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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DĖL KO KARIAUTI (,

PREZIDENTAS JOHNSONAS KARIKATŪRIS
TŲ SUVAŽIAVIME NUŠVIETĖ JAV POLITI
KOS TIKSLUS VIETNAME, KUR SIEKIAMA 
GEROVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS. — TO 
PATIES SIEKTI PREZIDENTAS KVIETĖ IR 
KOMUNISTUS. — GRAŽIAI NUPIEŠTĄ ATEI
TIES PAVEIKSLĄ PAVERTĖ KARIKATŪRA, 
NES LIGŠIOLINĖ PRAKTIKA NEDUODA JO
KIŲ VILČIŲ TOKIAM BENDRADARBIAVIMUI. 
— UŽMOKESTIS ANTIKOMUNISTAMS: MIR
TIS AR GERIAUSIU ATVEJU TREMTIS. — PA
VYZDŽIAI AZIJOJE IR DOMINIKOS RESPUB

LIKOJE.

- - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - -
Ketvirtadienį, gegužės 13 

d. prezidentas Johnsonas 
kalbėjo Washingtone susi
rinkusiai Amerikos laikraš
čių ... karikatūristų sąjun
gai. Mūsų terminas 'kari
katūra’ nevisai atitinka 
amerikoniškam "cartoon”. 
Paskutinysis gali būti ir 
nepašiepiamo pobūdžio. Tuo 
tarpu 'karikatūra’ pagal 
Skardžiaus Kalbos Vadovą 
yra darkytas, pašiepiamas 
paveikslas. Ameri kiečių 
spaudoje pasitaiko ir ne pa

liepiamų ”cartoon’ų”. Ir to
dėl jų kūrėjus gal ir netiks
lu būtų pavadinti 'karika
tūristais’. Iš kitos pusės, 
prezidentas dažniau yra at
vaizduojamas iš juokingos 
pusės, už tat jis humoristi
niai ir pssMbĄjo, kad jo as
meninis sąlytis su šios rū
šies kūrėjais nėra pavojin
gas. Sugadinti savo paties 
karikatūrų jis negali! Pa
galiau ir žmonės domisi 
daugiau karikatūromis ne
gu "gražiais” paveikslais. 
Karikatūra dažnai yra iš
kalbingesnė, negu ilgi 
straipsniai ar gražūs pieši
niai. Neseniai, pavyzdžiui, 
laikraščiuose pasirodė kari
katūra vaizduojanti prezi
dentą šokantį su drambliu 
— respublikonų simboliu. 
Iš tiesų, bent užsienio po
litikoje, respublikonų para
ma jam yra itin naudinga.

Prezidento kalba karika
tūristams buvo skirta tai 
amerikiečių visuomenės da
liai, kuri vis dar negali su
prasti, kodėl reikia kariau
ti Vietname. Pabrėžęs, kad 
amerikiečių pasitraukimas 
iš to krašto būtų baisus 
smūgis šio krašto intere

BRANGUS BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI,

PLB Vok. Kr. Taryba, posėdžiavusi 1965 m. balandžio 30 - 
gegužės 2 dienomis Huettenfelde, Vasario 16 Gimnazijos patalpo
se, nuoširdžiai sveikina vlsy pirma Lietuvoje pavergtuosius brolius 
ir giliai atjaučia jy nedalią. Mums labai skaudu, kad mūšy broliai jau 
25 metus neša verguvės naštą, ir mes neturime galimybės efektyviai 
jiems pagelbėti. Mes tvirtai tikime Lietuvos laisvės atgavimą ir mū
šy tautos gyvastingumą.

Sveikiname ir viso laisvojo pasaulio lietuvius ir linkime, kad mes 
visi, apjungti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, būtumėm vieninga, 
kilni ir gyva lietuvių šeima.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė’y ra maža ir neturtinga, tačiau 
deda visas pastangas puoselėti lietuviškumą ir mūsų jaunimą auklėti 
krikščioniškoje - lietuviškoje dvasioje. Mes stengiamės išlaikyti Va
sario 16 Gimnaziją, tą gyvą Lietuvos laisvės simbolį, ir ją tobulintu 
Ji yra tepusi visų pasaulio lietuvių vilties švyturiu, kuris rodo kelią 
į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Su džiaugsmu pranešame visiems lietuviams, kad jau Vasario 16 
Gimnazijos nauji namai pastatyti, pašventinti ir perduoti naudojimui. 
Nuoširdžiai dėkojame Statybos Komisijai, vadovaujant p. A. Mariūnul, 
ir aukų vajaus vedėjui, gimnazijos direktoriui kun. Br. Liubinui už jų 
nepaprastą pasišventimą. Labiausiai gi dėkojame Dievui už jo palaimą 
ir kiekvienam geros valios lietuviui, kuris savo auka prisidėjo prie 
šios statybos. Tačiaumus slegia dar nesumokėtų statybos sąskaitų sko. 
la 90.000 DM. arba 23.000 doL šią skolą turime lig š.m. liepos 1 die
nos būtinai sumokėti.

Mes pasitikime lietuvių nuoširdumu ir gerumu, kurie taip daug 
mums jau padėjo, kad ir dabar atskubės duosnia ranka Vasario 16 
Gimnazijai pagelbėti.

Vieningi Lietuvos prisikėlimo tikėjime su dėkingumu Ir pagarba

PLB Vokietijos Kraito Tarybos Prezidiumas
Tėv. A. Bernatonis J. Krlkičiūnas J. Stankaitis
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sams, prezidentas Johnso
nas paneigė skleidžiamus 
gandus, kad patys vietna
miečiai nenori priešintis ko
munistų agresijai. Vien tik 
nuo jo išrinkimo preziden
tu iki šiol žuvo 12.000 viet
namiečių. Ar tokia auka 
reiškia, kad jie nenori prie
šintis ?

Pareiškęs, kad Amerika 
jėgos pavartojimui Vietna
me priešinasi ”su neribota” 
kantrybe ir tokiais pat re
sursais, prezidentas dau
giau kalbėjo apie tikslą, už 
kurį amerikiečiai ir vietna
miečiai kovoja. O jis esąs 
Vietnamo ir jo kaimynų 
gerovės pakėlimas. Iki šiol 
(nuo 1954 m.) JAV šį kraš
tą parėmė 2 bilijonais do
lerių. Nepaisant karo, ne
siekta žymių rezultatų. Pa
gerėjęs gyventojų švieti
mas, sveikatos priežiūra 
(ten tėra vos 200 gydytojų, 
pagal amerikiečių mąstą 
turėtų būti 5.000), gerokai 
pašokusi žemės ūkio gamy
ba.

