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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

STALINO ATGIMIMAS
STALINO VARDO PAMINĖJIMAS VĖL SUKĖ
LĖ OVACIJŲ MASKVOS DIDŽIŪNU TARPE. — 
BUVUSI DESTALINIZACIJA TELIETė TIK 
TECHNIŠKĄ PUSĘ. BET NE REŽIMO ESME. 
— VALDININKAI LIKO TIE PATYS IR JŲ 

GALIA VIS AUGA.

- - - - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - -
Gegužės 9 d. Kremliaus 

kongresų rūmuose 6.000 
aukščiausių Sovietų Sąjun
gos pareigūnų karštais plo
jimais palydėjo Stalino var
do paminėjimą kompartijos 
gen. • sekretoriaus Leonido 
Brežnevo kalboje. Ten bu
vo susirinkta pagerbti per
galės prieš Vokietiją 20 
metų sukaktį. Patyrusių 
stebėtojų nuomone, toks 
pirmas po 1956 metų Sta
lino pagerbimas nebuvo vi
sai spontaniškas ir skirtas 
tik jo vaidmeniui laike ka
ro. Stalinas bolševikų tar
pe vėl atgavo seną blizgesį 
ir pagarbą. Buvęs teroras 
pradedamas gerokai ap
miršti.

Michel Tatu, paryžiškio 
Le Monde ilgametis Mask
von korespondentas, akylus 
ir pastabus bolševikų poli
tinės scenos stebėtojas, 
pats vedęs rusę, šių metų 
pradžioje pasitraukęs iš to 
posto, neseniai rašė:

M11 metų po genialaus 
stratego Stalino mirties vis 
dar nebuvo žinoma, kas da
ryti su jo palaikais. Ne tik 
perkelta ęfasme, bet ir pa
raidžiui. Prieš pat nuver
čiant Chruščiovą bolševikų 
viršūnėse vykusios disku
sijos, ką daryti su jo ka
pu Kremliaus sode, kur jis 
buvo paguldytas išvijus jį 
iš Lenino pašonės Mauzolė- 
juje.

Vengrų sukilimo metu 
Stalinas jau nebuvo kriti
kuojamas, net gi buvo lai
komas geru tonu pasigirti 
esant "stalinistu”. 1961-62 
m. Stalino atminimas atro
dė vėl buvo patekęs nema
lonėn, tačiau po kelių mė
nesių, 1963 m. kovo 8 d. 
Chruščiovas viešai pareiš
kė verkęs prie Stalino gra
bo”.

Jokia oficiali ’destalini- 
zacija’ niekados nebuvo 
pravesta. Stalino bendra
darbiai nebuvo patraukti 
atsakomybėn taip, kaip pa
vyzdžiui Hitlerio. Viskas, 
kas buvo padaryta, tai iš 
kalėjimų ir darbo stovyklų 
paleistas tam tikras kiekis 
politinių kalinių. Kai kurie 
jų buvo reabilituoti, tačiau 
už tai turėjo pasirašyti, kad 
neskelbs savo pergyvenimų. 
Vėliau to formalumo nebu
vo reikalaujama ir aukų 
palikonims net paskirtos 
pensijos. Tačiau apie tai 
viešai buvo stengiamasi ne
kalbėti. Jokių sąrašų ir 
statistikos nebuvo paskelb
ta.

Chruščiovas buvo siūlęs 
pastatyti Maskvoje anoni
minį paminklą visom stali
nizmo aukom, bet tai ir li
ko pasiūlymu. Net ir lite
ratų veikla, pasišovusi lite
ratūrine forma iškelti bu
vusias negeroves, buvo 
greitai suvaržyta. Romanas 
"Viena diena Ivano Deniso- 
vičiaus gyvenime” buvo tik 
išimtis.

Kodėl? Todėl, kad valdi
ninkai liko savo vietose. Pa
garsėjusi MVD ir toliau 
veikia nuo 1962 m. pakeitu
si padavinimą i MOOP (mi
nisterija viešai tvarkai pa

laikyti), o šalia jos dar vei
kia KGB (valstybes saugu
mo komitetas), perėmęs 
čekos ir vėliau buvusios 
NKVD pareigas.

Tiesa, šiandien eilinis 
žmogus jau nebijo, kad jis 
vidurnaktį bus pažadintas 
ir išvežtas Į Sibirą, tačiau 
kiekvienas pareigūnas ir ei
linis darbininkas vis dėl to 
dar bijosi šaukimo iš kiek
vienoje didesnėje įmonėje 
ir institucijoje esančio 
’specodiel’. Tas šaukimas 
gali baigtis 'tėvišku’ pamo
kymu, gali ir iššaukti bylą 
už 'parazitizmą' ar net ’an- 
ti-sovietinę propa gandą’. 
Pagaliau, užtenka pašalini
mo iš pareigų, kad žmogus 
netektų bet kiek pakenčia- 
mesnės egzistencijos pa
grindo. Kiek aukštesnis pa
reigūnas, pašalintas iš pa
reigų, netenka ne tik algos, 
bet ir visokių privilegijų,
k. a. geresnio buto, kartais 
valdiško automobilio ir tei
sės pirkti specialiose krau
tuvėse, kur yra importuo
tų, eiliniams piliečiams ne- 
prieinamųt prekių. Paga
liau ir i universitetus gali 
patekti labai gabus jaunuo
lis ar jaunuolė ir iš pras
čiokų tarpo, tuo tarpu aukš
tesnių pareigūnų vaikai 
priimami ir be didesnių ga
bumų, pagal protekciją, žo
džiu, kiekvienas didesnis 
ar mažesnis pareigūnas iš 
paskutiniųjų stengiasi pūs
ti i valdžios dūdą. Jis ne
turi kitokio pasirinkimo.

Ir tai taip natūralu, kad 
net niekas ir nesistebi, jog 
Pravdoje vis dar tebedirba 
tie patys publicistai, kurie 
taip labai pasižymėjo Sta
lino epochos gale (1952-53 
m.m.) kaip Iljičovas, dabar 
paskirtas užs. reikalų mi- 
nisterio pavaduotoju, Kor- 
jonovas, Žukovas, Abalaki- 
nas, čečetkina, Majevskis.

Ką visą tai reiškia? O gi 
tai, kad pasikeitė valdžios 
metodai, dabar dirbama 
subtiliau, tačiau jokių es
minių pakeitimų Chruščio
vo režimas neatnešė. So- 
vietiją valdo biurokratinis 
aparatas, biurokratų klasė, 
kurios atskiri nariai yra 
solidarūs savo tarpe ir ku
rie, jei gali, priešinasi viso-

Naujos dvasios Artimuose Rytuose.,..

Tariasi Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimo reikalais... Dirvos baliuje Chicagoje, Vilties 
Draugijos vicepirmininkas Kazimieras Pocius ir buvę Vilties Draugijos pirmininkai dr. Juozas Bart
kus ir Juozas Bachunas turėjo progos pašiurti Dirvos ir ALT S-gos Seimo reikalais.

V.A. Račkausko nuotrauka

RYTU EUROPIEČIU PAŽIŪROS Į BŪSIMĄ EUROPĄ
Kaip J Vakarus atvykusiems 

Rytų Europos kraštų gyventojams 
atrodo Europa? Ar ji patvirtina 
ar paneigia už ‘geležinės uždan
gos’ nuolat kalamą propagandą, 
kad "ten viskas neigiama, visur 
nuosmukis, bet pas mus — ro
jus"? Nėra lengva atsakyti J tuos 
klausimus ir ypač vengrui, po 15 
metų pamačiusiam Vakarus ir jau 
kuris metas gyvenančiam Šveica
rijoje. Kelias mintis apie tai, ko
kie turėtų būti Rytų - Vakarų san
tykiai ir kokios turėtų būti suar
tėjimo sąlygos, jis išdėstė švei-

kiom reformom, jas sabo
tuoja. Už tat nieko ir ne
išėjo iš kai kurių Chruš
čiovo sumanymų.

Michel Tatu teigia, kad 
atvirumo valandoje jis daž
nai girdėjęs iš rusų pusės 
tokių teigimų: "Kas jums, 
vakariečiams, pasakė kad 
pasikeitimai po Stalino 
mirties vėl nebus pakeisti, 
kad vėl nebus sugrįžta prie 
teroro viešpatavimo, mili
jonų žmonių trėmimo, ma
sinio naikinimo? Jei tai bus 
reikalinga režimui, jis tiek 
pat paisys liaudies balso, 
kiek Stalinas 1934 metais. 
Ir kaip liaudis nedejuotų, ji 
neturi kito kelio, kaip pa
klusti. Valdantieji gali vis
ką. ir tai!”

Plojimai Stalino garbei 
tokį teigimą tik patvirtino.

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

carų spaudos, skiltyse (Neue 
Zuercher Ztg. ). Čia bandysime 
išryškinti būdingesnes vengro — 
na’ujo jo ateivio mintis.

Jo nuomone, jei lyginama Ry
tų ir Vakarų gyvenimas, ui ne
būtinai reikia lyginti kainų bei 
uždarbių santykius, nebūtina nuro- 
dyti Į ūkio ekspansiją bei pasie
kimus moksle. įdomesnė prob
lema, ui toji "europietinė Euro
pa", kuri, pagal Prancūzijos pre
zidentą, turėtų apimti plotą urp 
Atlanto ir Uralo. Aišku, toje sri
tyje turėtų sutarti ir Vakarų ir 
Rytų europietis. Rytų Europos uu« 
tos’ dėl savo egzistencijos yra ko
vojusios 50 metų, ud, supranta
ma, jei kalbama apie Rytų - Va
karų santykius, toms tautoms tu
rėtų būti suteiku lygi teisė.

Kai kalbama apie Rytų Europos 
uutas, tai joms būdingas vienas 
svarbus bruožas: jos itin jautriai 
pajunta "politinės realybės" po
būdį, o tai žymiai rečiau pastebi
ma daugely Vakarų Europos kraš
tų. Dėl to reikia suprasti, ko
dėl Rytų Europos gyventojai nė
ra kokie nors "idealistai", jie ne
gali be jokios kritikos žavėtis Va
karų blizgesiu, kuriuo -- apgailė
tinu būdu -- jiems neteko naudo
tis. Dėl to tos Europos gyvento
jai neskuba daryti sprendimų ar 
pasisakymų už tą ar už aną Eu
ropą, tam tikra prasme jie lieka 
dideliais egoistais. Jei šimtme
čio bėgyje Rytai nugalėtų Vaka
rus, tai tie ateiviai Vakarų ne

sigailėtų, nes juk Vakarai nesu
gebėjo jų ne tik apsaugoti, bet, 
kai buvo progos, nesugebėjo jų ir 
išlaisvinti. Tie gyventojai, nau
joms sąlygoms atsiradus, ir vėl 
bandys prisitaikinti. Kai jie vis 
būdavo paliekami jų likimui ir kai 
jie vis dėlto yra gynę jų priklau
somybę Europai, ar iš jų galima 
daugiau reikalauti?

Reikia atminti, kad Rytų Eu
ropą dar vis sieja glaudūs ryšiai 
su Vak. Europa. Ji tebėra pats 
natūraliausias Rytų Eruopospart
neris ir čia kyla klausimas, ar ji 
yra ne tik linkusi, bet ir ar iš vi
so pajėgia atsižvelgti į tos Rytų 
Europos pretenzijas bei aspira
cijas, troškimus?

Pažvelkime į pastarojo meto 
politikos kryptis. Galimas daly
kas, kad de Gaulle politika kiek 
sustiprino tų kraštų siekimus 
laisvėjimo kryptimi. Tačiau, iš 
kitos pusės, kuris kraštas suge
bėtų patenkinti tos R. Europos 
saugumo, ūkio ir politikos inte
resus bei troškimus? Toks part
neris, R. Europai priimtinas, te
galėtų būti apjungta, tvirta Vak. 
Europa. J tai ir turėtų būti at
kreiptas Vakarų pasaulio dėme
sys.

Ne kas kitas, bet Europa buvo 
dviejų pasaulinių karų kaltininke 
ir jie buvo kilę dėl tos Europos 
nevieningumo. Reikėtų pasimo
kyti iš praeities ir pirmiausia 
susirūpinti sukurti tikrai vienin
gą Vakarų Europą. Tačiau ... vis 
trūksta mus visus įtikinančių 
pastangų tokiai Europai sukurti. 
Žinoma, sunku tikėtis, kad būtų 
įmanoma greitai susilaukti bend
ros Vak. Europos vyriausybės — 
bendros užsienio politikos ar 
bendros valiutos, tačiau sunku su
prasti, kad europiečiai nesugeba 
įvesti bent bendrų normųpramo
nėje, bendrų muito taisyklių, ar 
net vienodų gatvių užrašų bei sig
nalų. Vis jaučiamas giliai įsi
šaknijęs pasipriešinimas bet ko
kiai pažangai ir atrodo, kad pasi
tenkinama senuoju priežodžiu: 
"Su savo priešais kaip nors ap
sidirbsiu, bet tegul Dievas mus 
apsaugoja nuo mūsų draugų!"

Netenka abejoti, kad Vak. Euro
pai, jos egzistencijai šiuo metu ne- 
gręsia jokie pavojai, kad ji gali 
pasitenkinti kantriai belaukdama 
to meto, kai Vakarų kraštai galu
tinai apsijungs. Tačiau čia pa
mirštama, kad tie pavojai iš ki
tur, kuriuos tariamai pavyko pa
žaboti, kada nors gali atsirasti 
paskirų kraštų viduje ir pažeis
ti pačias jautriausias moralines 
bei dvasines vietas, į kurias,pa
gal Rytų sampratą ir tą pavydėti
ną gyvenimo formą, kurioje lal- 
mingti būdu susilieja individuali

Respublikonai 
remia Johnsoną

* JAV RESPUBLIKONŲ PAR
TIJA vieningai remia prez. John
sono pasirinktą užsienio politikos 
kelią, kai demokratų pusėjeatsi- 
randa vis daugiau balsų, reika
laujančių JAV kariuomenės ati
traukimo iš Vietnamo ir Domi
nikų.

♦ JAV STUDENTŲTARPE vyks
tančios komunistų infiltracijos 
metodai perorganizuojami iš 
"masinės bazės" —(rengiant de
monstracijas, protestus ir t.t.) į 
"valdžios perėmimo" metodus. 
Tam tikslui svarbu užvaldyti stu
dentų komitetus, fakultetų atsto
vybes, įsibrauti į administraci
ją ir net į valdomuosius univer
sitetų organus. Studentija rodo 
ir atsparos žymių šiai akcijai, 
tačiau tuo tarpu JAV žurnaluose 
daugiausia garsinami komunisti
nėms organizacijoms priklausą 
"vadovai". Dauguma jų yra tūlos 
tautybės milijonierių vaikai — 
kažkodėl užsidegę "revoliuclonie- 
riška" dvasia.

• JAN MASARYK’AS, Čeko
slovakijos kūrėjo ir prezidento 
sūnus, 1948 m. kovo 10 d. Iššo
ko iš užsienių reikalų ministerl • 
jos lango ir užsimušė. Taip bent 
iki šiol kalba oficialioji versija 
apie čekų užsienių reikalų minis- 
terį, savižudybę įvykdžiusį 2 sav. 
prieš bolševikams užimant Če
koslovakiją. Dabar Vokietijos žur
nalas Der Spiegei sakosi atsklei
dęs tos savižudybės'paslaptį ir 
suradęs žmogų, kuris J. Masa ry
ką nužudęs, ir tik po to Išmetęs 
pro langa. Tai čekų NKVDagen. 
tas maj. Fr. Schramm, Maskvos 
įsakymu įvykdęs atentatą prieš 
čekų ministerių kabineto narį, 
pasipriešinusį komunistų pla
nams perimti čekų vyriausybę į 
savo rankas. Pats Schramm pas
kui buvęs nužudytas čekų patrio
tų. Teisinga tai istorija, ar ne, 
bet ji ir liktų Spiegei puslapiuo
se, jei ne tūlas pilietis iš Hoove- 
rio instituto, pristatęs tą žinią 
National Review magazinui. Kitų 
laikraščių spaudos atstovai apie 
tai tyli.

laisvė ir visuomenės prado są
moningumas. Atvykėlio nuomone, 
tai daugiau reiškia, negu vis ke
liamas produktyvumo pradas.

