumenėje jas 
pristatyti, priimkime tasdebutan- 
tęs širdingai ir tuo stenkimės ap
jungti visas lietuvių karus {vie
ną, nes dar niekas nežinome kaip 
ilgai mes būsime be tėvynės.

(db)

DETROIT
AUKURO KONCERTAS

Detroito Dr. V. Kudirkos var
do Lituanistinė mokykla gegužės 
15 d. rengia ir globoja Clevelan
do vysk. M. Valančiaus Lituanis
tinės Mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertą. Pradžia 6:30 vai. 
Lietuvių namai, 3009 Tillman g, 
Detroit, Mich.

I šį paskutinį priešątostoginį 
koncertą tikimės, atvyks daugu
mas tėvelių su vaikais. Chorui 
diriguos muz. Alf. Mikulskis. 
Tautiniams šokiams vadovaus Te
resė Neimanaitė ir Ingrida Sta- 
saltė. Kanklių orkestrui vado
vaus Ona Mikulskienė.

Clevelando vaikų - lietuviukų 
koncertą paremkime savo atsl* 
lankymu. Turėsime patys daug 
dar neišgyvento džiaugsmo, 
džiaugsis juo labiau jautrūs mū
sų valkai, šį koncertą jau parė
mė aukomis gydytojai: B. Kvie
tys, Vyt. Majauskas, Vyt. Mile
ris, G. Petersonas, P. šepetys, 
O Vaitas, P. Žemaitis.

(v. mg.)

• Filmas apie prezidentą 
Ant. Smetoną bus demons
truojama Detroito Lietuvių 
Namuose žemutinėje salėje, 
gegužės mėn. 15 d., 8 vai. 
vak.

Filmas užsitęs apie vieną 
valandą.

Detroito visuomenė kvie
čiama šio dokumentalinio 
filmo pasižiūrėti.
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NAUJA LLKS 
VADOVYBĖ

K o r espondenciniu būdu 
išrinkta nauja Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Valdyba 
ir Kontrolės Komisija. Į 
valdybą išrinkti: Matas 
Naujokas, Jonas Jurkūnas, 
Aleksas Siliūnas, Jonas 
Mildažis ir Antanas šanta
ras, dauguma jų buvo ir 
ligšiol valdyboj. Į revizijos 
komisiją išrinkti — Anta
nas Juodvalkis, Vytautas 
Dargis ir Albinas Stiklakis.

Rinkimus pravedė LLKS 
Chicagos padalinio susirin
kime išrinktoji nominacijų 
ir rinkiminė komisija: Vy
tautas Poderys, Juozas Šla
jus ir Alfas J. Simonaitis.

LAISVĖS KOVOTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

S v a r b iems organizaci
niams klausimams aptarti, 
o taip pat naujai išrinkta
jai Sąjungos Valdybai pa
reigas perimti, šaukiamas 
LLKS Chicagos skyriaus 
susirinkimas, 2548 Wešt 69 
Street (Gintaro svetainė
je), gegužės 16 d., sekma
dienį, pradžia 3 vai. p. p.

• Anatolijų Grišoną, Lie
tuvos Chargė d’Affaires a.
i. Urugvajuje pasiuntiny
bės sekretorių, Lietuvos 
Diplomatijos šefas pakėlė 
pasiuntinybės patarėju.

• Min. S. Lozoraitis, Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Asamblėjos kviečiamas, da
lyvauja tos organizacijos 
delegacijoje, kuri seka Eu
ropos Tarybos Strasburge 
eigą. Iš Strasburgo Lozo
raitis nųyažiuos j Paryžių 
tenykštės pasiunt i n y b ė s 
reikalais.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMAS

įvyks gegužes 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 Registracija,

12:30 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 BANKETAS.

7 vai. cocktail, 8 vai. vakarienė (10 vai. šokiai. 

Invokacija — dr. kun. S. Valiušaitis.

Sekmadienį, gegužės 30 dieną:

9:00 • 12:00
1) Skyrių pirmininkų pranešimai.
2) Sąjungos valdybos rinkimai.
3) Tarybos rinkimai.
4) Revizijos komisijos rinkimai.
5) Rezoliucijų priėmimas.