Kaip žinia, prezidentas 
yra paskyręs bankininką 
Eugene Black sudaryti kon
kretų pianą, kaip galima 
būtų dar daugiau padėti vi
sam pietryčių Azijos rajo
nui. Tas esąs sudaręs planą 
specialiam bankui, kuriam 
galėtų priklausyti visos 
p r a m o n i ngos valstybės, 
įskaitant ir ... Sovietų Są
jungą. Prezidentas įsakmiai 
pastebėjo, kad amerikiečių 
duosnia pagalba galėtų pa
sinaudoti ir komunistinis 
šiaurinis Vietnamas. Tokios 
perspektyvos gal ir galėtų 
turėti įtakos į šiaurinį Viet
namą valdančius komunis

tus, jei jie iš tikro dar yra 
ir nori būti nepriklausomi 
nuo Maskvos ir Pekino cen- 
tralių.

Toks tikslo iškėlimas be 
abejo gali turėti naudingos 
įtakos ir Vietname ir pa
čioje Amerikoje. Tačiau 
pažadas padėti visiems ko
vojantiems nepaisant to, už 
ką jie kovoja, turi ir saVo 
silpnų pusių. Kaip atsime
name tame pačiame Vietna
me prieš kurį laiką su Wa- 
shingtono palaiminimu bu
vo nuverstas Diemo reži
mas. Jį pašalinus kraštas 
atsidūrė chaose ir nuo to 
išgelbėjo tik labai masyvi 
JAV pagalba. Praeitą sa
vaitę kažką panašaus per
gyvenome Domininkų Res
publikoje.

Kaip žinia, čia įvyko su
kilimas, kurį gal suplanavo 
bet tikrai norėjo išnaudoti, 
komunistai. Sukilimas ta
čiau nepasisiekė dėl gen. 
Wessin y Wessin pasiprie
šinimo. Tas generolas, anot 
Time, esąs tikrai padorus 
vyras, didelis savo krašto 
patriotas. Gal ir be jo pasi
priešinimo JAV būtų pri
verstos tą kraštą okupuoti, 
nenorėdamas leisti antros 
Kubos, tačiau jo pasiprie
šinimas, kuris pavertė nie- 
kafs sukilėlių planus, tikrai 
niekuo nepakenkė. Ir ką gi ? 
Ieškant kompromiso su su
kilėliais, kažkas iš Valsty
bės Departamento buvo nu
taręs, kad generolas Wes- 
sin y Wessin turi iš savo 
krašto pasitraukti. Genero
las iš pradžių sutikęs pasi
aukoti, tačiau vėliau nuta
ręs kitaip, ir neatsistatydi
nęs. Kitaip sakant, už savo 
krašto išgelbėjimą iš komu
nistų premija yra savano
riška tremtis. Gerai, kad 
ne mirtis, kaip Diemui!

Kaip sau norite, čia kaž
kaip trūksta logikos. Iš 
vienos pusės raginama pa
sipriešinti, iš kitos,kai pa
sipriešinama — praranda
ma galva. Istorija ir Euro
poje, Azijoje, ir dabar va
karinėje hemisferoje moko 
vieną ir tą patį, būtent, kad 
su komunistais bendradar
biauti negalima. Kodėl tai 
bijoma viešai pasakyti 
atitinkamai elgtis?

ir

LIETUVIŲ FONDO 
NARIŲ METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas šaukiamas 
birželio 12 d. 12 vai. Chi
cagoje, Jaunimo Centre,

Mrs. WlllUm H. Hasebrook Ir dr. Mar.on MU1 Premlnger su T. 
sambllo "Vaidilutė" kanklininkėmis.

k

LMA Klubą suvažiavime kalba Kanados lietuvių motery atstovė Emilija Jurkevičienė. Kairėje sėdi 
Lietuvos gen. kons, V. Stašinskas. Dešinėje Mrs. W. H. Hasebrook, Vliko pirm. V. Sidzikauskas, L 
Mikolainienė, suvažiavimo pirm. O. Saulaitienė. L. Tamošaičio nuotrauka

5620 So. Claremont Avė.
Suvažiavimo darbotvar

kės pagrindiniai punktai: 
LF tarybos, valdybos, kon
trolės bei kitų komisijų 
pranešimai; diskusijos dėl 
pranešimų ir pranešimų 
tvirtinimas; LF 1/3 narių 
ir kontrolės komisijos rin
kimai; LF vajaus suakty
vinimo klausimas.

Kiekvienam LF nariui, 
fondo taryba yra išsiunti- 
nėjusi specialius suvažiavi
mui pakvietimus su reikia
mais nurodymais. Jei fondo 
narys asmeniškai negalės 
suvažiavime dalyvauti, jis 
turi teisę raštiškai įgalioti 
kitą asmenį ir ne LF narį, 
kuris jį atstovautų.

Visi LF nariai, ar jų įga
liotiniai ir svečiai kviečia
mi šiame suvažiavime da
lyvauti.

Šiuo metu LF yra apie 
680 pilnateisių narių su 
180,000 dol. pagrindiniu ka
pitalu. Fondo kapitalo pel
no (procentai) nuo fondo 
įsisteigimo iki 1965 m. sau
sio 1 d. arti 10,000 dol. iš
dalinta lietuvių kultūrai, 
švietimui ir lietuvybei rem
ti. Fondui augant, toji pa
rama su kiekvienais metais 
didės. Labai svarbu, kad 
suvažiavime dalyvautų di
džiausias fondo narių skai
čius. Jis, be kitų reikalų, 
turės nustatyti gaires, kaip 
ir kuriais būdais būtų gali
ma suaktyvinti fondo augi
mą. Tą problemą sėkmin
giau galėtų spręsti gausus 
suvažiavimas. Sekančią die
ną, sekmadienį, birželio 13,

y

LIETUVIU MOTERŲ KLUBU 
FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 1 d. į Waldorf 

Astoria viešbutį rinkosi iš 
įvairių JAV vietovių Mote
rų Klubų atstovės aptarti, 
ką nuveikėm ir ką manom 
daryti.