Kalbėdamas apie Rytų Euro
pos masių reikalavimus, naujasis 
ateivis, vengras, pažymi, kad 
masių reikalavimai atsispindi R. 
Europos kraštų vyriausybių vi
daus ar socialinėje politikoje, 
nors tuose kraštuose, aišku, ne
buvo sąlygų nevaržomam dialo
gui tarp masių ir kraštų vadovų. 
Tos masės stato vis naujus reika
lavimus ir jie, daugelio nuostabai ( 
daugiausia yra asmeniško pobū
džio. Pagaliau, tos masės randa 
priemonių bei kelių, totalitarinių 
kraštų valdžios valios nepaisant 
savo sumanymus įgyvendinti.

Dialogas dėl ateities santvar
kos turi būti vedamas su masė
mis. Ką Vak. Europa teikia toms 
masėms su jos aukštuoju gyveni
mo lygiu yra ne kas kita, kaip lais
va gyvenimo forma, vienu metu 
esanti ir pasiūla ir reikalavimu. 
Netenka abejoti, kad tas gyvenimo 
lygis R. Europos mases vilioja.

Kai kalbama apie būsimą Euro
pą, ui ir vėl pabrėžiamas Rytų 
bei Vakarų gyventojo reikalavi
mas -- jis nenori būti tik objek
tu, jis šioje ar kitoje geL uždan
gos pusėje gyvendamas, norėtų 
pats būti viso Rytų - Vakarų kon
flikto ar nesusipratimų spren
dėju. Todėl Vak. Europai pata
riama daugiau susidomėti Rytų 
Europos gyventojų polinkiais bei 
pažiūromis. Jei bus daugiau įžifl- 
rėu tos Europos dalies gyvento
jų reikšmė visos Europos raidai, 
ui įgalintų ir naujos iniciatyvos 
atsiradimo kelią.
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VAKARU FRONTE... <»>

Pavykęs 'varlių ’ gaudymas
Vokiečių artilerijos baterija 

Cherbourgo pusiasalyje prieMar- 
couf buvo viena stipriausių. Ji tu
rėjo keturias 210 mm patrankas, 
šešias priešlėktuvines 75 mm pat
rankas ir vieną 150 mm patranką. 
Nelaimei, birželio 6 d. šis svar
bus gynybos punktas dar nebuvo 
užbaigtas, nors 400 laivyno arti
leristų ir jų patrankos jau sudarė 
neblogą gynybą nuo jūros pusės.

Balandžio 19 buvo išbandyta vie
na iš Įrengtų patrankų. Šūvio gar
sas kaip perkūnas nugaudė per 
plačias apylinkes. Cementiniai 
pagrindai atlaikė. Bet nuo tos die
nos prieš bateriją prasidėjo puo
limai. Kiekvieną vakarą saulei 
leidžiantis iš Anglijos atskrisda
vo bombonešiai, kurie bombar
duodavo bateriją. 400 Įgulos vyrų 
per tą laiką užsigrūdino, pasku
bomis Įrengė geresnes slėptuves 
ir apsitvėrė minų laukais. Gal jie 
būtų dar geriau Įsitvirtinę, bet 
vis laiku negaudavo pakankamai 
cementcr, patrankų ir šaudmenų. 
Trūko ir plieninių uždangalų, ne
buvo Įrengtas nei telemetražo 
bokštas, iš kurio būtų galima va
dovauti šaudymui.

Birželio 5 d. saulė nusileido 
ir pirmą kartą nebuvo duotas 
aliarmas. Iš Anglijos nesirodė 
bombonešiai. Artileristai išsi
skirstė Į gretimus kaimus poil
siui, nes bunkeryje tilpo tik pa

trankų aptarnautojai.
Artileristas Kari Sellow, pa

togiai Įsitaisęs kampe šalia pat
rankos užsirūkė. Buvo 11 vai. 
nakties. Už valandos turėjo jĮpa
keisti. Bet ką reiškė tas užėsys 
iš vakarų. Matyt "broliai" ruošia
si puolimą daryti iš kitos pusės. 
Jokios vilties ramiai praleisti 
naktĮ, kuri taip gražiai prasidė
jo.

Lėktuv ų garsas, kaip koks ura
ganas, artėjo. Marcouf niekad ne
matė tokio smarkaus puolimo. 
Daugiau šimto lėktuvų puolė Įsi
tvirtinimus ir virš 600tonųbom
bų buvo numesta tik ant vienos ba
terijos. 600 tonui Puolimas užsi
tęsė 35 minutes. Šešios priešlėk
tuvinės patrankos buvo sunaikin
tos, žemė aplink buvo išardyta 
kaip po drebėjimo.

Po vidurnkačio iš Marcouf at
vyko pas leitenantą Ohmseną už
dusęs pranešėjas.

— Leitenante, prie rūmų Įvyko 
susišaudymas. Slėptuvės suardy
tos, mes turime sužeistų ir už
muštų.

Chmsen pasiuntė leitenantą 
Griegą su visais laisvais bate
rijos gynėjais atstatyti Įsitvir
tinimus. Artileristai greitomis 
pasiėmė kastuvus, bet greit grį
žo atgal.

— Kas atsitiko?
Griegas paaiškino, kad juos

JCS GALITE PADĖTI SAVO GIMINĖMS IR 
ARTIMIESIEMS SUSTIPRINTI SVEIKATĄ 

leidžiant atostogas su poilsiu ir gydytoju bet kurioje 
SSSR poilsio vietoje arba sanatorijoje.

Už KELIALAPIUS 26 dienas su pilnu pensijonu 
ir specialiu medicinišku patarnavimu Jūs mokate 
nuo 96.00 iki 198.00 amerikoniškų dolerių; kaina 
priklauso nuo pasirinkto kurorto ir gydymo reika
lingumo.

Jūs taip pat galite užsakyti savo giminėms 
AUTOMOBILIUS, šaldytuvus, Televizijos priimtu
vus ir kita.

Didelis pasirinkimas įvairinus maisto siuntinių 
prieinamomis kainomis.

Reikalaukite katalogų-brošiūrų mūsų vyriausio
je įstaigoje.

PODAROGIFTS, Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH, 

NEVV YORK, N. Y. 10003. 
Telefonas 228-9547.

apšaudė. Greičiausiai tai bus 
parašiutininkai.

— Parašiuntininkai?
Ohmsen nenorėjo tikėti, ir kad 

nebūtų abejojimų, pasiuntė ko
vos patrulĮ iš dviejų puskarinin
kių ir dvidešimt vyrų su automa
tais ir granatomis išžvalgyti apy
linkę.

Patrulis tyliai slinko nakties 
tamsoje. Pelkėse girdėjosi var
lių kurkimas. Korporalas Albert 
Mueller buvo nustebęs. Dar nie
kad jis negirdėjo čia tiek daug 
varlių kurkimo. Patrulis išsi
skleidė. Staiga iš dešiniojo spar
no pasigirdo balsas "stok", pas
kui nedidelis triukšmas. Leite
nantas Grieg nuskubėjo Į tą vie
tą.

— Kas atsitiko?
— Aš turiu amerikietį, — pa

sakė uždusdamas Muelleris.
Muelleris su Hermanu pamatė 

pelkių žolėse tupintį amerikietį, 
kuris su nedideliu instrumentu 
pamėgdžiojo varlės kurkimą, ma
tyt kaip atpažinimo signalą. Pa
matęs vokiečius amerikietis no
rėjo pabėgti, bet Muelleris su 
buože jĮ pritrenkė. Prie jo rado 
tą nedidelĮ instrumentą, kurį pa
spaudus pasigirsdavo tas varlių 
"kraak".

Muelleris iš naujo paspaudė ir 
pasigirdo "kraak". Staiga Soneto- 
liau pasigirdo kitas "kraak". Kar
todami "kraak", vokiečiai prisi
artino prie kitos "varlės" ir tokiu 
būdu pelkėse suėmė vieną po ki
to amerikiečius.

Apie pusę antros patrulis grĮžo 
nepraradęs nė vieno vyro, kiek
vienas atsigabendamas po "var
lę": viso dvidešimt belaisvių. Tai 
buvo pasisekusi žūklė. Leitenan
tas Grieg buvo patenkintas grobiu 
ir negalėjo susilaikyti nesijuo
kęs, pasakodamas baterijos vir
šininkui nuotykį. Amerikiečius 
uždarė Į tuščią bunkerĮ. Jie pri
klausė 502 amerikiečių parašiu
tininkų pulkui ir tarp jų buvo vie« 
nas majoras su savo štabu. Apie 
šimtui pasisekė išeiti iš pelkių 
ir pasiekti Marcouf, kiti turėjo 
susirinkti ir pulti bateriją.

Apklausinėjant belaisvius pa
aiškėjo, kad jų misija buvo užim
ti Saint-Martin de Varrevilleba- 
teriją, esančią už septynių kilo
metrų. Bet per klaidą ar dėl ki
tų priežasčių jie nutarė pulti 
Marcouf.

Vokiečiai buvo nustebinti ras-

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSUR D

tais pas belaisvius daiktais. Ne
dideli kišeniniai radijo aparatai, 
kompasai švarko sagoje, minia
tiūriškai atspaustas šventasis 
Raštas, ir pagaliau, žemėlapiai 
nupiešti ant šilkinių nosinaičių 
kuriuose su dideliu tikslumu bu
vo nupiešti visi kulkosvaidžių 
lizdai. Amerikiečiai visa tai iš 
fotografinių nuotraukų buvo per^ 
vedę J šilkines nosinaites.

Tuo pačiu laiku gretimame pos
te Azeville, už 4 km., baterijos 
vadas lt. Kattnig, buvo pasinė
ręs Į korespondenciją, kai sar
gybinis užaliarmavo. Jis išbėgo 
iš bunkerio ir buvo nustebintas. 
Transporto lėktuvai bėrė mases 
parašiutininkų.

— šaudyti pilna ugnimi I — 
davė Įsakymą.

Ne geriau sekėsi ir britų para
šiutininkams prie Merville. Lėk
tuvai nepataikė jų išlaipinti skir
toj vietoj. Kai kurie nusileido net 
už 50 km. Pulk. Otway, vadovavęs 
bataljonui ir nusileidęs skirtoj 
vietoj veltui laukė savo bataljo- 
no. Už pusantros valandos su
sirinko tik vos 150 vyrų. 600 vy
rų pasimetė. Otway be jų nutarė 
pradėti puolimą, kas parodo jo 
drąsą ir drausmę. Aišku, reikė
jo pakeisti puolimo planus. Są
lygos liepė viską improvizuoti. 
Per 30 minučių viskas buvo su
tvarkyta ir britai laimėjo. Iš 150 
vyrų, liko gyvi tik 80. Pergalė 
brangiai atsiėjo. Ir tuo metu bu
vo pastebėta, kad ji nebuvo ver
ta tokių aukų. Merville postas ne
turėjo 150 mm patrankų, o tik pa
prastas 75 mm, kurios nesudarė 
didelio pavojaus anglų išsilai
pinimui šitame sektoriuje. Jos 
negalėjo pasiekti laivų jūroje. 
Tad visas puolimas buvo berei
kalingas.

Pulk. Otway tuojau iššovė sig
nalinę raketą, kad baterija jo ran
kose. Bet negavęs iš žvalgybinio 
lėktuvo patvirtinimo, kad signa
las pamatytas ir suprastas, ati
traukė savo vyrus iš posto, ne
norėdamas išstatyti pavojun, ang
lų laivynui pradėjus bombarduo
ti. Vėliau postą Iš naujo užėmė 
vokiečių 736 pulko pėstininkai. 
Anglai skubėdami užmiršo su
sprogdinti ir sunaikinti poste bu • 
vusias patrankas. Kitą dieną bir
želio 7 d. vokiečiai su tais gink
lais smarkiai gynėsi prieš anglų 
dalinį, kuriam buvo pavesta ŠĮ ra
joną "išvalyti". Ir iki liepos mė
nesio šis postas keletą kartų ėjo 
iš rankų J rankas.

Birželio 6 d. sąjungininkų lėk
tuvai atliko 10,743 skridimus, nu - 
mesdami 11,912 tonų bombų. Per 
keletą valandų vokiečiai pamatė 
nuverčiant ant jų Įsitvirtinimų 
tiek bombų, kiek per visus me
tus gavo Hamburgas, labiausiai 
bombarduotas Vokietijos miestas 
1943 metais.

Bombos turėjo atidaryti kelią 
invazijai, bet buvo naudojamos 
tik tokios, kurios turi didelę 
sprogstamą galią paviršiuje,bet 
nepridarė didelių duobių, kad iš 
laivų išlaipinti tankai ir automo
biliai nesusidurtų su kliūtimis.

Jei 1066 metais normandųfla
mandų ir germanų invazijai Į 
Angliją buvo panaudota 619 bur
laiviai, kuriais buvo pergaben
ta 60,000 žmonių, tai po 878 me
tų anglams su amerikiečiais grįž
ti Į Europą reikėjo 6000 laivų, 
šiai invazijai turėjo tarnauti vi
sa technika. Reikėjo, kad karei
viams išsilaipinant iš laivų,kran
te neliktų akmens ant akmens 
vokiečių Įsitvirtinimuose ir kad 
nė vienas Rommelio vyras neiš
eitų gyvas iš to pragaro. Anglo
saksų kareiviai neturėjo sutikti 
krante jokio pasipriešinimo.

"Safety first" — saugumas pir
moj eilėj. Toks buvo gen. Ei- 
senhowerio principas. Jo taktika 
buvo turtuolio nesiskaitančio su 
turimais ištekliais.

(Bus daugiau)

Humoras

tp

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

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

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

VIEŠĖUNI CHICAGOJE PIRKITE IAIIJOJE MODERSIHJE

PARAMA- MAISTO IR LIKERIU 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 U.S.P....... ......5th 4.89
2. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th 4.98
3. Napoleon Imp. French Brandy ........... 5th 3.35
4. Zeller Schwarze Katz .............................5th 1.29
5. Creme De Banana Liąueur ...........  5th 3.19

6. Chianti Import. VVine ...............  Full. Qut. 0.98
7. May VVine, Liebfraumilk German

VVine .....................................L.......;.......5th 0.98

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

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y „500” kostiumai ir paltai", 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

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

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.
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VENGTINI NUOSTOLIAI
Vilties draugijos valdybos apys- 

kaitiniame pranešime draugijos 
nariams ir gegužės 30 d. New 
Yorke jvykstančiam suvažiavi
mui, šalia {vairių — {vairiausių 
detaliai išdėstytų pajamų - iš
laidų pozicijų, randame visiems 
Dirvoę skaitytojams, o spaudos 
mėnesyje ir visai lietuvių visuo
menei {sidėmėtinas sumas. Tai 
sumos, susidariusios ir savo lai
ku išaugusios 1 neįtikėtinus skai
čius, dėl kurių verta ir reikalin
ga rimtai pagalvoti, sielotis.