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

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

LB TARYBOS SESIJA
Gegužės 22 ir 23 dieno

mis Philadelphijoje (Benja- 
min Franklin viešbutyje), 
šaukiama JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos se
sija. Sesija atidaroma šeš
tadienį, gegužės 22 d.. 10 
vai. ryte. Pagrindiniais 
klausimais darbotvark ėję 
įrašyta veiksmingos akcijos 
aptarimas šių metų laiko
tarpy, Lietuvos okupacijos 
skaudus dvidešimtpenkme- 
tis, referuoja V. Sidzikaus
kas, VLIKo pirmininkas ir 
LB Tarybos narys, tolimes
nės LB ateities planai, ref. 
dr. A. Klimas, CV ir pa
grindinių LB institucijų 
pranešimai.

Sesijon atvyksta ir mūsų 
visuomeninio bei politinio 
gyvenimo vadovai. Svečiais 
kviečiami visi lietuviai.

• Pasaulinės mugės New 
Yorko paviljone šį sekma
dienį, gegužės 16 d. įvyks 
Queens County Day pro
grama. Dalį tos programos 
atlikti yra pakviestas kank
lininkių būrelis Vaidilutė. 
Penkiolikos minučių lietu
viškų liaudies dainų pynę 
būrelis atliks 5 vai. vaka
re. Lietuviai kviečiami už
sukti tuo laiku į New Yor
ko paviljoną ir pasiklausy
ti kanklininkių išpildomų 
gražiųjų mūsų liaudies dai
nų. Būreliui vadovauja T. 
Dzikienė.

KALBĖS LIETUVOS GE
NERALINIS KONSULAS 
VYTAUTAS STAŠINSKAS

Lietuvos laisvės kovų su
kakties minėjime, kuris 
įvyks lietuvių parapijos sa- 

Įėję, Adams St., New York 
Avenue, Nevvarke, sekfha- 
dienį, birželio 6 dieną. 10:30 
vai. lietuvių parapijos baž
nyčioje pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės ir 
vainiko padėjimas prie lie
tuviško kryžiaus.

12 vai. parapijos salėje 
paskaita ir pietūs.

Šiandien mūsų visų di
džiausias tikslas kovoti dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo, šią 
proga mes turime susitelkę 
visi protestuoti laisvam pa
sauliui dėl padarytos mums 
skriaudos — Lietuvos už
grobimo ir mūsų žmonių iš
žudymo. šį protestą pa
reikšime vieningai dalyvau
dami.

Minėjimą rengia ir visus 
nuoširdžiai kviečia JAV LB 
Newarko apylinkės valdyba.

A. S. Trečiokas

OPERETĖS CHORO 
KONCERTAS

Maloniai kviečiame atsi
lankyti į Brooklyno Opere
tės Choro metinį koncertą.

Koncertas įvyks gegužės 
15 d., 7 v. v., Apreiškimo 
parapijos salėje, Brookly
ne, N. Y.

Programoje dalyvaus so
listė Daiva Mongirdaitė, 
kuri su choru dainuos iš
traukas iš operos ”1 Litua- 
ni”. Taip pat dalyvaus ak
torius Vitalis Žukauskas. 
Akamponuos Aldona Kepa
laitė. Gros Butrimo orkes
tras. Veiks bufetas su už
kandžiais. Įėjimo auka 2 
dol. Operetės Choro

Valdyba

• J. šatorius, Dirvos spe
cialus korespondentas .Bra
zilijoje, ilgesniam laikui 
išvyksta kelionei po kitas 
P. Amerikos valstybes.

• Juozas Karasiejus, iš 
Toronto, užsiregistravo į 
lietuvių tautinių šokių gru
pių vadovų-mokytojų kur
sus. Kursai prasidės š’ m. 
birželio mėn. 13 dieną Dai
navos stovyklavietėje ir tę
sis dvi savaites. Pagal Ka- 
raziejaus pranešimą, iš Ka
nados kursuose dalyvaus 
nemažiau kaip penki asme
nys.