Susivažiavimas prasidėjo 
darbo posėdžiu, kurio vie
nas svarbiausių nutarimų 
btivo mūsų organizacijos 
vardo pakeitimas. Organi
zacijai plečiantis reikėjo 
surasti ir tinkamas vardas. 
Vietoj Lietuvių Moterų At
stovybės dabar vadinsimės: 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija.

Suvažiavimą atidarė L. 
Bieliukienė, pakvies dama 
Mrs. W. H. Hasebrook su
giedoti Amerikos himną.

Po himno Dalia Mackevi
čiūtė paskaitė iš Sibiro 

suvažiavimo dalyviai galės 
dalyvauti partizanų pager
bimo koncerte McCormick 
rūmuose, kur bus išpildyta 
Verdi Reąuiem ir komp. 
Br. Markaičio, S. J. "Vil
niaus Varpai”.

S u v a ž i avimo reikalais 
kreiptis į Suvažiavimo re
gistracijos komisiją šiuo 
adresu: A. Rėklaitis, 6643 
So. Maplevvood Avė., Chi
cago, III. 60629, telefonas 
778-2858.

LF Tarybos Prezidiumas 

mergaičių maldaknygės. Ji 
skaitė su giliu įsijautimu. 
Daugelio akyse matėsi aša
ros.

L. Bieliukienė pasveikino 
visus posėdžio dalyvius, pa
aiškindama šio susivažiavi
mo siekius.

Suspažinus su svečiais 
vyko atskirų klubų prane
šimai.

Daugiausia atskirų klubų 
veikla pasireiškė šalpos sri
tyse: čia siųsta siuntinių 
Punsko lietuviams, šelpta 
Vasario 16 d. gimnazija ar 
vargo mokyklos Vokietijoj, 
ar lietuviškas laikraštis.

Buvo gauti pranešimai ir 
iš kitų kraštų, kaip P. Ame
rikos, Vokietijos, Italijos.

Mrs. W. H. Hasebrook 
taria žodį apie darbą, pa
reigas ir jo pamėgimą. Jai 
pabaigus kalbėti M. Rute- 
nytė (tautiniuose rūbuose) 
įteikia Mrs. W. H. Hase
brook ir Dr. Marion Mill- 
Preminger adresus, kuriuos 
labai puikiai nupiešė ir įra
šė J. Rūtenis ir J. Šileikis.

Abi viešnios buvo labai 
laimingos ir tuo pačiu lai
ku atsidėkodama Dr. Ma
rion Mill-Preminger įteikią 
L. Bieliukienei ir Mrs. W.
H. Hasebrook Dr. A. Schwei- 
zer pasirašytas fotografi
jas.

Posėdžiui įpusėjus įeina 
Mergaičių Kanklių Ansam
blio "Vaidilutė”, kuriam 
vadovauja T. Dzikienė.

Čia jau tikra atrakcija. 
Mūsų viešnios Mrs. W. H. 
Hasebrook ir Dr. Marion 
Mill-Preminger buvo suža
vėtos ir su mergaitėmis nu
sifotografavo.

žodį taria Gen. Kon. S. 
Stašinskas, o po jo min. V. 
Sidzikauskas, na ir ilgesnė 
paskaita Dr. Marion Mill- 
Preminger apie Dr. A. 
Schweizerį.

Rezoliuciją paskaitė V. 
Jonuškaitė-Zaunienė. Iškil
mingą posėdį baigiam gies
me "The Lords Preyerw, 
kurią solo gieda Mrs. W. H. 
Hasebrook, o jai akompo- 
nuoja mūsų žymioji pianis
tė p. Aldona Kepalaitė.

Pabaigai Lietuvos Him- 
"aS- (M.)



DIRVA 1965 m. gegužės 17 d.Nr. 57 — 2

Amerikiečiai kariai išsilaipina { Normandijos paplūdimį..

VAKARU FRONTE... («)

Nebėra iš ko šaudyti...
Kai bombardavimo dūmai iš

sisklaidė ir pragaras momentui 
aprimo, Jie pasirodė.

Penkiuose skirtinguose punk
tuose iš Jūros pasirodė 6 sunkie - 
Ji kreiseriai, 23 kreiseriai, 122 
naikintuvai, 360 torpedininkai ir 
keli šimtai fregatų. Po šitokios 
armados priedanga, kokios nete
ko matyti jūros istorijoje, prie 
krantų artėjo 6480transporto lai
vai, išsilaipinimo barkos ir spe
cialūs laivai. Ką Atlanto pakraš
čio gynėjai įsivaizdavo tik teori
joje, dabar turėjo realybėje prieš 
savo akis: puolimo barkas, prieš 
lėktuvinės apsaugos laivus, paga
liau pėstininkų išlaipinimui skir
tus laivus. Ir tuo metu, kai jie 
artėjo prie kranto, karo laivai iš 
savo sunkiųjų patrankų virš jų 
galvų pradėjo kanonadą. Tik
ras plieno potvynis užgriuvo 
kranto gynėjus neleisdamas paju
dėti. Atrodė, kad nė viena s vokie
tis nedrjs iššauti iš patrankos ar 
kulkosvaidžio. Tačiau šiame mir
ties sektoriuje pasireiškė žūt
būtinis pasipriešinimas.

Buvo 4 vai. 15 min. ryto.
Šio plieno uragano žmonių ner

vai neatlaikė. Kai kurie verkė, 
kiti keikėsi, treti negalėjo iš smė 
lio pasikelti. Staiga pasigirdo 
šauksmas: "Laivai!" Tas šūkis vi
sus, kaip elektrinis smūgis, 
sukrėtė ir pakėlė ant kojų.

Leitenantas Jahnke žiūrėjo | 
horizontą. Jūroje buvo matomi di
deli ir maži laivai. Nežiūrint blo 
go oro ir atoslūgio jie artėjo prie 
kranto. Visos kliūtys, dabar van
deniui nusekus, buvo sausumo- 
moje, 800 metrų paplūdimyje.

-- Rommelis suklydo savo ap
skaičiavimuose, -- pagalvojo 
Jahnke. — Jie turės perbėgti 
800 metrų plotą, kuris yra ge
riausias taikiniui. Bet kokia iš 
to nauda, jei nebeturima iš ko šau. 
dyti.