Leiskime pasisakyti Vilties 
draugijos valdybai. Pranešime sa
koma, kad jei metų pabaigoje 
trumpalaikių prievolių sąskaito
je ir randame stambokas sumas, 
tai matome jų nemažesnes ir gau
tinose draugijai pozicijose. Tai 
reiškia, kad kiek draugija skolin 
ga kitiems, maždaug tiek ir kiti 
skolingi draugijai. Deja, tie debi
tai -- kreditai yra ne su tais 
pačiais asmenimis ar Įmonėmis. 
Mes paprastai esam skolingi me
džiagų tiekėjams ar kitiems as
menims, su kuriais būtina netru
kus atsiskaityti. Ir atsiteisia
me: trumpalaikių prievolių suma 
kartais staigiai sumažėja pusiau 
ar daugiau, ir vėl išauga, kredi
toriai keičiasi, ir ui liudija tik 
vieną dalyką, kad Viltis turi nor
malų kreditą, ir tik to dėka gali 
turėti tokias trumpalaikių prie
volių sumas.

Kas yra liūdna, kad tie, kurie 
Vilčiai skolingi, dažniausia esti 
kiek kitokį skolininkai, negu Vil
tis yra trumpalaikių kreditorių 
atžvilgiu. Dalis jų esti paskiri 
asmenys ir ypač organizacijos, 
užsisakančios ar skelbimų ar 
spaudinių pagaminti, o paskui ne
prisirengiančios ar netgi nema- 
unčios reikalo atsilyginti. Di
džioji dalis tų gautinų sumų su
sidaro iš nerangių Dirvos prenu
meratorių, kurie, atėjus laikui, 
niekaip neprisirengia atnaujin
ti prenumeratą, gauna ilgesnį 
laiką skolon, o paskui praranda

LAIŠKAI/

DĖL JAUNIMO ŽYGIO
Į WASHINGTON£

Lietuvių studenui ir organi
zacijos ruošiasi gegužės 15 d. žy
giui į VVashingtoną pademons
truoti pritarimą prezidento poli
tikai Pietų Vietname. Preziden
tas nori vartoti ten karinę jėgą 
tol, kol š. Vietnamas atsisakys 
nuo agresijos ir paprašys taikos. 
Atrodo, kad mes ir norime tik ši
tą jo politikos dalį paremti.

Bet prezidentas taip pat yra 
pareiškęs, kad jis ir nemanąs 
nukariauti š. Vietnamo ir ten pa
keisti raudonąjį režimą demo
kratiniu. Jis nenori ir nemano S. 
Vietnamo sujungti su P. Vietna
mu. Prieš šitą jo politikos dalį 
mes turėtume tik protestuoti, o 
neremti.

Kova su komunizmu yra globa
linė, todėl mūsų studentų de
monstracija turėtų atkreipti pre
zidento dėmesĮ 1 Ui, kad jis aiš
kiai, konkrečiai ir nedviprasmiš
kai pareikštų viešai, kad jis kovo
ja ne tik už P. Vietnamo laisvę, 
bet ir už š. Vietnamo ir kitų ko
munizmo pavergtų tautų, kaip tai:
S. Korėjos, Kinijos, Vokietijos, 
Lenkijos ir Pabaltijo tautų lais
vę. Tokios JAV prezidento poli
tikos rėmėjų susidarytų apie ke
letą milijonų žmonių.

Jeigu Amerikos liberalai rei
kalauja sustabdyti karinius veiks
mus Vietname ir iš ten atitrauk- 

norą mokėti. Tokių smulkių sko
lininkų — po kelioliką dolerių — 
susidaro šimtai, ir ateina laikas, 
kada nebėra kitos išeities, kaip 
tik nurašyti juos { beviltiškų 
skolų Poziciją.

1962 ir 1963 metais teko nu
rašyti net 16,800 dol. tokių iliu - 
žinių priklausinių, susikaupusių 
ankstesniaisiais metais. Priežiū
ra, kad tokių skolininkų vėl ne
priaugtų, yra sugriežtinta, kai 
kurie prenumeratoriai dėl to net 
piktinasi, bet rezultatas tas, kad 
1964 meteis teko tokių "iliuzijų" 
nurašyti jau tik 4.500 dol. šių 
metų pradžioje tik 44 prenumera
torių skolon bridimas buvo prasi
dėjęs 1963 m., ir jų skolos suma 
buvo 484 dol. Beveik 600 buvo 
pasivėlinę atnaujinti pren. 1964 
m. ir jie Naujų Metų dieną jau 
buvo skolingi 1240 doL, taigi iŠ 
viso ta skola buvo vos per 17 
šimtų ir didelė jos dalis jau buvo 
atgauta tuojau po Naujų Metų,

Taigi, tokios skolos ir yra vi
siškai realus nuostolis. Kitaip 
sakant, čia "viena visuomenės 
dalis išnaudoja kitą”.

Malonu pastebėti, kad laikraš
čio leidimui gelbsti didžioji dau
guma skaitytojų ir rėmėjų, są
žiningai ir uoliai atlikdami savo 
prievolę, kartu pridedant ir auką.

Tos kelios mintys iš Vilties 
draugijos valdybos pranešimo 
dar kartą parodo, kad spaudos iš
laikymo darbe negalime remtis 
vien tik naujų prenumeratorių ieš 
kojimo siūlymais. Naujų prenu
meratorių atsiranda. Yra šimtai 
priemonių ir būdų jiems suras
ti. Bet tos priemonės ir būdai daž
nai nustelbiami tų, kurie laikraš
ti užsiprenumeruoja, bet tuo pat 
metu pamiršta savo pasižadė
jimus ir prievoles.

Nemaloni tai tema spaudos mė
nesiui. Bet to nutylėti Irgi negali
ma. Tai vieša, skaudi ir nemalo
ni yda, su kuria kiekvienas pri
valome kovoti.

ti kariuomenę ir tik tada pradė
ti derybas, tai mes turėtume už 
Amerikos karinių jėgų atitrauki
mą iš Vietnamo reikalauti, kad 
Sovietų Sąjunga atitrauktų savo 
kariuomenę iš Pabaltijo valsty
bių, nes tos trys taiką mylinčios 
mažos tautos nesudaro jokios 
grėsmės iki dantų apsinginkla- 
vusial Sovietų Sąjungai. Kodėl 
taip vadinami JAV "liberalai" nie
kuomet nėra pareikalavę atitrauk- 
ti raudonosios armijos nei iš vie-

Gegužės 1 d. Philadelphljoje neolituanų šventėje dalyvavo daug svečių iš Chicagos, Detroito, Cleve
lando, Bostono, New Yorko. Nuotraukoje šventės dalyviai gieda Tautos Himną. A. Gruzdlenės nuotrauka
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V. Stankevičius, iš Clevelando, 
gražiai pasirodęs su gitara ir dai
nomis neolituanų šventėje Phila- 
delphijoje.

Korp! Neo-Lithuania Philadelphijos padalinio metinės šventės prezidiumas. Iš kairės: V. Didelytė, V. 
Gruzdys, pirm. G. Mironas, R. Buinytė, J. Matonis. Prie vėliavos stovi: G. Noakaitė, A. Mockaitis ir 
V. Rauktytė. A. Gruzdlenės nuotrauka

NEOLITUANŲ ŠVENTĖ PHILADELPHIJOJE
1962 m. birželio mėn. 10 d. 

Philadelphljoje įsisteigusi Korp! 
Neo-Lithuania gegužės mėn. 1 d. 
atšventė savo metinę šventę ir 
korporacijos gyvavimo 42 m. su
kaktį.

šventė pradėta Bendruomenės 
Radio valandėle — pusvalandžiu, 
kur korporantai trumpai supažin
dino visuomenę su korporacijos 
istorija ir ideologija. Po to sekė 
montažas iš korporacijos stovyk
lų gyvenimo.

Vakare vyko iškilmingoji dalis: 
sueiga, sveikinimai, banketas. 
Iškilmingos sueigos metu kalbėjo 
fil. dr. Br. Nemickas, trumpai 
apžvelgdamas Korporacijos is
toriją. Raštu sveikino Vyr. V- 
bos pirm. inž. V. Mažeika, Ben
druomenės Philadelphijos apy
linkės vardu inž. J. Ardys ir 
Latvių Studentų S-ga. Žodžiu A,
L. J. S-gos Philadelphijos skyr. 
vardu ,J. Česonis. Moterų Ats
tovybės Klubo — J. Augaitytė. 
Karių S-gos — inž. A. Jurslds 
ir Bostono, Chicagos, Clevelan
do, Detroito, New Yorko pada
linių pirmininkai.

Iškilmingos sueigos metu nau- 

no jų pavergto krašto.
Toliau reiktų prašyti JAV pre

zidento, kad jis kovotų su komu
nizmu griežčiau, taip kaip savo 
laiku Rooseveltas kovojo su na
cine Vokietija. Yra faktas, kad 
kiekvienas, kuris tik turėjo pro- 
goS;bėgo ne iš nacinės Vokietijos 
į "Sovietų Rojų", bet priešingai. 
Visi traukėsi kad ir į nacinę Vo
kietiją gelbėtis nuo komunizmo. 
Bėgo į nacinę Vokietiją ne šim
tai, bet tūkstančiai. Tad reikėtų 
visais būdais kreipti JAV vy
riausybės dėmesį, kad pagaliau 
būtų nustota žaisti su pačiu di
džiuoju pasaulio priešu--komu
nizmu. Jei Amerika jo nesunai
kins, tai pati bus sunaikinta su 
visomis savo laisvėmis. Todėl 
besiruošdami į šį Washingtono 
žygį pagalvokime ir apie kitus 
platesnio masto žygius.

M. Ruzgaitis 
New York

Dr. Bronius Nemickas, Lietuvos Nepriklausomybės Talkos pir
mininkas, neolituanų šventėje Philadelphljoje pasakęs pagrindinę 
kalbą.

joji valdyba perėmė pareigas. 
Pirm. G. Mironas, vice-pirm. 
ir arbiter elegantiarum J. Stel
mokas, sekr. V. Didelytė, ižd. 
V. P. Mitalas, Jr. ir narys B r. 
Pumpuolytė. Sueiga baigta Gau- 
deamus.

Vakarienės metu meninę dalį 
išpildė korporantai iš Bostono 
ir Clevelando.

Labai gražu, kas retai būna 
Panašiuose banketuose, kad be
veik pusė dalyvaujančių buvo jau
nimas. Tai tikrai didelis jaunimo 
Pasiryžimas, nežiūrint didelių 
atstumų lankytis vienų pas kitus, 
ieškant draugystės tarp lietuvių. 
O atvažiavusių iŠ kitur buvo apie 
30. Taip pat gražu, kad ir vi
suomenė parėmė jaunimą savo 
atsilankymu. O dailininkas J. 
Bagdonas padovanojo paveikslą, 
kurį loterijos būdu laimėjo A. 
Špokauskienė. Dr. E. Drukteinis 
iš Dayton, Chio, lankydamasis 
Philadelphijoje ir negalėdamas 
dalyvauti šventėje, korporacijai 

padovanojo 20 dol. Yra ir kitų 
mažesnėmis aukomis ar darbu, 
kaip P. Didelis, A. šalčiūnas 
ir kt. parėmusių korporaciją.

BENDRUOMENES banketas

š. m. gegužės mėn. 22 ir. 23 
dienomis Philadelphljoje {vyksta 
JAV Bendruomenės Tarybos su
važiavimas. Ta proga Philadel
phijos apylinkė suvažiavimo da
lyviams pa gerbti ir su jais pasi
matyti ir pabendrauti ruošia ban
ketą, Banketas {vyks Benjamin 
Franklin viešbutyje 9 ir Ches- 
nut gatvių kampas, Commodos 
Barry salėje. Banketo metu me
ninę dalį išpildys V. Bendžifltė. 
Bilietus į banketą galima įsigyti 
pas visus apylinkės valdybos na
rius.

š. m. gegužės 3 d. 65 metų 
sukaktį atšventė Lietuvos Lais
vės Kovų Karo Invalidų D-jos 
pirmininkas Vyties Kryžiaus ka
valierius BR. TVARKUNAS.

P. M.

♦ SOV. S-GOS RAKETA pasie
kė mėnulį, tačiau neatliko tai, 
kuo jąja buvo siekta — "minkš
to" nusileidimo su moksliniais 
aparatais. Tikslus ir lėtas nu
sileidimas būtų tikrai daug pasi
tarnavęs tolimesniems projek
tams ir astronautų bandymams 
nusileisti į mėnulį.

JAV bandymai nusileisti į mė
nulį planuojami sekančiais me
tais.A. Gruzdlenės nuotrauka

Bostono neolituanai išpildant meninę programą. Iš kairės: R. Da
lytė, G. Vaičaitis ir N. Vaičaitytė. A. Gruzdlenės nuotrauka

VASAROS ATOSTOGAS 
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVIETĖJE
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Rami poilsiui aplinka, šiltas Atlanto vanduo, 
baltas paplūdimio smėlis, geras maistas ir malonus 
patarnavimas užtikrina užsitarnautą poilsį.

Laisvalaikio paįvairinimui;
• valtis — žuvavimui
• sail-fish buriavimui
• stalo tenisas

Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re
zervuoti sau vietą iš anksto:

S. M. Lūšys,
88-01 104th Street-, Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).
I. Veitas,
72 Congress Street, Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-2146 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog į MEŠKĄ.

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.
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MIHAILOVO "MASKVOS VASARA" m
Ir štai šių dienų Sovietų Są

jungoje stebime dvigubą mastą 
kalbant apie stalinizmą ir apie 
kovotojus prieš stalinimą. Iš vie 
nos pusės, stalinizmas smerkia
mas ir laikomas nusikaltimu 
prieš tautą, iš kitos pusės smer
kiamas ir antistalinizmas. Tokia 
nenormali padėtis anksčiau ar vė
liau turi išnykti. Kadangi antista- 
lininės jėgos šiandien yra stip
rios ofenzyvoje, tai atrodytų, kad 
šis klausimas turėtų būti greitu 
laiku sprendžiamas.

Dar tenka daug kas išaiškin
ti, reabilitavimas vos prasidėjęs. 
Vienas MGU (Universiteto) stu
dentų man kalbėjo: "Jie reabili
tavo tik savo žmones, tačiau ko
dėl nieko nedaroma su tūkstan
čiais padoriųjų žmonių, kurie nė* 
ra partijos nariais?" Daugelis 
žmonių, su kuriais buvau suėjęs 
J kontaktą, man sarkastiškai pa
sakojo apie to reabilitavimo po
būdi. Seimą gauna lapą su var
dais ir pavardėmis ir oficialiu 
reabilitavimo patvirtinimu ir tai 
viskas. Niekas nežino, kur ir ku
riuo būdu "reabilituotasis" nete
ko gyvybės. Ir nėra jokios gali
mybės apie tai ką nors patirti. 
Kadangi Sovietų Sąjungoje yra 
labai maža šeimų, kuriose nors 
vienas narių neturėtų būti "re
abilituotas", tad dėl tokio nepil
no stalinizmo likvidavimo vieš
patauja visuotinas nepasitenkini
mas. Vis dėlto visi giliausiai įsi
tikinę, kad kova prieš staliniz
mą tik prasidėjusi ir visi opti
mistiškai žvelgia | tokios kovos 
išdavas.

Būdinga, kad sovietų spauda vis 
rečiau primena fašizmą ir naci
nio laikotarpio stovyklas ir ven
gia jas pa lyginti su sovietiškomis.