Norintieji kursus lanky
ti, prašoma registruotis 
JAV LB Centro valdybos 
sekretoriaus adresu: Kos
tas Januška, 2646 West 71 
St., Chicago, Illinois 60629.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

PAVERGTŲJŲ SEIMAS 
PAMINĖJO ANTROJO 
PASAULINIO KARO 

PABAIGĄ
Gegužės 7 savo specialia

me posėdyje Pavergtųjų 
Seimas paminėjo antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 20 
metų sukaktį. Ta proga pri
imtame savo atsišaukime į 
laisvąjį pasaulį Seimas pra
šo: ”Padėti komunizmo jun
gą užkartoms Europos tau
toms atgauti savo valstybi
nę nepriklausomybę, savo 
žmogiškąsias teises ir pa
grindines laisves'’.

Posėdis taip pat priėmė 
sveikinimo telegramą Pre
zidentui Johnson dėl jo po
litikos ginant laisvę ir už- 
kardant komunistų kėslus 
Azijoje ir Pietų Amerikoje. 
"Pone Prezidente, jeigu jūs 
šiomis dienomis galėtumėt 
skaityti pavergtųjų tautų 
mintis ir širdis. Jūs rastu
mėte jas kupinas tikėjimo 
į Ameriką ir vilties į savo

Dirvos novelės konkurso mecenatas Simas Kašelionis (kairėje) įteikia premiją 250 dolerių Dirvos vyr. 
redaktoriui J. čiuberkiui, perduoti | balių negalėjusiam atvykti laureatui Andriui Mironui. Viduryje sto
vi Vilties draugijos vicepirmininkas Kazimieras Pocius, pravedęs premijos įteikimo iškilmes.

V.A. Račkausko nuotrauka

Dirva Chicagoje
Dirvos novelės premijos 

įteikimo iškilmės įvyko ge
gužės 8 d. Chicagoje, B. 
Pakšto salėje.

šį kartą rengėjai, vado
vaujant K. Pociui, sutrum
pino programą, kuri ir taip 
sutrumpėjo, premijos lai
mėtojui A. Mironui į iškil
mes neatvykus.

Iškilmių vadovas K. Po
cius, pasidžiaugęs turimu 
beletristinės kūrybos ska- 

pačių prisikėlimą laisvų 
žmonių ir laisvų tautų ben
druomenės nariais”.

SIEKIA JUNGTINĖSE 
TAUTOSE IŠKELTI 
LIETUVOS BYLĄ

Gegužės 6 Pavergtųjų 
Seimas savo padėkoje Jung
tinių Valstybių Ambasądo- 
riui Jungtinėse Tautose Ad- 
lai E. Stevensonui už jo dė
mesio vertus pareiškimus 
balandžio 26 Jungtinių 
Tautų nusiginklavimo ko
misijoje ir gegužės 3 Sau
gumo Taryboje tarp kita ko 
rašo: "Tebūna leista pa
reikšti viltį, kad netrukus 
ateis diena, kai Jūs, Pone 
Ambasadoriau, panaudosite 
savo nepralenkiamus gabu
mus Jungtinėms Tautoms 
pateikti apsisprendimo tei
sės paneigimą Centro ir Ry
tų Europos tautoms, šiokią 
akciją geriausiai pradėti 
teisiškai aiškia ir paprasta 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos byla”. ELTA 

Dirvos baliuje meninę programą išpildžiusi solistė Prudencija Bičkienė, novelės ištrauką skaičiusi 
aktorė Eglė Viiutienė ir dėl persišaldymo negalėjusi dainuoti, bet baliuje mielai dalyvavusi, solistė Na
talija Aukštuolienė. V.A. Račkausko nuotrauka

tintoju-mecenatu, gausiai į 
tai atsiliepiančiais auto
riaus ir kūrybą remiančiais, 
pakvietė trumpu žodžiu pa
sisakyti mecenatą J. Kaše- 
lionį. Mecenato premiją pri
ėmė ir autoriaus sveikini
mo žodį perskaitė Dirvos 
redaktorius J. čiuberkis, 
kartu padėkojęs visiems 
prie to gražaus vakaro ir 
konkurso prisidėjusiems.