Jahnke verkė iš pykčio.
— Reikia artilerijos užtvaros 

-- pagalvojo jis.
Tuoj pasiuntė dviratininką su 

pranešimu pas lt. Schoen, ku
ris už trijų kilometrų vadovavo 
pakraščio baterijai ir turėjo 122 
mm patrankas. Paleidus žalią ra
ketą jis turėjo iš visų turimų pa
trankų atidaryti ugn|.

Jahnke per žiūronus aiškiai 
mato, kaip barkos pilnos karei

vių atsiskiria nuo laivų ir artėja 
prie kranto. Iš revolverio jis iš
šauna sutartą signalą, betartile- 
rlja tyli.

Jahnke nežino, kad jo dvira
tininkas nenuvežė pranešimo. 
Pakeliui naikintuvas j{ pasivijo 
ir iš kulkosvaidžio nušovė.

Jau 5 vai. 20 min. Prie kranto 
artėja barkos su artilerijos po- 
būklais, savo ugnimi pridengda
mos pasiruošusius išsilaipini
mui pėstininkus. Pirmieji karei
viai išlipę iš valčių sukinėjasi 
apie kliūtis. Tai pionieriai. Jie 
nori jas sunaikinti prieš prasi
dedant potvyniui.

Janke greit apskaičiuoja: jie 
yra už 500 metrų. Iš patyrimo 
rusų fronte jis žino, kad reikia 
arčiau prisileisti, nes šimto met' 
rų nuotolyje agresorius neturi 
jokios vilties išlikti sveikas. Bet 
amerikiečių kareivių skaičius 
nesustabdomai didėja. Negalima 
ilgiau laukti.

— šauti pilna ugnimi, — rėkia 
jis | kairę ir | dešinę.

Korporalas Friedrich, pasi
slėpęs už kulkosvaidžio, yra trum. 
pa regis ir nešioja akinius, kurie 
yra kaip du padidinamieji stik

lai. Bet jis geras šaulys. Jis nau 
doja savo techniką. Jo šūviai trum 
pi ir priešais esantieji amerikie 
čiai neturi laiko pamatyti trum
pą prisišaudymą prie jų kojų 
smėly, kaip jis pakelia kulkosvai
di ir kulkos kerta per liemen|. 
Amerikiečiai pamato, kad jo sun
kusis kulkosvaidis jau paklojo ke< 
lias jų eiles.

Staiga iš vandens pasirodė iš- 
lendančios baisybės. Tai povan
deniniai tankai! Išlindęs gazų iš
metamasis vamzdis jiems duoda 
fantastišką vaizdą, štai jau jie 
rėplioja smėlyje. Pasiekia minkš
tą smėlj ir jų vikšrai pradeda 
suktis vietoje. Ar pavyks prieš 
juos atsukti patranką Flak 8,8? 
Pavyko. "Ugnis". Tankas negau
na pilno smūgio iš priekio, svie
dinys rekošetuoja, bet visvien 
tankas nustoja judėti. Ar bus 
bandomas antras šūvis? Visų 
žvilgsnis nukrypsta | antrą tan
ką, kuris laimei sustojo. Deja, 
Flak tyli. Apgadintas per bom
bardavimą, jie neatlaikė savo 
paties šūvio.

Krante pasirodo antroji tankų 
banga. Visi jie šaudo pilna ug
nimi. Dešinėje buvęs kulkosvai-

dis nutildytas. Lieka tik Fried
rich kuris toliau šaudo ir nelei
džia amerikiečiams sekti tankų. 
Bet ir jis turėjo greit nutilti. 
Vienas sviedinys, sprogęs šalia 
jo lizdo, sunaikina kulkosvaidį 
ir sužeidžia korporalą.

— Ar mes esame Dievo ir 
žmonių apleisti? — klausia Jahn^ 
ke. — Kur mūsų lėktuvai, kur 
mūsų artilerja?

Bet jis nežino, kad artilerijos 
žvalgybos postas Sainte Mariedu 
Mont bažnyčios bokšte sunaikin - 
tas ir visa baterija nuo bomdar- 
davimų sudaužyta.

Nebėra jokių priemonių pasi
priešinti ir tankams "goliaths". 
Tai miniatūriniai tankai, vairuo
jami per radiją, pakrauti 91 kg 
dinamito, kur| galima susprog
dinti iš tolo. Tie tankai permaži 
artilerijos apšaudymui, beveik 
nematomi nelygioje žemėje ir rep- 
lioja kaip vėžliai. Bet jų mecha
nizmas labai jautrus ir greit gen
dantis.

Jahnke duoda {sakymą ruoštis 
pasitraukimui. Bet nykštukai tan
kai sukiojasi vietoj ir sustoja. 
Bombardavimas sugadino jų me
chanizmą ir jie nebeklauso įsa
kymų iš tolo.

Po trumpo laiko amerikiečiai 
vėl pakartojo artilerijas ugnį. 
Metras po metro artilerija apšau
do vokiečių pozicijas. Prisi
spaudę prie žemės vokiečiai lau
kia mirties. Tai valandos, kurių 
niekad neužmirš joks karys. Kiek
vienas pasijunta vienišas ir pra
deda kolioti karą. Bet tai pajunta 
tik tie, kurie priglaudę veidą prie 
žemės jaučia virš jų plasnojant 
Apokalipso raitelius. Jie kovoja 
su mirtimi, kuri neduoda laiko net 
maldai sukalbėti.

Leitenantas Jahnke veltui laukė 
pagalbos. Apkasai užverstf smė
liu ir tą katastrofišką birželio 
6 d. apie pietus jau besigirdėjo 
tik paskiri šūviai iš vokiečių pu
sės. Amerikiečiai irgi sulėtino 
žygi. Kaž ko dvejoja. Nedidelė 
grupė sustoja prie miniatūrinio 
tanko "goliaths", {strigusio smė
lyje. Jie susidomi šiuo vaikišku 
žaislu. Vienas jų meta granatą. 
Nepataikė. Draugai juokiasi. Ta- 
da vienas nušliaužia iki tanko,pa
kelia jo dangtj ir {meta granatą, 
paskui juokdamasis pasileidžia 
bėgti atgal. Nelaimingasis nežino 
kas jo laukia. Apie 100 kg dinami
to sprogsta ir iš nedidelės gru
pės nieko nelieka.