Tai suprantama. Pirmąsias 
"mirties stovyklas" sukūrė ne 
vokiečiai, bet sovietai. 1921 m. ne
toli Archangelsko pradėjo veikti 
pirmoji "mirties stovykla" -- 
Holmogor. Jos vienintelis tiks
las — fiziškai sunaikinti kalinius. 
Per eilę metų ji puikiai veikė ir 
prarijo buvusius sąjungininkus - 
nebolševikinių revoliucinių par
tijų narius (socialrevoliucionie- 
rius, menševikus ir kt.). Nese
niai Sovietų S-je reabilituotas 
emigrantų rašytojas Ivan šmel- 
jovas savo garsiajame veikale

Norėtum persikelti iš 
S kambarių namo į 7 
neapleidus turimo namo?

Klausk mūšy 
Suskaičiavęs visas išlaidas, 
buk tikras gavęs paskolą 
lygiai taip pat apskaičiuotą 
kaip ir kitas medžiagas.

Remontuojant ir skolinantis, "pinigų sutaupymas” 
gali būti labai brangus. Taigi, klauskit mūsų dėl pigios 
paskolos kai planuojate namo pagerinimus. Mes su
prantame jūsų padėtį, nes sakome "gerai” tokias pa
skolas prašant kas 3 minutes. Ir mes veikiame greitai. 

Su pigia paskola iš Cleveland Trust, jūs pakeliate 
savo namo vertę, padarote jį patogesniu gyventi nepa
lietus sutaupų. Skolinantis nuo $100 iki $5000 ar dau
giau, jūs galite susitarti dėl sąlygų, kurios jums atro
dys patogiausios 5 metų išsimokė j imui.

Ateikite ir pasimatykite su mumis ar leiskite kon- 
traktoriui finansuoti per The Cleveland Trust Compa
ny.

Kai reikia pinigų . . . klauskit

Cleveland Urust
Ohio didžiausias bankas

"Mirusiųjų saulė" (su Th. Mann 
įžanga) aprašė baisiuosius metus 
po civilinio karo, kai 1920/21 m. 
Kryme be jokio teismo buvo su
šaudyta 120.000 vyrų ir moterų. 
Dar vis pasakojama, kad anuo 
metu Odesoje "dirbo" Viera Gre- 
benjakova, jauna mergina, turė
jusi "Doros" pseudonimą, savo 
rankomis nukankinusi ir nužudžiu
si 700 belaisvių. Net ir genocido 
atžvilgių pirmenybė tenka ne Hit
leriui. Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą iš pasienio sričių ties Turkija, 
Iranu į Siaurės Sibirą buvo depor
tuota eilė mažų tautų, kur jos 
nepakeldamos šalčio, išmirė lyg 
musės.

Visiškai suprantama, kadįhit- 
leriškųjų nusikaltėlių pusę per
bėgo labai daug Dono kazokų ir 
kai atsirado antisovietinė gene
rolo Vlasovo kazokų armija, to
kį reiškinį tenka laikyti vieninte
liu visoje rusų tautos istorijoje. 
Juk kazokai daugiau kaip tris 
šimtmečius buvo pats pajėgiau
sias rusiškosios valstybės pa
grindas ir tvirčiausia atspara 
priešui. Žurnalas "Junostj" šiais 
metais (1964) paskelbė Jevgenij 
Piljar romaną "Žmogus lieka 
žmogumi", kuriame pirmą kar
tą pavaizduojama nepaprastai 
sunkus santykis su tos "Išlais
vinimo Armijos" kazokais. Pil
jar aprašo tikrai didvyrišką 
Raud. Armijos sugautų kazokų 
laikyseną, tuo metu, kai tardymo 
metu jie buvo mušami. Autorius 
sakosi atsiduriąs prieš keblų klau ■ 
Simą ir jį paliekąs atviru. "Taip,, 
jis rašo, aš žinau, kad esama iš
davikų, bet kaip tenka išaiškin
ti išdavimą žmonių, paprastų ru
siškųjų ūkininkų, kurie be jo
kios baimės žengė | mirtį?"

Čia tenka paliesti ir partizanų 
klausimą užimtose srityse, par
tizanų, kurie drauge kovojo ir 
prieš Raud. Armiją ir prieš vo
kiečius ir kurie sudarėvad. "Tre
čiąją jėgą". Neabejotinai, arti
miausiu metu tenka iš pagrindų 
peržiūrėti ir atitaisyti visą ant
rojo pas. karo istoriją. Dėl Sta
lino veiklos armijoje šiuo požiū
riu jau šis tas padaryta.

Žurnalo "Znamja" 1964 m. 5 
nr-je paskelbta pabaiga Konstan
tino Simonovo romano "Karei
viai negimsta" — jis buvo deda

mas žurnale 1963 ir 1964 m. Ro
mano tema —antrasis pas. karas 
(Michailovas pasakoja, kad ui pir
mas atvejis, kai rašytojas Staliną 
pavaizduoja be pagražinimų, koks 
jis buvo tikrovėje. Sovietų spau
da apie šį romaną yra daug ir po
zityviai rašiusi).

Jau vis plačiau pakeičiami ir 
priverstinės kolektyvizacijos 
žiaurumai, kai jos aukomis ūpo 
8 milijonai rusiškųjų Ūkininkų. 
1962 m. "Zviezda" žurnale pasi
rodė tą kolchozų įvedimo vyks
mą atvaizduojantis M. Zestevo 
romanas "Tatjana Tarchanova". 
Romane rašoma, kaip per vieną 
naktį iš kaimo buvo išvežti "buo
žėmis" išvadinti Ūkininkai. Prie- 
varu buvusi uip žiauri, kad net 
ją vykdydami komunisui paabe
joję jos "teisingumu". Vienas iš 
tų priemonių vykdytojų romane 
kalba: "Gal būtų pakakę depor
tuoti tik kai kuriuos turtin
guosius". Pagrindiniu visų tų prie
monių prieš žemdirbius įkvėpėju 
buvo Stalinas.

STOVYKLINIS FOLKLORAS

Vieną vakarą, būdamas M.G.U. 
studentų bendrabutyje, patekau į 
linksmą draugiją. Buvo dainuoja
mos Bulat Okudžavos dainos,bu
vo geriama ir grojama gitara. 
Tačiau kaip tik tą vakarą pergy
venau akimirkas kurių nepa
miršiu visą gyvenimą. Mūsų drau
gėje atsirado vienas jaunas, vi
sų mėgiamas, puikus daininin
kas ir gitarininkas, Sibiro gyven
tojas. Ilgai neprašomas jis pagrie* 
bė gitarą ir su savo neišlavintu 
baritono balsu, kitų pritariamas, 
pradėjo dainuoti. Mane labiausiai 
sujaudino pačios dainos. Niekuo- 
m J nebuvau pagalvojęs, kad tokių 
dalykų Sovietijoje esama. Tai bu
vo ypatingos rūšies belaisvių sto
vyklinės dainos: skausmingos, 
beviltiškos ir ciniškos. Visos jos 
buvo jaudinančios ir puikios. Jo
se atsispindėjo Rusija, toji Rusi
ja, kurią mes pažįstame iš Tols
tojaus ir Dostojevskio raštų, toji 
tikroji, senoji liaudies melodija, 
nestilizuota, kaip ji išpildoma 
sovietų radiofonuose, bet — ne
apdorota, kartais naivi ir visada 
gili, melodinga bei tragiška.

Tos dainos yra gimusios taigos

Sienos sustiprinimo darbai...

gilumoje, kažin kur prie ugnia
kuro miške, kur nežmoniškai pa
vargę po sunkaus dienos darbo, 
nepavalgę šildėsi kaliniai -- sto 
vykių įnamiai. Tų dainų cinizmą 
bei ironiją žymėjo vienas bruo
žas: nepamirškime, kad stovyklų 
įnamiai diena iš dienos buvo pri
versti klausytis, kad Sovietų Są
junga, pirmasis socializmo kraš
tas, iš tikrųjų esanti... visų dir
bančiųjų teisingiausia tėvynė ir, 
svarbiausia, laisviausia šalis pa
saulyje...

Dainų tema: Stalinas, kalinių 
likimas, neviltis... Tų dainų dau
gybė... (jų visą eilę Michailovas 
cituoja).

Pasitaiko ir nemaža humoru 
perpintų dainų. Labai populiari 
"Anna Karenina". Čia pasako
jama, kad Maskvoje gyveno ro
mano didvyrė Anna, kilmingoji ir 
nieko neveikianti, kentėjusi "ru
siškosios meilės" ligą ir įsimy
lėjusi į "baisų valkatą" bei kari
ninką Vronskį. Jis buvo kitos epo
chos žmogus ir negyveno Sovie
tijoje, Kai pasirodė, kad Vrons- 
kis atsilikęs idėjiniu požiūriu, 
Anna atsigulusi ant traukinio bė
glų ir nusižudžiusi.

Buvau vienas tų pirmųjų lai
mingųjų, kurie bent 20 tų dainų 
užrašė į magnetofono juostas 
(studentai čia parodė didelę pa
slaugą). Tai neabejotinai pati • 
reikšminiausia mūsų dienu fol
kloro kūryba ir visai supranta
ma, kad ji atsirado kaip tik Ru
sijoje. Dešimtmečiai koncentra
cijos stovyklų, kuriose pagal sta
tistinius duomenis ligi 1956/57 
m. nuolat buvo kalinama tarp 8 
ir 10 milijonų žmonių, buvo tam 
folklorui puikiausia dirva. Tos 
dainos bus dainuojamos per visą 
Šimtmetį, lygiai kaip šiandien 
dar dainuojamos praėjusio am
žiaus kareiviškos belaisvių dai
nos -- grožio atžvilgiu jos at
silieka nuo naujųjų sovietinio fol
kloro pavyzdžių.

Ką daro gausūs sovietų fol
kloro institutai?

Dėkoju Tau, mano gerasai si
birieti ir jums, mano tolimie
siems maskviniams draugams. 
Rusų tautos dainos bus klauso
mos, visai neatsižvelgiant į tai, 
ar Sovietų Sąjungoje apie jas 
bus rašoma ar bus nutylimas jų 
egzistavimas.

BELĄ ACHMADULINA

Vieną sekmadienį, prieš man 
išvykstant iš Maskvos, savo ofi
cialaus palydovo, simpatiškojo 
sibiriečio Oleg Merkulovo drau
gystėje, vykau į šiandien popu
liariausios rusų poetės Belos 
Achmadulinos "dačą". (Toliau au
torius pasakoja, kad ji gyvena 36 
km. nuo Maskvos, kur labai ra
mu, su savo vyru prozininku Ju- 
rij Nagibinu. Ji autorių sutikusi 
su sportiniais marškiniais ir kel
nėmis, su cigarete lūpose — 
"tai visiškai nesovietinis įspū
dis". Esą, pusė visų Maskvos 
studentų įsimylėję į Achmadu- 
liną.)

Seimininkė man pasiūlė ame
rikietiškas cigaretes (tai Mask
voje laikoma ypatingai madinga 
bei elegantiška) ir per vieną va
landą tiek apie save papasakojo, 
kad būtų įmanoma parašyti pilną 
biografiją. (Poetė skaitė naujau
sią kūrinį "Poema apie lietų". 
Michailovo nuomone,sovietų po
ezija eina modernizmo krypti
mi, kai sekama Chelbnikovu, Bie- 
Ii, ankstyvesniuoju Majakovskiu, 
Pasternaku. Poetės kūrinyje nė
ra jokių "socrealizmo" pėdsa
kų. Ji rašo ir proza. Ji norėtų 

rašyti kaip Proust, kurį labai 
mėgsta ir skaito rusiškajame 
vertime (1929 m. išleisti ir dabar 
sunkiai gaunami Proust keturi to
mai jo "Žuvusio laiko ieškojimų") 
Ji girdėjusi apie Joyce, bet nieko 
nežinanti apie Virginią Woolf. 
Toje vietoje, Vatutino, gyvena ir 
kiti sovietiniai rašytojai: Tend- 
riakovas, Bondarevas, Tvardovs • 
kis. Nutarėme juos aplankyti. 
Arčiausiai gyveno Bondarevas.

JURU BONDAREV

Belą Achmadulina mus nusi
vedė į Bondarevo "dačą".

Bondarevas yra vienas žino
miausių jaunų rusų prozininkų. 
Jis gimęs 1924 m. Nors jis nuo 
1953 m. buvo paskelbęs kelias kny
gas, tačiau plačiau pagarsėjo 
savo 1962 m. išleistu romanu 
"Tyla" -- čia jis vaizduoja bai
sią studentų padėtį "Kulto" laik
mečiu, nekaltų žmonių "trockiz- 
mu" kaltinimus, suėmimus, "kos
mopolitizmo" meno srityje per
sekiojimą ir kt. Romano pavadi
nimas simboliškas. Juk kasdien 
įvyksta "kulto" žiaurumai, bet 
žmonės tyli, tarytum nieko ne
būtų Jvykę. Romanas išverstas < 
daugeli kalbų, neseniai Sovietų 
Sąjungoje jis visai vykusiai nufil
muotas. 1964 m. "Novyj Mir" 
žurnale paskelbtas romano "Ty
la" tęsinys: romanas "Du". Nu
rodęs | kai kuriuos "Tylos" he
rojus, Michailovas apie viešna
gę pas Bondarevą pasakojo:

Patogioje ir erdvioje"dačoje", 
su Bondarevu, "tipinguoju rusu", 
mes gėrėme konjaką ir uoliai 
vedėme polemiką apie Antonioni 
filmus ir ginčus, apie fašizmo 
šaknis sočialūkiškoje srityje ir 
kt. Bondarevo nuomone, nors 

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais preky

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

Siūlome šiuos vertingus siuntinius’ labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis,įskaitant Sov. mui
tą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3!6 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

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

V—3: 10*4 jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagų 3 eilutėms, tik už $55.00.

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

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

Ir patį vertingiausiąjj
SM siuntinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai

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

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

BALTIC STORES, Ltd. 
(Z. JURAS)

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

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:

L. Venckus, 7030 So. Talman Avė.. Chicago, III. Tel. 436-0494, 

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. groadway, So. Boston, Mass.

Antonioni ir nepaprastai gabus, 
tačiau jis nereikalingas, nes žmo
niją kankina kitokie klausimai: 
kasdieninė duona ir pastogė. Aš 
atstovavau nuomonei, kad "žmo
nijos dauguma" niekuomet nebuvo 
kankinama tų svarbiųjų problemų 
ir kad Antonioni kaip tik šiandien 
labai reikalingas, nes jis parodo, 
kad "kasdieninė duona ir pasto
gė" savaime daug nereiškia, nes 
žmogui tenka daug sunkiau spręs
ti kitą tragediją — vienišumo tra
gediją. Tuo būdu Antonioni su
skaldo mitą, kad "duona ir pas
togė" tikslas, bet ne išimtinai gy
venimo reikalas. Aš aiškinau, kad 
netenka kalbėti, jog duona viską 
išspręsianti — priminiau Švedi
ją, kraštą su puikiai sutvarkytu 
socialiniu ir ūkiniu gyvenimu, 
kur stebime pat| didžiausią nusi
žudymų skaičių -- dėl to, kad ten 
žmonės jaučiasi labiausiai vieni
ši ir jiems nereikalingos pastan
gos kovai. Priešingai, didžiųjų 
gamtos nelaimių metu -- potvy
niai, žemės drebėjimai, karai — 
kaip tik nepastebime savižudy
bių. Dėl to ir Dostojevskis ("Ra
šytojo dienoraštyje") pateisino ka - 
rus. Mūsų nuomonės nesutapo. 
Sovietų Sąjungoje per ilgai vieš
patavo "socialinio rojaus" mitas 
ir kas tuo "rojumi" suabejoja, at
rodo jau nenormaliu žmogumi, 
net ir tokiems kritikams kaip 
Bondarevas.