Ta proga ir ALT S-gos 
Chicagos skyriaus pirmi
ninkas Orentas patvirtino 
skyriaus įnašą Vilties drau
gijai (100 dol.).

Premijuotos novelės iš
trauką perskaitė akt. Eglė 
Viiutienė.

Koncertinėje programos 
dalyje susirgusią Nataliją 
Aukštuolienę labai nuošir
džiu ir nuotaikoms pride
rinta būdu pavadavo jos se
sutė sol. Prudencija Bičkie
nė, padainavusi Šulco "Pa
vasarį”, "Mielas mano tė
veli” iš op. Scicci ir ”Na 
tai kas”. Publikai prašant, 
solistė padainavo dar ariją 
iš Puccini op. Bohema.

Akomponavo A. Kalvaitis.
Dirvos novelės konkurso 

vakarą savo atsilankymu 
pagerbė Lietuvos konsulas 
dr. P. Daužvardis su ponia, 
PLB valdybos pirm. J. Ba- 
čiūnas su ponia, inž. Eug. 
Bartkus su ponia (simpa
tingai ir sėkmingai padali
nusiai svečiams rožes), p.p. 
Jurkūnai, dr. Kriaučeliūnai, 
gen. VI. Mieželis, pik. A. 
Rėklaitis, Korp. Neo-Lithu
ania pirm. inž. V. Mažeika, 
prof. Z. Rekašius su ponia,

R. Mieželis su ponia ir visa 
eilė kitų malonių (dėl šių 
eilučių rašančio kaltės ne
išvardintų) asmenų, malo
nių Dirvos bičiulių ir bend
radarbių , užpildžiusių salę 
ir nuotaikingai praleidusių 
prasmingą vakarą.

Vakaras pasisekė dėka 
darbščios ir darniai vei
kiančios rengimo komisijos, 
kuriai vadovavo K. Pocius. 
Vilties draugijos ir Dirvos 
redakcijos padėka priklau
so visiems prie šio vakaro 
pasisekimo prisidėjusiems 
— maloniems svečiams, 
rengimo komisijai (K. Po
cius, B. Paplėnienė, p.p. 
Matučiai, J. žemaitis, K. 
Ramonas, p. V. Orentienė ir
K. Rožanskas).

Tvirtai savo pažadų besi
laikąs mecenatas J. Kaše
lionis, programos dalyviai 
sol. Pr. Bičkienė, E. Vilu- 
tjerfė ir A. Kalvaitis buvo 
verti šimtų rožių ir tiek 
pat padėkos žodžių.

Ne kartą jau buvome 
Dirvoje minėję, kad tai bu
vo jau tradicija virtęs va
karas. O tie vakarai pra
eina su dideliu pasisekimu 
todėl, kad jų tikslas ne ei
linis, o dalis žiedų, anot 
laureato A. Mirono, pina
mų į kuklų, bet gražų ir 
garbingą kultūrinį vainiką. 
Savo padėkos žodyje A. Mi
ronas džiaugėsi galėjęs į tą 
vainiką įpinti savo "kuklų, 
žalią ir nedrąsų kūrybos la
pelį”.

Svarbu, kad piname vai
niką. Kad ir kuklų. Nepynę 
— nesusilauksime gražių 
žiedų. Dirvos gyvenime tai 
buvo dar vienu tų gražių 
bendradarbiavimo žiedų.

(P.m.)

Šių metų gegužes mėn. 23 d., sekmadienį, 1 vai. p. p. Bučo »odyboje, Willow Springs, 11L
įvyks Chicagos Apygardos lituanistinių mokyklų

MOKSLEIVIŲ PAVASARIO ŠVENTĖ.
PROGRAMOJE TAUTINIAI ŠOKIAI IR DAINOS. PO PROGRAMOS ĮVAIRIOS SPORTO VARŽYBOS.

ŠVENTĘ RUOŠIA LB CHICAGOS APYGARDOS VALDYBA
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