Amerikiečių tankai, pamanę, 
kad vokiečiai pradėjo kontraata- 
ką, pradėjo veržtis pirmyn šaudy
dami iš visų pabūklų.

-- š{ kartą galas, — pagalvojo 
Jahnke. Jam pasirodė, kad nema
toma ranka virš jo užtraukė juo
dą užuolaidą ir jis pradėjo dusti.

Kiek laiko jis buvo užverstas 
smėlio, nežino. Atsigavo, tik kai 
pajuto traukiant už kojos. Jis ban
dė pajudinti koją, kad suprastų, 
jog jis gyvas. Staiga jis pajuto 
šviežią orą ir pamatė amerikie
čio šalmą.

Leitenanto Jahnke reakcija bu. 
vo mechaniška. Rusų fronte Įgau
tas instinktas automatiškai sukė
lė refleksą, kad geriau mirti, ne
gu patekti j nelaisvę. Žaibo grei
tumu jis pamatė šalia gulinti au
tomatą ir siekė jo, bet amerikie
tis sugriebė glėbin ir pastatyda
mas ant kojų pasakė:

-- Take it easy, Germani
Ir leitenantas Jahnke, kuriam 

buvo tik 23 metai amžiaus ir mo
kėjo angliškai, negalėjo susilai
kyti nuo juoko.

— Būk ramus,--pakartojo jam

amerikietis.
Nusikratęs žemes nuo savo 

uniformos, jis automatiškai iš
pildė {sakymą, už d ėdama s ran
kas už savo sprando. Amerikie
čiui iškračius kišenes ir pasa
kius "Go onl", nužygiavo | pa
plūdimį, kur likusieji jo dalinio

vyrai buvo surinkti ir saugoja
mi sargybinio. Jis norėjo prisi
artinti prie savo vyrų bet ameri
kietis marinas seržantas jam pa
stojo kelią. Paėmęs už rankos nur 
vedė { kitą grupę, kur stovėjo ka
rininkai. Toks buvo {sakymas.

(Bus daugiau)

Humoras
tp

Be žodžių...

tp

Pabėgimas...

Amerkiečiai paplūdimyje bando slėptis už kliūčių, kurios marša
lo Rommelio įsakymu buvo {rengtos visame Normandijos pakrašty
je. Deja, tos kliūtys laivams sudarė pavojų tik potvynio metu. 
Amerikiečiai pionieriai dar prieš potvyniui prasidedant stengėsi 
tas kliūtis sunaikinti. Fotografas Copa, vėliau žuvęs Indokinijoje, 
kad nutofografuoti š| vaizdą, turėjo atsukti nugarą vokiečių kulko
svaidžiui...

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OKSĖBAHI (HICAtrt-IK PIRKITE JOJI! RRDBRJIRJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. G ra ui Alėohol 190 proof U.S.P.
2. Popular V.S.O.P. German Brandy
8. Napoleon Imp. French Brandy
4. Zeller Schwarze Katz
5. Creme De Banana Liąueur

5th
5th
5th
5th

. 5th 3.19

1.89
1.98
3.35
1.29

6. (’hianti IniĮMirt. \Vine Full. Qut. 0.98
7. May \Vine. Liebfraumilk German 

\Vine 5th 0.98

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

šv. Antano lietuvių gimnazijos auklėtiniai mokytojo priežiūroje 
atlieka laboratorijoje chemijos pratimus.

B. Kerbelienės nuotrauka

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

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

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny- 
ęų platintojus.
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DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
LIETUVOS PAVERGĖIUS

Worcesterlo lietuviųorganiza- 
cijos yra susibūrusios draugėn 
-- jųjų atstovai sudaro Worces- 
terlo lietuvių organizacijų tary
bą, Tarybos uždavinys yra de
rinti lietuvių veiklą, ypač ren
giant bendruosius minėjimus, 
kaip tai Vasario 16 šventę ir kt.

Toji taryba šiais meteis ren
gia protesto demonstracijas 
prieš Lietuvos pavergėjus. Įvy
kusiuose dviejuose susirinkimuo- 
se buvo sudarytos atitinkamos 
komisijos: organizacinė, propa
gandos, rezoliucijų, genocido pa
rodos ir kt.

Demonstracija — protesto mi
tingas bus birželio 13 d., sekma
dieni, ne uždaroje salėje, o eise
na per miestą. Tą dieną 2 vai. po 
pietų iš Lietuvių Piliečių Draugi
jos rajono kiemo Vernon St., ei
sena pajudės City Hali link. Prie 
City Hali kalbas pasakys Kongres
manas Herald Donahue, Worces- 
terio miesto burmistras, miesto 
manageris ir Massachusettsvals*. 
tijos senatorius lietuvis Vytautas 
Pigaga (iš Worcesterio). Po kal
bų bus priimtos atitinkamos re
zoliucijos. Po to eisena žygiuos 
| R. Katalikų katedrą pasimels
ti už žuvusiuosius ir persekioja
mus lietuvius. Pamaldų metu gie
dos visi trys Worcesterio lietu
vių chorai (Aušros Vartų ir šv. 
Kazimiero parapijų bei Worces- 
terio Meno mėgėjų ratelio).

Po pamaldų eisena gr|žta prie 
Lietuvių Piliečių Draugijos na
mų.

Tą dieną ant City Hali rūmų 
bus iškelta Lietuvos vėliava, ge
dulo ženklan nuleista iki pusės 
stiebo.

Protesto demonstracijos es
mės bei tikslo išryškinimui bus 
panaudotos visos galimos prie
monės: spauda, radijas, geno
cido paroda ir kt. Jau yra iš
siuntinėtas anksčiau išleistas 
leidinėlis anglų kalba su š.m. 
birželio 13 d. protesto tikslą pa
aiškinančiu laišku daugiau kaip 
šimtui Mąssachusetts politikos 
bei mokslo atstovams.