Tas pats ir su fašizmo šakni
mis. Kelia nuostabą, kai net pro
tingiausių sovietinių asmenų (jau
nąją kartą išskyrus) tarpe galvoja
ma, kad nacizmo šaknys glūdin
čios ūkio srityje. Vis dėlto, po 
3 su puse valandos polemikos, iš
tuštinus temas ir bonkas,išsisky
rėme gerais draugais.

(Bus daugiau)
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VERTA 
KIEKVIENAM 
ĮSIGYTI
Biografinė ir istorinė 

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

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

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

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

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

SPAUSTUVĖ
6907 Supcnor Avenue, Cleveland, Ohic 44103 

Phone (216) 431-6344

• Priima užsakymus iš visų miestų Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje..

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu
liariuose ir languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.
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SAKSONIJOS HIMNAS

Saksonijos himnas buvo gieda
mas taip pat pagal skolintą anglų 
himno melodiją. Himno tekstas 
buvo parašytas Siegfried Mahl- 
manno. Saksai savo himne trum
pai pagerbia ir savo karalių Fried 
richą Augustą, bet paCiupirmuo
ju himno posmu kreipdamiesi Į 
Dievą, kaip j amžinąją teisybę, jie 
prašo palaimos ne karaliui, bet 
pirmiausia savo kraštui -- Sak
sonijai:

Tott segne Sachsenland, 
Gott segne Sachsenland, 
Wo fest die Treue stand 

In Sturm und Nacht!
Ew*ge Gerechtigkeit,

Hoch ueber'm Meer der Z eit, 
Die jedem Sturm ’gebeut, 
Schuetz uns mit Macht!
Dieve, laimink Saksoniją, 
Kur ištikimybė stov' tvirtai 
Tarp audrų ir nakties! 
Teisybe amžina 
Virš laiko vandenų 
Nutildai kurs audras, 
Apsaugok Tu ir mus!

Rašytojas Kazys Almėnas Dirvos baliuje Chicagoje aptaria su 
Dirvos redaktoriumi J. čiuberkiu naujo novelių rinkinio išleidimą. 

V.A. Račkausko nuotrauka

JUOZAS STROLIA
- ŠVEICARUOS HIMNAS

Nuo 1830 metų pa g3 langių "God 
save the king" melodiją Šveica
rija gieda J. R. Wysso parašytąjį 
himną:

Rufst du mein Vaterland?
Siehst uns mit Herz und Hand 
Ali dir geweiht!
Heil dir, Helvetia...

Ar tu šauki mane, tėvyne? 
Matai tu mus visus širdim 
Ir kūnu tau atsidavusius.. 
Valio tau, Šveicarija...

AUSTRUOS HIMNAS
Austrų kompozitorius Juoza

pas Haydnas, lankydamasis Ang
lijoje 1791 metais ir vėliau, buvo 
Londono masonų anakreonininkų 
klubo garbės svečias, čia pra
vartu pažymėti, kadHaydn’as Vie 
noje buvo priimtas J masonų lo
žę "Zur wahren Eintracht" 1785 
metų vasario mėn. 11 d. Jo pri

ėmimo akte įrašyta: "... kandi
datas Juozapas Haydnas, Motie
jaus sūnus, 51 metų amžiaus, gi
męs Rohrau’e, socialinė padėtis 
-- kunigaikščio Esterhazy kapel
meisteris". Londone jis buvo su
žavėtas anglų himnu "God save 
the king" ir jų tautos prisirišimu 
prie savo valdovo. Sugrįžęs į 
Vieną, per Žemutinės Austrijos • 
kunigaikščio Saurau protekciją, 
Haydn’as ėmė rūpintis įvykdyti 
savo svajonę — parašyti Austri
jos himną, savo dvasia panašų į 
Anglijos. Himnui tekstą parašyti 
to paties kunigaikščio buvo pa
vesta nors ir ne pirmos eilės po
etui, bet taip pat masonų ložės 
nariui Hauschkai. šis su čekiš
ka pavarde žmogus, savo jaunat
vėje pasiryžęs tapti kunigu, buvo 
Įstojęs J jėzuitų ordiną. Kaizerio 
Juozapo II-jo laikais užėjus libe
ralinei erai, kai tapo madingu ir 
kilniu dalyku pasirodyti pažangiu 
šviesuoliu ir laisvamaniu,liaus- 
chka numatė reikalą sugrįžti at
gal J pamestąją katalikų bažny
čią ir net mestis į kitą kraštuti
numą — J slaptosios policijos tar. 
nybą. Šis neramaus kraujo poe
tas parašė Austrijos himno teks
tą:

Gott erhalte FranzdenKaiser 
Unsern guten Kaiser Franzl 
Hoch als Herrscher, Hoch 

als Weiser
Steht er in desRuhmesGlanzl

Dieve, užlaikyk kaizerį Pran
ciškų,

Mūsų gerąjį kaizerį Pranciš
kų!

Jis kaip valdovas ir kaip iš
minčius

Aukštai stovi savo garbės 
spindėsy.

Haydnas, gavęs Hauschkaos ei
lėraštį, kaizerio. Pranciškaus II- 
jo gimatdienio proga sukompona
vo labai iškilmingai skambančią 
himno muziką, šis kūrinys, pir
mąsyk sugiedotas 1797 metais 
Vienos nacionaliniame teatre.
netrukus tapo visos austrų im
perijos himnu.

Vėliau pagal austrų himno me
lodiją Europoj ir Amerikos že
mynuose atsirado visa eilė įvai
rių tikybų religinių giesmių ir 
instrumentinės muzikos. Pats 
himno muzikos autorius Haydnas 
sukūrė savo Kaizer-kvartetoant
rojo daly keturias variacijas Aust
rijos himno tema.

(Bus daugiau)

Pasiuntinybės 
žinios
Pastaruoju laiku Lietuvos At

stovas ir ponia O. Kajeckienėda
lyvavo Upper Voltos Prezidento 
ir ponios Maurice Yameoga pri
ėmime JAV Prezidento ir po
nios Lyndon B. Johnson garbei.

P.p. Kajeckai dalyvavo taip pat 
Meksikos, Australijos bei Bel
gijos ambasadorių priėmimuose.

Jie dalyvavo Dr. dov R.T.

Janse suruoštuose priešpiečiuo
se prof. Nerman ir Dr. Horm, 

_ atvykusiems iš Švedijos, garbei 
ir p. Robert Doane McMillen 
suruoštame priėmime Pietų Af
rikos ambasadoriaus ir ponios 
Taswele garbei.

National Press Club kvieti
mu p.p. Kajeckai dalyvavo meno 
ir fotografijų eksponatų parodos 
atidaryme Amerikos Specialis
tų Programos suruoštoje parodo
je Valstybės Departamente ir 
vėliau priėmime balandžio 15 d.

New Yorko Pasaulinės Paro
dos. vadovybės kvietimu p.p. Ka
jeckai dalyvavo tos Parodos ati
daryme balandžio 21 d. ir amba
sadoriaus bei ponios Norman K. 
Winston kvietimu priėmime JAV 
Viceprezidento ir ponios H. 
Humphrey garbei Parodos Fe- 
deraliniame paviljone.

*♦*

P. Kajeckas dalyvavo Ameri- 
can Society of International Law 
vadovybės priėmime Mayflower
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VYTAUTAS IGNAS Senoje Žemaitijos bažnytėlėje (medžio 
raižinys). Iš parodos Gallery International Clevelande.

viešbutyje. Ta proga Valstybės 
Sekretorius p. Dean Rusk pasa
kė garsiąją kalbą apie Vietna
mą.

P.p. Kajeckai gegužės 3 d. da
lyvavo ponios Lyndon B.- John
son globojamame. Kabineto narių 
kvietimu, The Moteropolitan Ope
ra National Co. suruoštame Vals
tybės Dep-te koncerte, kuriame 
dainavo ir Arnoldas Voketaitis.

»♦*

P.p. Kajeckai gegužės 5 d. da- 
lyvvo JAV Prezidento ir ponios 
Lyndon Johnson suruoštame Bal
tuosiuose Rūmuose priėmime dip
lomatinių misijų šefų garbei.

Korėjos Prezidento bei ponios 
Park kvietimu p.p. Kajeckai da
lyvavo priėmime gegužės 18 d. 
ruošiamame JAV Prezidento ir 
ponios Lyndon B. Johnson gar
bei.

•**

Jie taip pat dalyvaus Kinijos 
ambasadoriaus bei poniosTsiang 
išleistuviniame priėmime.

ATSILANKĖ I DIRVA*- *- ♦- 
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.

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

ANDRIUS MIRONAS

PO LAIVU
DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

(2)
Kažkurį vakarą užsukau į šią kavinę, ieškodamas iš

siblaškymo po savo darbų. Nuolatinis įtemptas darbas su 
teptuku ir palete mane gerokai išvargino, bet užsispyręs 
vis ieškojau ir ieškojau. Nebuvau savimi patenkintas: 
jutau, kad ketverių metų mokslas meno mokykloje man 
davė tik netvirtą pagrindą, tarytum stovėjau ant durpy
nų siūbuojančios žemės, o tolimieji meno viršūnių akira
čiai buvo pridengti tankiu šydu ir negalėjau įžiūrėti pro 
jį savo tikslo. Viliojanti dailininko karjera apkartinama 
tuo vegetavimu, tuo bejėgiškumu ir nevaisingu ieškojimu. 
Ko aš ieškojau — nė pats negalėčiau apibrėžti. Naujųjų 
formų menas; pradėjęs plėstis Vakarų Europoj, manęs 
nežavėjo. Per daug reklamuojamas jis savo nesąmonėmis 
ir beformiais terliojimais. Linijos, keturkampiai bei ki
tokios geometrinės figūros, iškrypėlių ir nesuprantamų 
bruožų veidai, stuobriai liemens kojų ir rankų vietoje, 
rėkiančios spalvos arba vaikiškai suterliotos drobės — 
visa tai ir dabar kelia manyje tik pasipiktinimą, pasi
šlykštėjimą ir panieką. Kam versti žmones tikėti, jog tos 
šlykštybės yra grožis, menas? Tikrojo grožio visada sie
kiau. Ieškojau tobulybės, formų harmonijos, spalvų dar
numo. Negalėdavau atsigėrėti Rafaelio, Leonardo da Vin- 
ci, Rubenso ir kitų klasikų linijomis, užbaigtų formų pa

vidalais ir tobulos kompozicijos šedevrais. Ar galėsiu ka
da nors taip tapyti? Ar mokėsiu atvaizduoti iš gyvenimo 
imamus daiktus ir suteikti jiems gyvybės? Gal viskas 
slypi tik dažų formulėj ? Gal neturiu pakankamai talento 
ir pašaukimo kurti? Tačiau kodėl gaunu pagyrimus iš 
profesorių ir iš meno kritikų? Visi teigia, jog mano pei
zažai gražūs, patrauklūs ir įdomūs. Iš jų pragyvenu. Kas
dien nupiešiu bent po vieną. Stengiuosi surasti vis kito
kių vaizdų, bet kažkodėl linkstu į trafaretą, nes teptukas 
tarytum pats savaime piešia tokį dangų, kaip ir seniau 
mano darytame paveiksle, arba tokį pat medį, visai pa
našų žolės kuokštą. Bandymai piešti žmonių veidus baig
davosi paprastais portretais. Tiesa, už juos man mokėjo 
ir moka didelius pinigus, noriai ir nesiderant. Bet ir vėl 
tai buvo trafaretas — ar tai būtų profilinis portretas, 
ar škicas, ar sukarikatūrintas kūrinėlis, kaip pageidavo 
mano užsakytojai. Svarbiausiai — jutau, kad mano kū
riniams stigo gyvybės ir judesio! Viskas, kas mano buvo 
nutapyta, turėjo tarytum negyvėlio kaukę, sustingimo 
žymę. O aš troškau, kad iš mano vaizdų dvelktų gaivūs 
ir kvepią vėjai, medžių šakos linguotų, siūbuotų, žmonės 
eitų, judėtų ir bėgtų, o portretų veidai spindėtų gyvybe. 
Norėjau beveik filminio judesio, bet jo niekaip nei po
pieriuj, nei drobėj nesugebėjau pagauti. Sėdėdamas ”Po 
laivu” kavinėje, galvojau, jog visi šie modernistai, lygiai 
kaip ir aš pats, nebemokėdami pasiekti grožį mene, išrado 
įvairiausių pavadinimų naujas sroves, pridengiančias jų 
nemokšiškumą, nesugebėjimą ir menkavertiškumą. Tam 
tikslui jie nepaprastai iškelia, Išpučia ligi burbulo spro
gimo tą savo tuštybę ir bevertiškumą. Lygiai kaip nevy
kėlis prekybininkas, norįs atsikratyti menkos ar pasenu
sios prekės, reklamuoja ją kaip nepaprastos kokybės ver
tybę.

Staiga pakirdau iš savo minčių. Priešais save išvy

dau nei Vilniuje, nei šioj kavinėj dar nematytą veidą. 
Jauna padavėja priėjo prie manęs paklausti ko aš pagei
dauju. Sustingęs iš nuostabos, žvelgiau į Madonos veidą, 
nes maniau Ją stovint prieš mane, lyg stebuklą, žiūrėjau 
į jos dideles, pilkai rudas akis ir paskendau jų gilume, 
aprėmintame nepaprastai tankiais juodais mezginėliais. 
Stebėjau jos tiesią ir dailią nosytę, papurusias ir šviežias, 
tarytum vos nuskintos vyšnios, mažas lūpas, švelniai ak
sominę, saulės spindulių apglostytą veido odą. Rudi, be
veik juodi plaukai stambiomis garbanomis krito ant sau
lės nubučiuotų smulkių pečių.

Užsakęs vyno, nulydėjau jos vidutinio ūgio stuome
nį. Tarytum nutekintos kojų blauzdos, plonas liemuo ir 
visas taip anatomiškai darniai sudėtas kūnas lyg prašyte 
prašėsi išvelkamas iš padavėjo uniformos ir perduodamas 
į drobę! Tai buvo gyva Afroditė! Retai sutinkamas vis
pusiškas grožis mane išmušė iš pusiausvyros.

, — Jūs esat nepaprastai puikus modelis!
Skruostuose atsirado dvi žavios duobutės, o lygūs, 

sniego baltumo dantukai blykstelėjo j mane pasitenkini
mu. Ji padėjo raudoną taurę ant staliuko.

— Kuo jūs vardu?
— Rūta.
— Jums tinka gėlės vardas, tik ne rūtos, kuri neturi 

gražaus žiedo. O jūsų galva yra puikiausias žiedas! Ar 
jūs čia tarnaujat?

— Kaip matot — taip.
— Ar seniai?
— Gal pora mėnesių.
— Kodėl aš jūsų niekad čia nematydavau? Aš čia 

esu beveik kasdien.
— Anksčiau dirbau rytais iki pietų, o dabar man 

geriau dirbti vakarais.
(Bus daugiau)
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DR. JUOZO GIRNIAUS PAGERBIMAS BOSTONE
Bostono lietuvių visuomeninių 

ir kultūrinių organizacijų suda
rytas komitetas, pirmininkauja
mas inž. Zigmo Gavelio, š.m. 
gegužės 22 d., 7 vaL vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
namų III salėj rengia dr. Juozo 
Girniaus'pagerbimą.

Dr. J. Girnius gimė 1915 m. 
gegužės 25 d., tad šį mėnesį 
jam sukanka 50 m. amžiaus. Vi
sų pirma sukaktuvininkas bus pa
gerbiamas kaipfilosofas, paskel
bęs keletą veikalų ir visą eilę 
stambių filosofinio pobūdžio 
straipsnių, kaip aktyvus Litera
tūros Lankų ir rašytojų Žemi
ninkų Sambūrio dalyvis. Be to 
dr. J. Girnius bus prisiminus 
ir kaip veiklus visuomenės Žmo
gus, aktyviai dalyvaująs JAV 
Liet. Bendruomenės darbuose, 
šiuo metu esąs Ateitininkų Fede
racijos vadovas, Liet. Enciklo
pedijos ir Aidų redaktorius.

Rengiamoj pagerbimo akademi
joj paskaitos apie dr. J. Girnių 
laukiama išNew Yorko. Žeminin
kų vardu pasisakys poeus A. Ny
ka - Nlllūnas. Bus trumpi sveiki
nimai ir paties sukaktuvininko žo
dis. Meninėj daly, kurią orga
nizuoja Aleks. ir Ant. Gustaičiai 
pasirodys daugumas dr. J. Gir
niaus bičiulių poetų -- K. Bra- 
dūnas, A. Nyka - Niliflnas, H. 
Nagys, L. Andriekus, solistė Dal 
va Mongirdaitė ir šokėja Birutė 
Vaitkūnaitė. Dr, J. Girniaus raš
tų ištraukas skaitys Dramos sam. 
būrio nariai. Solistėms akompa
nuos komp. Jul. Gaidelis.

Bostono ir jo apylinkių lietu
viai dr. Juozo Girniaus pagerbi
me kviečiami gausiai dalyvauti. 
Apie dalyvavimą prašoma pra
nešti iki gegužės 17 d. vakaro Z. 
Gaveliui ir St. Santvarui.

ŠIO SEZONO PASKUTINIS 
KULTŪRINIS SUBATVAKARIS

1964-65 m. kultūrinių parengi
mų sezonas bėga į pabaigą. Ge
gužės 15 d., 7 vai. 30 min. vak.. 

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

1 1 A A/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

•’SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero. lllinois 60650
Juozas F. Gribauskas. sękretorius 

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

Vaizdai iš lojalumo paradoCle 
velande: Lietuvos Budžių, L, 
Bendruomenės ir LVS Ramovės 
automobiliai.

rengiamas paskutinysis sezono 
kultūrinis subatvakaris ALT S- 
gps Bostono sk. namuose, 484 
4th St., So. Bostone. Programoj 
komp. Jul. Gaidelio vadovauja
mas vyrų balsų sekstetas, kultū
rinė kronika ir tradiciniai pašne 
kesiai prie kavos puodelio. Kul
tūrinių subatvakarių viešnios ir 
svečiai, nuolatiniai jų lankytojai, 
maloniai kviečiami atsilankyti, 
nes po šio subatvakario nesima
tysim iki ateinančio rudens.

K. L.

• Juliaus Gaidelio moki
nių koncertas jvyks š. m. 
gegužės 23 d., 2 v. po pietų 
Tautinės Sąjungos namuo
se, 484, 4th St., So. Bostono.

Visi lietuviai prašomi at
silankyti ir paremti mūsų 
jaunosios kartos kūrybines 
pastangas.

IŠRINKO ATSTOVUS
Gegužės 7 d. Tautinės Sąjungos 

namuose įvyko Bostono Skyriaus 
narių susirinkimas. Pirmininka
vo Inž. J. Dačys, sekretoriavo 
Jonas Vizbaras.

Susirinkimui apsvarstyti buvo 
patiektas skyriaus metinis veik
los planas, kuriame yra užpla

ALT CLEVELANDO SKYRIAUS 
VEIKLA

1. LOJALUMO PARADAS

16-tas metinis Lojalumo Die
nos paradas, įvykęs balandžio 
mėn. 30 d., praėjo su dideliu 
pasisekimu ir yra laikomas ge
riausiai pavykusiu. Rengėjų skel
bimu, šioje didžiulėje demons
tracijoje parodytas pritarimas 
demokratinei valdžiai ir pa reikš
ta ištikimybė JAV konstitucijai 

nuota keli parengimai, sukėlę, 
nąrių tarpe gyvas diskusijas.

Buvo Išrinkti atstovai į 'įvyks
tantį Sąjungos seimą ir išdis
kutuota ir perimta skyriaus pir
mininko paruošti Seimui pasiū
lymai. Bostono skyrius ruošiasi 
Sąjungos seime gausiai ir akty
viai dalyvauti.

Einamuose reikaluose L. En
ciklopedijos leidėjai J. Kapočius 
padarė pranešimą apie studentų 
organizuojamą žygį į Washingto- 
ną š. m. gegužės 15 d. Jame 
Bostono lietuviai studentai ruo
šiasi gausiai dalyvauti. Žygiui 
paremti yra renkamos aukos ir 
J. Kapočius paaukojo $100.00.

Artimiausias skyriaus paren
gimas įvyks birželio pabaigoje. 
Tai Joninių šventės prisimini
mas. Jis ruošiamas išvažiavi
mu J gamtą prie ežero su šei
momis.

I susirinkimą atsilankė ir sky
riaus garbės nariai, tai komp. 
J. Gaidelis su ponia ir rašyt. 
St. Santvaras.

✓

Po susirinkimo arbatėlės me
tu skyriaus pirm. J. Dačys pa
sveikino rašyt. Stasį Santvarą 
ir visus Stasius, švenčiančius 
vardines.

J. V. Sūdą va s

žymiai padeda JAV Prezidento 
vedamai griežtesnei užsienio po
litikai ir tuo pačiu laiku yra pats 
geriausias tiesioginis atsakymas 
komunistų demonstracijoms ge
gužės 1 d. proga.

Kelių tūkstančių dalyvių para
dą priėmė Užsienio Karių Vete
ranų Sąjungos vyriausias komen
dantas John A. Jenkins Ir Cle
velando burmistras Ralph S. Lo- 
cher. Lietuvių automobiliai su 
įvairiais plakatais reikalaujan
čiais Pabaltijo valstybių laisvės 
ir remiančiais griežtesnę JAV 
politiką prieš komunistus užėmė 
vieną iš pačių svarbiausių rolių. 
Veteranų ir Clevelando miesto 
vadovybės jaučiasi "aukštai pa
gerbtos, kad vis stiprėjanti lietu
vių grupė teigiamai vertina jų 
pastangas su savo nuolatiniais 
gražiais pasirodymais,tuo pas
katindama kitas tautybes jungtis 
į šį bendrą demokratinį ir anti
komunistinį darbą".

Pabaltiečiai dalyvavo sekan
čiai: Trys Lietuvių Budžių au
tomobiliai ir po vieną nuo Liet. 
Bendr. Cleve. I Apyl. Vald., LVS 
Ramovės ir Clevelando Estų Są
jungos. ši automobilių virtinė 
buvo labai gražiai pristatyta ir 
Žiūrovų šiltai sutikta.

Paskutinių kelių metų bėgyje 
pabaltiečių grupę sudarydavo tik

Aukuro ansamblio kanklių orkestras, vadovaujamas O. Mikulskienės, Šį šeštadienį, gegužės 15 d. 
koncertuoja Detroite Lietuvių Namuose, V. Pliodžinsko nuotrauka

Estų Sąjunga ir Lietuviai Bu- 
džiai ir vienu atveju Baltijos 
Aidų radijo vadovybė. Užtat yra 
labai džiugu matyti Liet. Ben
druomenę ir Ramovę ateinant 
į talką ir padvigubinant dalyvau
jančių organizacijų skaičių.

Veteranų Sąjunga ir ALT-o 
valdyba, kuri tvarkė pabaltiečių 
skyrių dėkoja aukščiau minėtoms 
organizacijoms.

H. SKYRIAUS LAIŠKAI IR PA
REIŠKIMAI SVARBESNIAIS 
KLAUSIMAIS:

a. Sveikinimas Prezidentui už 
kariuomenės išlaipinimą Domi
nikos Respublikoje.

b. Pakartotinas parėmimas Pre
zidento laikysenos Pietų Vietna
me ir raginimai kitoms tauti
nėms grupėms pasielgti panašiai.

c. Padėka Prezidentui už siūly
mą Sovietams pakelti geležinę 
uždangą ir baigti Rytų Vokietijos 
zonos "nesusipratimą".

d. Pakartotini raginimai JAV Se
natoriams balsuoti prieš siūlomą 
naujos JAV-Sovietų Sąjungos 
konsularinės sutarties tvirti
nimą.

e. Protestas Žemės Ūkio Sekre
toriui už kviečių pardavimą Ju
goslavijai.

f. Sveikinimai AFL-CIO unijų 
vadovybei už grasinimą pasi
traukti iš Tarptautinės Darbo 
Sąjungos, jeigu ji toliau darys 
nuolaidas komunistams.

g. Protestas Prezidento komisi
jai; Ekonominio Išvystimo Komi
tetui, už siūlymą praplėsti Rytų- 
Vakarų prekybą.

h. Pritarimas JAV Kongreso 
Priešamerikinės Veiklos Komi
tetui už planuojamą Ku-Klux- 
Klan tyrinėjimą su pageidavimu 
kad šis tyrinėjimas apimtų ir 
vadinamą civilinių teisių sąjūdį 
ir jo pro-komunistinius elemen
tus.

III. LIETUVOS OKUPACLJOS.MI- 
NEJIMAS CLEVELANDE:

ALT-o valdybos atstovą ^pasi
tarę su latvių ir estų bendrinių 
organizacijų įgaliotiniais, nutarė 
rengti bendrą Pabaltijo valsytbių 
okupacijos minėjimą. Tam reika
lui buvo sudarytas komitetas, ku
ris veikia visų Clevelando pabal
tiečių vardu.

Minėjimas įvyksta sekmadienį, 
birželio mėn. 20 d. sekančia tvar
ka: 11:00 vai. ryte Šv. Mišios 
šv. Jono katedroje, Superior ir 
E. 9-ta gatvė; 12:00 vai. Para
das Superior gatve įPubllcSųua- 
re; 12:20 vai. viešas minėjimas 
Public Square, šiaurės vakarinė
je aikštės dalyje (prie buvusio 
burmistro Johnson paminklo).

Smulkesnės žinios bus patiek
tos vėliau.

Pabaltiečių komitetą sudaro: 
A. Pautienis, pirm. ALT, Z. Ri- 
deris — Clevelando Latvių Są
junga ir A. Traks — Clevelando 
Estų Sąjunga ir Estijos Išlaisvi
nimo Legionas.

ALT-o ClevelandoSkyriaus 
Valdyba

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• Alg. Kezys, S. J., mūsų 
iškilusis foto menininkas, 
gavo nepaprastą progą pa
sirodyti su savo nuotrauko
mis plačiajai JAV visuo- 
nei. Puslapinio dydžio nuo
traukos patalpintos ”Tht; 
Critic” žurnalo balandžio- 
gegužės mėn. laidoje, šis 
aukšto lygio kultūrinis žur
nalas leidžiamas Thomas 
Moore bendrovės Chicago
je. Trumpame A. Kezio bio
grafijos aprašyme pažymė
ta kad jis yra gimęs Lietu
voj, ir kad jis šiuo metu 
redaguoja lietuvių jėzuitų 
leidžiamą žurnalą “žvaigž
dė”. Nuotraukoms ir ati
tinkamiems komentarams 
paskirta 11 žurnalo pusla
pių.

SPORTO ADMINISTRATORIŲ 
KURSAI

JAV LB Centro Valdyba, bir
želio mėn. 13-27 d.d. ruošia tau
tinių šokių vadovų kursus Dai
navos stovykloje, Manchester, 
Mich. Siūlo tuo pačiu metu or
ganizuoti ir sporto administrato 
rių kursus, kurie galėtų tęstis 
vieną savaitę (nuo birželio 13 d. 
iki 20 d.). LB jei bus įmanoma, 
bandys prisidėti prie mūsų kur
santų išladų padengimo. Kaina 
asmeniui vienai savaitei būtų 
$32.00.

Prašome klubų vadovybes at
kreipti dėmesį, skatinant savo 
narius registruoti kursams. Re
gistraciją prašome atlikti iki ge
gužės 31 d. Centro Valdybos ad
resu: 32 Pasadena Gardens, To
ronto 9, Ont. Canada.

Be žodžių...

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

1965 m. gegužės 14 d.

Aukuro ansamblio kanklių or
kestro solistė Vasiliauskaitė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

DETROIT

SVARBUS PAMINĖJIMAS

Detroito šaulių kuopa, talki
nama kariškų ir rezistencinių 
organizacijų gegužės mėn. 16 d. 
ruošia minėjimą su menine dali
mi. Visos organizacijos su vė
liavomis ir visuomenė prašo
ma dalyvauti šv. Antano bažny
čioje pamaldose 10 vai. 30 min.

Tuoj po pamaldų 12 vai. 15 min. 
Lietuvių Namuose bus iškilmin
gas aktas ir momentui pritaikyta 
meninė programos dalis. Kalbės 
Leonas Prapuolenis. Gi meninėj 
dalyje bus akt. Justino Pusdešrio 
montažas "Paskutinisžygis",ku
rį atliks meno keloktyvas su šv. 
Antano parapijos choru.

St. š.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Kongresmanas Mykolas 

Feighan kalbės apie Jung
tinių Amerikos Valstybių 
naująsias užsienio politikos 
tendencijas ir jų reikšmę 
pavergtųjų tautų ateičiai 
Čiurlionio Ansamblio patal
pose, 10908 Magnolia Dr., 
penktadienį, gegužės 21 d., 
8:30 vai. vakaro. Įėjimas 
$1. Paskaita rengia Ame
rikos Lietuvių Konservato
rių klubas.

• Dail. Vytautas Ignas 
su ponia praeitų savaitgalį 
buvo atvykę į Clevelandą ir 
dalyvavo savo parodos ati
daryme Gallery Internatio- 
nal patalpose. Parodoje iš
statyta tapybos, akvarelės 
ir grafikos darbai:

Kartu su dail. V. Ignu 
toj pačioj parodoje daly
vauja ir Clevelando Meno 
Instituto prof. John Kings- 
ton su skulptūros ir kera
mikos darbais.

Igno ir Kingston paroda 
bus atidaryta iki birželio 5 
dienos.

Per pirmąsias dienas pa
roda aplankė keli šimtai 
žmonių.

• Pranas Nagvs. Mintis 
Ltd. spaustuvės savininkas 
iš Sydnejaus, Australijoje, 
kur spausdinama Mūsų Pa
stogė, šiuo metu su ponia 
lankosi JAV.

Gegužės 12 d. P. Nagys 
atsilankė į Dirvos redakci
ją ir susipažino su šios lei
dyklos darbo metodais ir 
priemonėmis.

• Sol. Juzė Augaitytė, iš 
Philadelphijos, lydima p. 
Radzevičiūtės, lankėsi Dir
vos redakcijoje, kur susiti
ko iš Vilniaus laikų nema
tytų senų pažįstamų.

Sol. Juzė Augaitytė vie
šėjo kelias dienas Clevelan
de Čiurlionio Ansamblio 
sukakties proga.

• J. Miščikas, ilgesnį lai
ką pabuvojęs Floridoje, 
grįžo į Clevelandą, apsilan
kęs Dirvos redakcijoje pra
tęsė prenumeratą ir paliko 
auką. M. ir J. Miščikai žada 
persikelti gyventi į Floridą. 
Clevelandas tuo būdu nu
stos malonių veikėjų, arti
mų bičiulių ir uolių talki
ninkų visuomeniniuose ba
ruose.