LAIŠKAI/
./j*— —P~/

DĖL PUOLIMŲ PRIEŠ 
VASARIO 16 GIMNAZUĄ

Lietuvių Bendruomenės Vo
kietijoj Taryba, susirinkusi | sa
vo metinę sesiją 1965 m. gegužės 
1-2 dienomis ir išklausiusi Va
sario 16 Gimnazijos direkto
riaus kun. Br. Llubino prane
šimo apie gimnazijos stovį, su 
liūdesiu apgailestauja, kad lais
vųjų lietuvių kaikurle laikraš
čiai pastaraisiais mėnesiais 
spausdino anoniminių (tik pseu
donimais pasirašytų) straips
nių, kuriuose Vasario 16 Gimna
zija buvo piešiama tik juodai, o 
jos vadovybė ir už ją atsakingi 
asmens bei įstaigos buvo ver
tinami tik neigiamai, tartum jie 
būtų neatsakingi, neišmanėliai ar 
piktos valios kenkėjaL šitokia, 
nors gerais norais prisidengusi, 
bet perdėm neigiama kritika, ap
sunkino nelengvą Vasario 16 Gim
nazijos gyvenimą ir darbą, ša
linant trūkumus, kurie turi įvai
rių priežasčių, bet ir daug pa
reina nuo svetimo krašto aplinky
bių ir nuo materialinių trūkumų, 
varginančių Gimnaziją daugiau 
kaip dešimt metų. Tarybai ypač 
skaudu, kad minėti vienašališ

The Lithuanian Newspaper 

Established 1915

Ketinama išleisti tai dienai 
skirtą trumpą leidinėl| ir jį bir • 
želio 12 ir 13 dienomis padalinti 
gatvėse, prie bažnyčių. Rengia
mas laiškas visų tikybų parapijų 
klebonams, prašant pasimelsti 
už bolševikų persekiojamą tikė
jimą pavergtoje Lietuvoje.

ši protesto demonstracija yra 
ne eilinė, bet ypatinga, šiais me - 
teis sueina 25 metei nuo pirmo
sios bolševikų rusų okupacijos 
(okupacijų eilė tokia: bolševikai 
rusai, naciai, vokiečiai ir vėl 
bolševikai rusai).

šią vasarą bolševikai rusai Vil
niun suvarys pavergtus lietuvius 
"džiaugtis išlaisvinimu". Varo
mas lietuvis turės eiti, nes ki
taip atsidurtų kalėjime arba Si
bire. Protestą pareikšti paverg
ti lietuviai negalės. Todėl mūsų, 
laisvėje esančiųjų šventa parei
ga visais įmanomais būdais bei 
priemonėmis reikšti protestą 
prieš Lietuvos okupaciją ir pra
šyti Amerikos Prezidentą paveik
ti Sov. Rusiją, kad išvestų iš Lie
tuvos visas okupcines pajėgas.

Mes galime džiaugtis, kac| va
karų pasaulis suprato komunis
tų tikslus. Tai aiškiai rodo ir liu
dija Amerikos Prezidento politi
ka P. Vietname, Dominikų vals
tybėje. Lietuviai reiškia prita
rimą Prezidento vedamai poli
tikai. Bet kartu norime, kad iš 
komunistų agresijos sustabdy
mo politikos būtų pereita prie 
politikos, kurios pasėkoje grei
čiau atgautų laisvę pavergtieji 
kraštai, jų tarpe ir Lietuva.

Jei mes būsime nerangūs ir 
pasyvūs, jei neprotestuosime ir 
neprašysime pagalbos, argi gali
me reikalauti, kad kam kitam 
turėtų rūpėti mūsų reikalai. To
dėl visi kaip vienas burkimės 
draugėn kovai už Lietuvos lais
vę; Visi — jauni ir seni -- kas 
už tėvą ar motiną, kas už broli 
ar seser| arba už artimą --pa
vergtuosius Lietuvoje, iš Wor- 
cesterio ir apylinkių sueikime 
draugėn protesto demonstraci
jai. (ai) 

kos kritikos straipsniai davė me
džiagos priešų neigiamai propa
gandai prieš lietuvius ir jų gim
naziją Vokietijoj. Todėl, dėkoda
ma lietuvių spaudai, kuri su mei
le ir rūpesčiu sielojasi Vasario 
16 Gimnazijos vargais ir darbais, 
Taryba prašo laikraščius su
silaikyti nuo anoniminių Gimna
zijos puolimų.

PLB Vokietijos Krašto Ta
rybos Prezidiumas ir Rezo
liucijų Komisija: Tėv. A. Ber
natonis, J. Krikščiūną s, J. Staru 
kaltis ir dr. J. Grinius.

DĖL LB RENGTOS
EKSKURSUOS Į EUROPĄ

Dirvos, Draugo ir kt. laikraš
čių skaitytojams žinoma, kadChi
cagos Lietuvių Bendruomenės 
Centro V-ba nuo liepos 17 iki 
rugp. 8 d. organizavo ekskur
siją | Europą. Keleiviai turėjo 
išskristi liepos 17 d. iš New 
Yorko modernišku jet lėktuvu 
talpinančiu 175 asmenis, mokė
dami tik 267 dol. į abu galus.

Ekskursiją paruošti ir jai va
dovauti buvo pavesta S. Gečui.

Ekskursijų mėgėjams buvo 
malonus patarnavimas, nes tuo 
laiku Vasario 16 gimnazijoje vyks 
studijų dienos, o Muenchene bus 
|domi technikos paroda.

Skelbimuose nurodytu laiku iš 
Kanados ir JAV užsiregistravo 
virš 200 asmenų, o dalis atsiun-

LMA Klubų suvažiavimo pirm. O. Saulaitienė, vicepirm. Z. Juškevičienė, E. Jurkevičienė, L. Bieliu- 
kienė, dr. Marion Mill Preminger ir R. Budrienė. R. Kisieliaus nuotrauka

Dr. J. Deveikytę - Navakienę prisimenant
Didelis nuostolis ištiko mus š.

m. vasario mėn. 26 d. Paryžiu
je po sunkios ir ilgos vėžio li
gos mirtis išplėšė iš mūsų tarpo 
iškilią mokslininkę, visuomeni- 
ninkę ir žurnalistę dr. Jonę De- 
veikę - Navakienę. Ji su dideliu 
užsidegimu paskutiniuoju metu 
ruošė 13-kos tomų monumenta
laus didumo ir reikšmės veika
lų seriją, susijusią su mūsų vals 
tybės trimis statutais (1529,1530, 
1566 ir 1588).

Velionė labai troško pabaigti 
ir įvykdyti savo užsibrėžtą tiks
lą. Savo laiške man 1964.3.17 d. 
rašė: "Noriu labai skubėti, nes 
su mano sveikata nekas... Jau se
nokai užgavau kelią, neatkreipiau 
dėmesio pradžioje, vėliau paaiš
kėjo, kad yra su visomis kompli
kacijomis vanduo, davė cortizo- 
no, vis dar turiu gydytis. Momen
tais labai neramu, ne dėl manęs, 
bej dėl darbo, jeigu su manimi 
kas atsitiktų, juk specialistų ne
turime, dirbau viena daug ant po
pieriaus, bet dar daugiau galvoje, 
kas būtų, kas būtų jeigu su manim 
kas atsitiktų. Baisu pagalvoti".

Mirt| priartino ir pagreitino 
eismo nelaimė. Ją Vokietijoje par
bloškė neatsargus motociklistas 
ir pablogino jos ir taip jau ligos 
suvargintą sveikatą. Ir velionės 
nuogastauta valanda atėjo, jos sva
jonė išleisti tą milžinišką veikalą 
ir atskleisti mūsų istorijos nau 
jus akiračius neišsipildė. Jos gy
venimo saulė išgeso.

Dr. Jonė Deveikėnevien moks
lo srity reiškėsi. Ji buvo ir visuo- 
menininkė, visur dalyvavo, kur 
tik galėjo lietuvių bendruomenei 
padėti. Jai dar studente esant, 
išryškėjo jos aktyvumas. Velionė 
buvo viena iš Filiae Lithuaniae 
steigėjų, o 1928 ir 1929 metais 
tos korporacijos vicepirmininkė. 
Vokietijoje ir Prancūzijoje akty
viai dalyvavo bendruomeninėj 
veikloj. 1959 m. ji buvo išrinkta 
Vokietijos LB Tarybos nariu bei 
Garbės Teismo pirmininke.

Velionė priklausė nuo 1947 m. 
Tarptautinei Žurnalistų s-gal ir 
rašė prancūzų, anglų ir kitų tau
tų spaudaL

Pokario metais bendradarbia
vo "Slavonic and East European 

tė ir registracijos mokesčio po 
50 dol. asmeniui.

Buvo susitarta su Wide World 
Travel oro linijos bendrove, kad 
iki nustatyto laiko piniginis už
statas kaip garantija bus įneš
tas.

S. Gečui teko pakartotinai ra
ginti, kad užsiregistravusieji 
įmokėtų po 50 dol. reg. mokes
čio. Vietoje pinigų dalis užsi
registravusių visai neatsakė, ar
ba pradėjo prikaišioti S. Gečui 
dėl noro pasipelnyti, šiaip ar 
taip pinigai bendrovei nebuvo įmo
kėti ir Wide World Travel su
tarti nutraukė.

Labai gaila, kad dėl dalies 
žmonių nerangumo nukentėjo ki
ti ekskursantai.

S. Gečas pranešė, kad taria
si su kitomis bendrovėmis ir 
ekskursija galės įvykti nusta
tytu laiku, jei kiti neatsimes nuo 
kelionės.

K. M. 
Cleveland

A. KRAUSAS

Review". šiame Londone leidžia
mame žurnale tilpo dvi platesnės 
Lietuvos istorijos klausimais stu - 
dijos: 1950 m. "The Lithuanian 
Dlarchies", o 1953 m., 32-me 
tome nr. 78 "The Legal Aspect 
of the Laste Religious Conver- 
slon in Europe".

Daug jos mokslo darbų liko 
rankraščiuose. Iš jų suminėtini 
prancūzų kalba:

L Rankraščių, esančių Pary
žiuje ir liečiančių Lietuvą, kata
logas. 100 psl.

2. Pirmoji Jogailos privilegi
ja (1378.2.20) — falsifikatas — 
tezė doktoratui 200 psl.

3. Apie moterį lietuvę XVI a. 
100 psl.

4. Statutų teksto egzegezei virš 
300 psl.

5. Uloženlje egzegezei ca. 300 
psl.

6. Krėvos aktas, pusiau pa
ruoštas.

7. XV-XVI a konstitucija, pu
siau paruošta.

8. Sutartys su Lenkija, pusiau 
paruošta.

9. Keli pranešimai kongresuo
se paruošti, kiti pusiau.

Lietuvių kalboje:
10. Lietuvos istorija iki Myko

lo Vyšnioveckio laikų, 200 psl.
11. Lietuviškų tipų beieiškant, 

istorinė dalis. 120 psl. ir
12. Mūsų valdovai.
Be šių veikalų velionė buvo su

planavusi ir paruošusi monumen
talų veikalą, kuris turėjo būti try
likos tomų, apie Lietuvos statu
tus. Iš jų numatyti 3 tomai lie
tuvių kalboj, 4 prancūzų, o liku
siuose tomuose originalūs teks
tai. Pirmąjį šio veikalo lietuviš
ką tomą praėjusiais meteis ge
gužės mėn., pagal velionės laiš
ką iš 1964.3.17 d., ji norėjo ati
duoti spaudai. To tomo įžangoje 
autorė tvirtina, kad mūsų stab
meldiškoji religija buvo Mitros 
religija. Ji nurodė kelius ir bū
dus kaip pas mus atsirado romė
nų teisės recepcija, kada Lenki
joje jos visai nebuvo. Lietuvoje 

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das 41 s'i, išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant 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; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

ji buvusi labiau šakota ir įdomes
nė, gal net pilnesnė, negu kurio
je kitoje valstybėje. Be to ji įro
do, kad 1529 - 1530 m. statuto 
teksto originalas buvo surašytas 
lotynų kalba ir tik po to verstas 
slavų kalbon ir tokion, kuri nie
ko bendro neturi su baltgudžių 
kalba, o jei ir turi, tai tik ačiū 
įtakai, kurią pastarajai padarė. 
1529 m. tas lotynų kalba surašy
tas originalas buvo valdovo pa
sirašytas. Po to didelės kovos 
pasėkoje buvo skubiai su neleis, 
tinomis logikos ir gramatikos 
klaidomis išverstas slavų kal
bon, kurioje visi techniški žo
džiai yra išaiškinami tik su če
kų žodynais, be to neregėtai daug 
germanizmų. Pagal velionės nu
matytą planą šis trylikos tomų 
darbų rinkinys apie Lietuvos sta
tutus turėjęs būti 4830 psl. apim. 
ties, nors kiek vėliau rašytame 
laiške ji net planavo dar plačiau 
tą rinkini praplėsti, net iki 17- 
kos tomų. Kiti jos rankraštyje 
parašyti veikalai prancūzų ir 
lietuvių kalba yra apie 2000 psl. 
apimties, viso numatyta apie 6730 
psl. Autorė skendėjo rankraščių 
krūvose ir degė įvairių planų 
sriaute.