• Apolinaras Treinvs. iš 
Bostono, Akademinio Skau
tų Sąjūdžio CV pirm., "Li
to” inžinerijos bendrovės 
prezidentas, dalyvaus Fi
listerių Skautų S-gos suva
žiavime Clevelande-gegužės 
29-31 d.d., kur jis kalbės 
apie lietuvių akademinės 
skautijos veiklos pobūdį ir 
kryptį.

• Algis Zaparackas. iš 
Detroito, pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui rengti 
komiteto pirmininkas ir 
Liet. Stud. S-gos .JAV CV 
pirmininkas, gegužės 29-31 
d.d. dalyvaus Filisterių 
Skautų S-gos suvažiavime 
Clevelande, kur padarys 
pranešimą apie kongreso 
paruošiamuosius darbus ir 
mūsų studentijos padėtį.

'■■■■■■■■■■■■■■■■■■'■■■■■■■■■■■■■■■■''■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r

VISI KVIEČIAMI

"TETĄ IS AMERIKOS
3-JŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ.

Vaidina DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS. 
1965 M. GEGUŽĖS 15 I)., 7:30 VALANDĄ VAKARE,

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.
Bilietai po $2.50. $2.00 ir $1.50. Moksleiviams po $1.00 ■

Gros JOE WENDEL orkestras. • ■
■ 

Rengia Saleziečių Gimnazijai Remti Komitetas J 
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ALGIMANTO KEZIO, S. J. 
FOTOGRAFIJOS MENO 

PARODA

Meno mėgėjai turės pro
gą pamatyti Clevelando pir
mąją fotografijos meno pa
rodą. A. Kezio, S. J. menas 
susilaukė sėkmės lietuvių 
ir svetimtaučių tarpe. Bir
želio mėn. jo kūriniai bus^ 
išstatyti Art Institute of 
Chicago Gallery. Algiman
tas Kurauskas teigia ”A. 
Kezys nepasitenkina vien 
trumpalaikės aktualijos re
portažu, bet jautriai palie
čių tą dvasinę sritį, kuri 
dažnai vadinama menine 
išraiška”.

Parodos atidarymas su p. 
A. Augustinavičienės pa
skaita įvyks 3 vai. p. p., ge
gužės 16 d., Čiurlionio na
muose.

Parodą taip pat bus ga
lima lankyti vakarais tarp 
6 ir 9 vai. iki gegužės 23 d.

Giedros Korporacija

• Liūtas Grinius iš Los 
Angeles atvyksta gegužės 
29-31 dienomis į Clevelan
dą, kur Filisterių Skautų 
Sąjungos suvažiavime refe
ruos apie ASD kandidačių 
ir Korp! Vytis junjorų kon
spekto ruošimą ir leidimą.
L. Grinius renka medžiagą 
ir rūpinasi ASS programi
nio konspekto redagavimu 
bei leidimu.

• Romas Kezys iš Nevv 
Yorko, JAV Lietuvių Ben
druomenės Tarybos narys, 
dalyvaus Filisterių Skautų 
Sąjungos suvažiavime Cle
velande gegužės 29-31. kur 
kalbės apie SSS ir politinę 
veiklą.

• 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 reikalai.

Prašome šiame susirinki
me skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

REIKALINGA MOTERIS

Bendrai namų ruošai ir 
prosinimui, antradieniais ir 
penktadieniais. Skambinti 
po 4:30 vai. p. p. telefonu: 
461-9549. (56-58)

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

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

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

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

(54-56)

PARDUODAMAS NAMAS

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

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

DIRVA

Šventiškas koncertas
Ne eilinį, bet praplėstą koncer

tą davė Čiurlionio ansamblis ge
gužės 9 d. naujojoje Muzikos Ins
tituto salėje. Ansamblio kūrybos 
25-rių metų sukaktį bešvenčiant, 
programa padidinta, šis tas nau
ja atlikta, salė švariai ir tiks-' 
liai perteikia visas muzikines 
puošmenas.

Pradžioje mišrus choras atli
ko septynetą kūrinių reikalingų 
ne mažų pastangų ir technikos.

Originalus ir stipriai imponuo
jąs M.K. Čiurlionio Sanctus — 
skambėjo nepaprastai maldinga 
darna. J. Siniaus — Tėvynei au
kojant — žavėjo išlygintais bal
sais ir drąsiais, ryžtingais šuo
liais. J. Naujalio -- Pavasaris — 
su solistės I. Grigaliūnaitės įtar- 
pais, lyg patobulintas savo pavi
dalu. M.K. Čiurlionio harmoni
zuota -- Anoj pusėj Nemuno — 
nuotaikoms žymiai kintant, gyvu
mui kylant, reikia pritarti pro
gramos tvarkai. Č. Sasnausko — 
Užmigo žemė - su solistu Z. Go
biu -- skaudaus liūdesio persunk
tas rimtumas visai nugalėtų klau^ 
sytojus, jeigu būtų kiek aiškiau 
tariami žodžiai.Silpnesniems cho
rams yra persunki St. Šimkaus — 
Vėjo dukra. Čia gi atlikta drą
siai, lengvai ir savaimingai. J.

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

PARDUODAMI NAMAI

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

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

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

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

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

Mūrinis didelis namas 
netoli ežero. Labai gerame 
stovyje.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 

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

arba KE 1-2190

U

Žilevičiaus (Čiurlionio ansamb
liui skirta) — Laisvės Tėvynei 
— plačių polėkių, stipriai jau

dina publiką, tačiau šį kartą bo
suose pergilios balsų pozicijos, 
o sopranai turėtų būti skardesni, 
žinoma, jeigu be forsavimo.

Vyrų choras dainavo populia
rius, labai įvairuojančio pobūdžio 
perliukus. J. Naujalio -- Op, op 
kas ten, Nemunėli — solistas A. 
Kavaliūnas -- atspalviai pagirti
ni, stiprėjimai ir silpnėjimai vi
siškai lygūs. A. Mikulskio har
monizuota — Miegelio noriu la
bai — sąskambiai puikiai sude
rinti, grakštumas ir žaismingu
mas nuteikia svajoti. J. Švedo 
harm. -- Dziedukas -- solistai 
J. Krištolaitytė - Daugėlienė ir 
VI. Plečkaitis — užtęsimai įdo
mūs .tiktai tenorams tonacija per

aukšta, pastebimas įtempimas. J. 
Karoso harm. -- Augo kieme kle
velis, — lengvai plasnojąs, ban
guojąs, giedrios nuotaikos.

Po pertraukos -- moterų 
choras su kanklėmis. Liaudies 
dainos, A. Mikulskio harm.,kank
lėms harm. irgi A. Mikulskio. 
Kur lygios, lygios lankos -- skam
bėjo švelniai, bet truputį nu
stelbė kankles. L. Šimučio — 
Stoviu aš parimus -- Lietuvos 
partizanų daina -- solistė J. 
Krištolaitytė-Daugėlienė — be
galinis sielvartas, sukrečią įs
pūdžiai, kai kurie žodžiai neaiš
kūs. Piemenaitės daina -- solis
tė A. Stempužienė -- šauni, su 
žaviomis gražmenomis, solistės 
sąmoningai praplečiamu, bet ne 
"kietu" balsu. Melodija -- Per 
girią girelę — solistės -- A. 
Stempužienė ir J. Krištolaitytė 
-Daugėlienė -- nors ir "neper-
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LIETUVIU SPORTO KLUBO ŽAIBAS

VAKARAS-KONCERTAS
PROGRAMOJE

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

PROGRAMOS PRADŽIA 900 V.V.

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

Nr. 56 — 7

VIRŠUJE: Čiurlionio Ansamb
lio jubiliejinio koncerto choristai 
su vadovybe, jubiliejaus rengimo 
komiteto nariais ir garbės sve
čiais po sėkmingai praėjusio kon
certo.

V. Pliodžinsko nuotrauka 

linksmo" turinio, bet masinanti 
bendriniais skambesiais.

Mišrus choras dabar stojo taip 
pat su kanklėmis, angeliška pa
lyda. Liaudies dainos harm. A. 
Mikulskio. Nuvažiav* tėvelis in 
žalių girialy — solistai — I. 
Grigaliflnaitė, H. Johansonas ir 
A. Gylys — ypatingai mus nu
džiugino geru stilium ir formatu. 
Piemenėlių raliavimas --solistė 
A. Stempužienė --lumzdeliais R. 
Babickas ir H. Johansonas. Čia 
solistė nepamainoma savo bfl- 
dingumu. Teko bisuoti. Plaukia 
antelė -- ta pati solistė -- su to
kiu pat sėkmingumu, be to dar 
maloniau publiką paveikė žemu
tiniai bosų tonai. Papartėlis — 
įdomūs, ryškūs ir subtilūs tam 
tikrų taškų pabrėžimai (akcen
tai).

Pakvietus iš salės buvusius 
čiurlioniečius, ansamblis smar
kiai paaugo. Iš buvusios 60 na
rių sudėtis padidėjo iki 100. To
kioje sudėtyje išgirdome dar še
šetą numerių. Skamba, skamba 
kankliai -- galingumas jau aiš
kiai kitoks. Pasvarcyk, antela — 
solistai A. Stempužienė ir L. Sa
gys. Įprastinis pasisekimas, 
visados visų mėgstama. Palan- 
kėj, palankėj saulutė tekėjo — 
solistai -- J. Augaitytė ir A. Ka
valiūnas. Turbūt dėl pakilusio en
tuziazmo ritmas ne visur lygus, 
bet publika išprašė biso. Surizi
kuota be bandymo padainuoti dar 
gyvesnį -- Kalu, kalu — smagūs 
pagreitinimai ir pati sparu įkai
tino svečius ... Kur-
teliai sulojo -- nemenkiau suspin- 
duliavo, įsibėgėta, įsiliepsnota, 
kiek įmanoma. Ir tradicinis — 
Namo, broliukai —didingas,šiur- 
puliu perimąs --užbaigė koncer
tą.

Manytume, kad vadovai ir mo
kytojai A. ir O. Mikulskiai gali 
šitokiu derliumi džiaugtis.

Žiūrovų turėta apie ketvertą 
šimtų.

Ansamblio valdybos pirminin
kas VI. Plečkaitis įteikė diplo
mą naujai garbės narei A. Stem- 
pužienei. Aukuro ansamblio at
stovai -- vaikučiai įteikė A. Mi
kulskiui savo ir Vyskupo Valan
čiaus .mokyklos vardu dailų ad
resą.

Solistės mažai turėjo progų švi- 
tėti didesniais efekuis ar as
meniškomis įtaigomis, bet jųjų so
lisčių, povyza beveik aiškiai kon- 
certiška. Tuo urpu solistai (cho
ro "šulai") kažkodėl laikėsi per
daug laisvai: stovėjo visai palai
dom rankom, sukinėjosi ir vaikš
čiojo.

Pranešėjos koncerto dalimis 
— I. Stasaitė, G, Mariflnaitė.Gr. 
Plečkaitienė, V. Žilionytė ir Br. 
Jameikienė. Visos meilios, suge
bančios jaukiai užmegzti ryšius 
su sale. Belygindami pranešėjas, 
tartume: balsą geriausiai valdo 
Gr. Plečkaitienė, taisykllngiau- 
sią anglų kalbos tartį rodo V. 
Žilionytė, gyviausia, įtikinamiau
sia ir nuoširdžiausia Br. Jamei
kienė su judriu, bet natūraliu vei
du ir vaidybiškai tiksliomis in
tonacijomis.

Bendrai, tasai koncertas muzi- 
kino lygio bei tautinės mūsų rep
rezentacijos platesniame pa šauly
je atžvilgiais buvo naudingas ir 
vertas pagarbos. Ansambliui esą • 
me dėkingi. Pasigrožėjimas ne
išsemiamais mūsų liaudies lo
biais liks atmintyje.

Vladas Braziulis

Mariflnait%25c4%2597.Gr


DIRVA AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖ SĄJUNGĄ

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BRANGŪS LIETŲyiAl IR LIETUVES,

savo suvažiavimo proga ruošia iškilmingą

Mums ypatingai malonu plačiajai laisvame pasaulyje gyvenančiai 
lietuviškajai šeimai pranešti, kadjAVLietuviųBendruomenės inicia
tyva sudarytasis Lietuvių Komitetas pasaulinėje parodoje reikštis, pa
dedant gausiems aukotojams, kurių dėka buvo sutelkto arti 27,000 do
lerių, sėkmingos LIETUVIŲ DIENOS suorganizavimu praeitais metais 
aukštai iškėlė lietuvių vardą amerikiečių bei kitų tautų akyse ir pelnė 
neįkainuojamos propagandos pa vergta jai LIETUVAI. Laimėjęs Pa
saulinės Parodos Vadovybės simpatijas, Komitetas gavo teisę šalia 
lietuviškojo stiliaus kryžiaus, kuris ypatingai patraukia visų parodos 
lankytojų dėmesį, laikyti nuolatinai pakeltą tautinę vėliavą iki parodos 
pabaigos. Mūsų trispalvė pirmą kartą čia suplėvesavo 1965 m. balan
džio 21 d., oficialiai ją pakeliant Nepriklausomos Lietuvos Reprezen
tantui Generaliniam Konsului Vytautui Stašinskui.

Visą parodos metą iškeltas vėliavas laikyti turi teisę tos tautos 
bei valstybės, kurios parodoje turi savo paviljonus. Lietuva į jų tarpą 
Įskaityta todėl, žinoma, Komiteto pastangomis, kad praeitais metais 
lietuviai pastatė visų dėmesį traukiantį TAUTINIOSTH.IAUS KRYŽIŲ 
ir LIETUVIŲ DIENOJE savo programa ir dalyvių skaičiumi buvo pri
pažinti pirmaujantieji kitų tautybių tarpe. Dabar šis mūsų kryžius, 
angliškai vadinamas "Lithuanian Wayside Shrlne", yra įtrauktas į pa
rodos katalogus ir net į parodos planą kitų tautų paviljonų eilėje.

Ir šiais metais lietuviams buvo siūloma ruošti tokio pat masto 
LIETUVIŲ DIENĄ, kaip kad buvo suruošto praeitais metais. Tokio 
plataus užsimojimo atsisakyta dėl trumpo laiko (praeitų metų pro
gramai buvo ruošiamasi daugiau dviejų metų), o taip pat nebesiti
kėto sutelkti ir tokios kaip praeitais metais pinigų sumos, šiais me
tais persitvarkęs Komiteto sąstatas reikšis kiek mažesniu mastu 
kartu su latviais ir estais 1965m. rugsėjo5 d., kada bus PABALTIJO 
TAUTŲ DIENA.

Mūsų prestižas reikalauja, kad ir šioj bendroj Pabaltijo Dienoj 
LIETUVIAI pasirodytų pranašesni. Tad vėl reikia visos lietuviškos 
visuomenės paramos. Kuo skubiausiai laukiama aukų, ypač iš tų tau
tiečių, kurie prie praeitų metų Komiteto darbų savo parama nebuvo 
prisidėję.

Komiteto biudžetas šiems metams numatomas gana kuklus, tik 
apie 7,000 dolerių. Mat, reikšimės tik New Yorko bei kaimyninių vals
tijų aplinkoje esančiomis lietuvių meninėmis pajėgomis.

Be aukščiau minėto Pabaltijo Tautų Dienoj pasireiškimo rugsėjo 
5 d., dar turėsime, prisimenant kenčiančią LIETUVĄ, 1965m. birže
lio 13 d. iškilmingas pamaldas Vatikano koplyčioje, iškilmes prie sa
vojo kryžiaus ir vėliavos ir meninį pasirodymą New Yorko valstijos 
paviljone.

šia proga dar norime priminti, kad baigiama ruošti ir 1964 m. 
LIETUVIŲ DIENOS filmą.

Prie to viso, kas čia jau buvo suminėta, pridedant kryžiaus at
naujinimą, jo tolimesnę priežiūrą, aikštelės apsodinimą gėlėmis, 
elektros apšvietimo įrengimus ir reikalingą propagandą amerikiečių 
spaudoje, akivaizdžiai matosi, jog Komitetasbus reikalingas dar gau
sokai lėšų. Nepasigailėkime kelių dolerių mūsų kenčiančios Tėvynės 
reikalui. Aukas prašome siųsti Komiteto iždininkui šiuo adresu: Anta
nas šetikas, 84-11 lOlst Street, Richmond Hill, N.Y. 11418. čekius ir 
money order rašyti: LITHUANIAN COMMITTEE FORTHE WORLD’S 
FAIR. r

Įsidėmėkime: Nėra pasaulyje laisvo lietuvio nuo pareigos paverg- Avižonis, B. Jankauskas, S. Pet- 
tai LIETUVAIIII i ‘ . ...................... '

• ALT S-gos Wisconsino 
skyriaus metinis narių su
sirinkimas įvyks gegužės 
mėn. 23 d., 3 vai. p. p. sky
riaus pirmininko bute.

• Pulk. Įeit. Petras Traš- 
kevičius, Lietuvos Nepri
klausomybės kovų dalyvis 
mirė širdies liga gegužės 8 
d. Toronte. Laidotuvės iš 
Šv. Jono Kr. bažnyčios į lie
tuvių kapines Port Credile 
įvyko gegužės 11 d.

• Kun. Vincentas Puido
kas, Westfield, Mass. Lie
tuvių šv. Kazimiero para
pijos klebonas, apmokėjo 
vaikų laikraštėlio Eglutės 
gegužės mėn. numerio iš
leidimą.

Tai jis padarė savo lėšo
mis parapijai švenčiant 50 
metu jubiliejų.

Neseniai iš Venezuelos į JA V atvyko nuolatiniam apsigyvenimui Aldona, Irena ir Janina Garšvinskal- 
tės ir apsistojo pas savo tėvus Teodorą ir Juozą Garšvinskus, Raclne, Wis. Aldona Venezueloje dirbo 
kaip gailestingoji sesuo, Irena dirbo gydytojo raštinėje, o Janina lankė baleto studijas ir su grupe gas
troliavo po Venezuelos miestus. Nuotraukoje iš kairės: Irena, Janina, motina Teodora, Aldona ir tėvas 
Juozas Garšvinskai. J. Plečkaičio nuotrauka

LIETUVIŲ KOMITETAS PASAULINEI PARODAI

• Violeta Karosaitė ir 
Jaunutis Puodžiūnas — ba
leto šokėjų pora atliks pro
gramą Laiškai Lietuviams 
15 metų sukakties parengi
me, kuris įvyks Chicagoje, 
Jaunimo Centro salėje š. m. 
birželio mėn. 5 d.

Šokio nuotaikai pritaiky
tas žodinio meno įtarpas at
liks Leonas Barauskas.

Muzikinius interli u d u s 
šiam koncertui sukompona
vo Antanas Nakas. Koncer
tas žada būti įvairus ir 
spalvingas.

• Akademinio Skautų Są
jūdžio New Yorko skyrius 
lietuvių žygiui j Washing- 
toną gegužės 15 d. paremti 
paskyrė 50 dol. auką.

kuris įvyks š. m. gegužės 29 dieną, Stat- 
ler Hilton Hotel, 7 Avenue ir 33 Street, 

New York, N. Y.
7 vai. vak. kokteilis, 8 vai. vakarienė ir 10 

vai. vak. šokiai iki 2 vai. ryto, grojant neoli- 
thuanų orkestrui iš Chicagos ir dalyvaujant 
Vandai Stankienei.

Įėjimas 12 dol. asmeniui. Jaunimui vien tik į šo
kius 3 dol.

Vanda Stankienė

Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilanky
ti. Bilietus iš anksto galima įsigyti pas ALT S-gos 
Seimo rengimo komiteto pirmininką Albiną Trečioką, 
185 N. Sterling Drive, Orange, N. J. 07050. Telef. 
675-3925, Code 201. Banketo rengimo komitetą: Jur
gį Sirusą — pirm. 85-59 88 St., Woodhaven 21, N. Y. 
HI 1-8724; Petrą Lanj — 1248 Waverly PI., Eliza
beth, N. J. 353-1169; Antaną Seniką — 24 North 
Road, Great Neck, N. Y. HU 7-5407.

Baliuje bus progos ne tik pasilinksminti, bet ir 
sutikti senai matytų draugų bei pažįstamų iš visos 
Amerikos atvykusių Seimo atstovų ir jų šeimų. Rū
bai vakariniai. ‘

Rengimo Komitetas

Du dideli suvažiavimai New Yorke
Amerikos Lietuvių Gydytojų 

Draugijos New Yorke metinis su
sirinkimas įvyko š.m. gegužės 8 
dieną, dr. L. Giedraitienės rezi
dencijoje, Northport, L.I.

Dr. A. Starkus skaitė paskaitą 
apie "Bilirubin", kuriai pasibai
gus vyko diskusijos. Draugijos 
valdyba: dr. V. Avižonis, dr. B. 
Jankauskas ir dr. L. Giedraitie
nė padarė praeitų metų veiklos 
apžvalgą.

Susirinkimas pakeitė įstatus 
taip, kad į pensiją išėję nariai ir 
toliau laikomi nariais nežiūrint, 
ar jie nario mokestį moka ar ne. 
Į naują valdybą išrinkti: dr. V.

rauskas, L. Giedraitienė, M. Že
maitienė, A. Narvydas ir P. Bag- 
das.

Įsteigus Gydytojų šeimų Orga
nizacinis Komiteus, kurį sudaro: 
Avižonienė, Jankauskienė, Le- 
geckienė ir J.- Giedraitis.

Susirinkimas svarstė jauno is
toriko, neseniai gavusio magist
ro laipsnį Algirdo Budreckio stu
diją apie Lietuvos rezistencines 
kovas, parėmimo klausimą, ku
rios išleidimui universitetas pa
geidauja 1000 dol. Nutaru susi
pažinti su turiniu ir radus tinka
ma organizuotai ar pavieniai pa
remti. Paskiru 50 dol. paremti 
jaunimo žygiui J Washingtoną.

Nuuru šio mėnesio gale vyks
tančioj Amerikos Gydytojų kon
vencijoj New Yorke dalyvaujan
tiems lietuviams gydytojams su
ruošti susipažinimo vakarą.

Susirinkime dalyvavo virš 30 
gydytojų ir jų šeimos narių. Po 
oficialios dalies dr. L. ir J. 
Giedraičiai svečius pavaišino.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAU
TINES SĄJUNGOS Centro Valdy

v ■

ba buvo susirinkusi paskutinio 
posėdžio gegužės 6 d. E. ir V. 
Čekų bute, Woodhaven, N.Y., kur 
buvo aptarti baigiamieji Sąjungos 
Seimo reikalai.

Vienas iš svarbiausių S-gos 
pirmininko Vytauto Abraičio pra
nešimų buvo Antano Smetonos mo - 
nografijos klausimas, apie kurį 
daugiausia buvo kalbama ir tuo 
rūpesčiu gyvenama per visus ke- 
turius šios centro valdybos ka
dencijos metus. Tačiau šis pra
nešimas buvo visai kitoks nei li
gi šiol. S-gos pirm. V. Abraitis, 
neseniai grįžęs išChicagos ir Cle
velando, kur jfsužbaigėatsiskai- 
tymus su monografijos ekspe

J. PAUTIENIAUS PAROPOS
PASISEKIMAS LOS ANGELES

Gegužės pradžioje užsibaigė, 
daugiau nei savaitę trukusi, dail.
J. Pautieniaus ir pulk. J. Andra
šiflno’ paveikslų paroda Los Ange
les Lietuvių Bendruomenės Na
muose. Parodą nuotaikingais ko
mentarais atidarė poetasB. Braz
džionis (Lietuvių Dienų magazi
nas globojo parodos surengimą).

Lankytojų, kaip dailininkai ir 
nesitikėjo, nebuvo minios, tačiau 
abiem savaitgaliais atvyko jos pa
žiūrėti per šimtą lankytojų. Kaip 
žinoma, dailės parodas vadiname 
pasisekusiomis tuomet, kai J jas 
ateina daug publikos, gausiai per
ka ištatytus darbus ir meno kriti
ka teigiamai įvertina. Jeigu pub
likos nebuvo tūkstančių, o spau
doje įvertinimų niekas dar buvo 
nespėjęs duoti, tai vienu atžvilgiu 
šią parodą reikia laikyti labai nu
sisekusia. Lankytojai nupirko J. 
Andrašiflno realistinės tapybos 
šeštus darbus, o dailininko J. 
Pautieniaus net per dvidešimtį (iš 
36 išstatytų).

Tai pasisekimas, kuriuo buvo 
nustebintos ir pats dailininkas, 

z Paveikslų pirko Dr. Namikas(4), 
Viskantas (2) ir po vieną: Lember- 
tas, konsulas J. Bielskis, Tamo
šiūnas, A. Gustaitis, Tarnas,Na
vickas, Sakalauskas, Kazakevi
čius, Koklys, Šimkus, Burokas, 
kun. Celiešius,B. Budriflnas,Stri- 
kaitienė. Tad publika kūrinius 
įvertino, jai patiko, jos skonius ir 
reikalavimus atitiko. Nežiūrint 
kad pastaru metu losangeliečial 
vis daugiau mato lietuvių daili
ninkų parodų, o dail. Pautienius*. 
čia buvo atkeliavęs jau antrą kar
tą-

Abu dailininkai, žinoma, labai 
nevienodo meninio lygio ir pajė
gumo, tačiau vienu kitu peizažu J. 
Andrašiflnui irgi pasisekė pakilti 
aukščiau mėgėjiško lygmens, kas 
laikytina pakankamai geru atsie- 
kimu. Gi dailininko Pautieniaus 
darbai šį kartą buvo irgi gana ne
vienodo meninio lygio, net nevie
nodo stiliaus ir nuotaikos. Išsta
tyti keli portretai rodė pažymė
tiną gabumą šiame naujame žan- 

ditorium Kazimieru Pocium pra
nešė, kad iki šiol yra išplatinto 
1200 egz. iš atspausdintų 1500 
egz. Dar yra pas platintojus tik 
300, todėl norintieji įsigyti turė
tų paskubėti, kad netektų laukti 
antrosios laidos.•**

š. m. 9 d. įvyko ALTS-gos li
jo skyriaus narių susirinkimas 
Arlington restorane, pas J. ir
O. Valaičius,Brooklyne. Buvo iš
rinkti atstovai į Sąjungos Seimą, 
susipažinto su Seimo programa ir 
aptarti kiti klausimai. Susirinki
mui pirmininkavo skyriaus pirm. 
Jurgis Sirusas, sekretoriavoBro- 
nius Oniūnas.

re, o peizažai buvo dvejopi: vieni 
žalsvai melsvų tonų, kiti -- "ka- 
llforniški": saulės spindėjimas, 
ryškus apšvietimas, net per ryš
kus, šešėlių tik minimumas, šilti 
tonai, viskas suderinta sukalifor- 
nlškomis nuotaikomis. Publikai 
patiko ir vieni ir kiti, gal kiek 
labiau kaliforniškieji, kurių dalis 
čia viešint ir buvo nutapyta.

Dailininkai du paveikslus lote
rijos būdu dovanojo lankytojams. 
Juos laimėjo: Pautieniaus pa
veikslą A. Vilkas, o Andrašiflno 
inž. E. Jarašflnas.

Numatytų parodų San Francis
co ir Arizonos Phoenixe dali. 
Pautienius neberuoš, nes... po 
gausaus pardavimo nebeliko už
tenkamai atsivežtų kūrinių.

— RA.

KULTŪROS KLUBE APIE V.K. 
JONYNĄ

Kultūros klubo susirinkime, ku
ris įvyks gegužės mėn. 22 d. šeš. 
tadienį 7 vai. 30 min. vak. Irena 
Tamošaitienė kalbės apie daili
ninko V.K. Jonyno kūrybą.

Visa eilė tarptautinių pripažl- J

Metiniame Br. Bud ritino muzikos studijos mokinių koncerte Los 
Angeles, Algis ir Rasa Draugeliai išpildo duetą.

L. Kančausko nuotrauka

nimų žymi Jonyno kaipo daili
ninko, kelią. Paskaitoje jo kūry
bos eupal bus pailiustruoti dau
geliu didinamųjų atvaizdų (sli
des), išryškinant Jonyno kūry
binį credo.

Antroje susirinkimo dalyje: 
Forumas kultūros temomis. Pus 
diskutuojamas Lietuvių fondo 
klausimas. Diskusijose galės da
lyvauti visi susirinkimo dalyviai.

Kaip paprastai bus tradicinis 
lietuviškos knygos laimėjimas ir 
kavutė, lydima bičiuliškų pasi
šnekėjimų.

Susirinkimas prasidės punktu
aliai. Vieta: Bendruomenės Cent
ro salė 4421 Santa Monica Blvd.

Kultūros Klubas

BALFO CENTRAS BALANDYJE

Balandžio mėnesyje BalfoCent- 
ras turėjo 3,899 dol. pajamų, o 
išleido 6,222 dot Buvo suaukota 
Vasario 16 gimn. 1,463 doL Sa
leziečių gimn. Italijoj 520 dol. 
bendrai šalpai, 1,739 dol. ir ki
tos pajamas 178 doL

Visi pinigai suaukoti tremti
nių mokykloms, buvo joms ir nu
siųsti, pridedant iš bendros Bal
fo kasos 300doL Vasario 16 gimn. 
vaikučiams nupirkti duoną.

Balandžio mėn. iš Balfo cent
ro buvo išsiųsta 119 individualių 
siuntų, daugiausiai (89) lietu
viams J Lenkiją -- vartoti rūbai. 
Už jų persiuntimą sumokėta paš
tui 550 dolerių. Į Lietuvą - Sibi
rą nusiųsti 22 siuntiniai, už ku
riuos sumokėto 1517 dolerių. Be 
to atskiriems asmenims ar šei
moms į įvairius kraštus dar pa
siųsto parama grynais pinigais, 
išleidžiant tai šalpai 567 dole
rius. K. L J.

CAPE COD’AS
Prieinamomis kainomis 

i š n uomojami vasarnamiai 
su pilnu apstatymu gražia
me pušyne prie ežero, neto
li lietuvių mėgiamų paplū
dimių Cape Code. Teirautis 
pas I. Nenortienę, 44 Alban 
Street, Dorchester, Mass. 
02124. Telef. 617 — TA 
5-1832 (Cape Codo telef. 
428-2852).

• LB Cicero Apylinkės 
valdyba, moksleivių pava
sario šventės metu, gegu
žės 23 d., Bučo sodyboje, 
Willow Springs, III. vaišins 
svečius skaniais kulinarijos 
gaminiais, o Brighton Par
ko LB apylinkės valdyba 
gaivins ištroškusius.

• Jonė Bchinienė, LB 
Chicagos Apygardos narė 
lėšų telkimo reikalams, 
moksleivių pavasario šven
tės metu rūpinsis, kad visi 
jaunieji būtų pavaišinti le
dais. šventė įvyks gegužės 
23 d., Bučo sodyboje, Wil- 
low Springs, III.

• Juozas .Jurevičius. Dir
vos ir kitų laikraščių uolus 
b e n d radarbis, tautininkų 
veikėjas, persikėlė gyventi 
į naują butą. Dabartinis jo 
adresas: 7236 So. Washte- 
naw Avė., Chicago. Illinois 
60629. Telefonas - 778-1043.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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