Velionės svajonei neišsipil
džius ir jos daugelio mokslinio 
darbo metų triūsas kad nesunyk- 
tų, reiktų kad vienas iš mūsų 
istorikų mokslininkų pasiimtų ir 
susipažintų su velionės moksli
niu palikimu ir patiektų lietuvių 
tautai jos atsiektus tyrinėjimo 
davinius, {nešančius naujos švie
sos mūsų istorijos mokslui.

Dr. J. Deveikė tarptautiniuose 
mokslininkų kongresuose skaitė 
pranešimus apię 1447 m. Kazi
miero privilegijų svarbą, apie 
XVI a. bajorų sunykimą, Krėvos 
aktą.

Paskutiniaisiais metais velio
nė rašė Dirvai ir kitiems laik
raščiams straipsnių, raginan
čių susirūpinti lietuvių knygos 
patekimu | pasaulio bibliotekas. 
Ji pati su dideliu entuziazmu ir 
ryžtumu ėmėsi to svarbaus dar
bo ir jos dėka šiandien keletas 
šimtų lietuviškų leidinių,pokario

SPAUDOJE 
PASIDAIRIUS

JAUNIMO ŽYGIS
Darbininkas (gegužės 11 d.) ve

damajame "Lietuviai ir Baltieji 
Rūmai" rašo: — "Niekas nemano 
kad Amerikos lietuvių jaunimo ir 
organizacijų už laisvę žygis |Wa- 
shingtoną sumažins puolimus 
prieš Baltuosius Rūmus, išva
duos Vietnamą ar Lietuvą iš ko
munizmo ar jo grėsmės. Jų 
žygį dauguma vertina kaip ženk
lą, kad šioje didžioje Amerikos 
visuomenėje lietuviai pasirodo 
kaip sąmoninga tos visuomenės 
dalis — gyva, jautri, reaguojanti. 
Ji turi savo aiškų nusistatymą. Ji 
dr| sta j| parodyti viešai ir orga
nizuotai."

"Lietuvių jaunimo pavyzdys 
rado atgarsio ne tik tokiuose 
vietos laikraščiuose, kaip Sun- 
day News, Long Island Press, 
Long Island Star Journal. Pri
vatūs laiškai pasiekė sąjūdžio pir
mininką Antaną Mažeiką. Visokie 
tie laiškai. Vieni linki "mirties 
visiems lietuviams", kiti rašo 
sveikindami jaunimo pastangas 
atsverti tuos, kurie protestavo 
prieš prez. Johnsono politiką.

Vieno laiško autorius sako, 
jam "malonu žinoti, kad Amerika 
turi tokių jaunų amerikiečių kaip 
jūs. Aš rašau jums šį laiškeli 
kaip ženklą, kad jūs turite daug 
tokių draugų kaip aš."

Tame pačiame Darbininko nu
meryje, gegužės 11 d. apie spau
dą, visuomenę ir LB pasisako 
LB Tarybos p-kas Vytautas Vo- 
lertas.

"Spauda — jai kartais mažai 
dėmesio skiriam, o kai prenu
meratos paprašo, net piktą žo
dį lepteliant — mus daro susi- 
žinančia, susikalbančia šeima. 
Spauda negaili vietos apie LB 
darbus, užsimojimus pranešti — 
tuojau lyg varpu naujienas iš
skambina — redaktoriai netin
gi patys įdomesnius {vykius už- 
sižymėti, bendradarbiai straips
neli sudeda, šie straipsniai reiš
kia visuomenės nuotaikas, ir 
kai jie LB darbus vien girti pra
dės, žinosime, kad kažkas su
iro arba visuomenėje arba pa
čioje LB. šio pagrindinio mūsų 
išeivijos vieneto sąžinė if vei
das tik tada liks gryni, jei, 
purvo taškeli išvydę, netylėsi
me, bet {spėsime, kad jis būtų 
nuvalytas (ir žinoma, patys ty
čiomis, vaikiškos pramogos ieš
kodami, juo nedrabstysime).

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

metais išleistų, pateko | Pary
žiaus Biblioteque Nationale. Savo 
viename iš paskutinių straipsnių 
(Argentinos Liet. Balse" nr. 1248) 
velionė rašė: "Metas, kad laisvo
jo pasaulio lietuviai vėl įrašytų 
| mūsų tautos istoriją naujus žo
džius: kelias lietuviškai knygai l 
pasaulio bibliotekas'*.

Pačiame darbų sūkury mirtis 
išplėšė mūsų brangią tautos se
novės tyrinėtoją, šakotą, savai
mingą ir didelę asmenybę — Dr. 
Jonę Deveikę iš mūsų tarpo. 
Brangi mokslo kolege, ilsėkis 
ramiai Paryžiaus kapinėse, kol 
galutinai rasi poils| Nemuno kraš
te! Tu {rašei testamento žodžius 
Lietuvos istorijos ir teisės pus
lapiuose.
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VLADIMIRAS TENDRIAKOVAS

Bondarevas mus palydėjo Ilgi 
Tendriakovo "dačos". Nieko ne
radome, norėjome jau grĮžti, kol 
mus įsileido tvirtas, šviesiaplau
kis, 40-metis vyriškis su pasi
šiaušusiais plaukais, treningo kel - 
nė mis ir boksininko marškiniais. 
Pagalvojau: tai, matyt, šoferis.

"Ko Tamstos ieškote?" Paaiš
kinau, kad esu iš Jugoslavijos 
rašytojo Tendriakovo raštų ver
tėjas... "šoferis“ mane pertrau
kė, "Aš esu tas jūsų ieškomas 
Tendriakovas, prašau, įeikite..."

Pasirodė, kad rašytojo esama 
atviro žmogaus, po poros žodžių 
jis pradėjo plačiai pasakoti apie 
jo tuo metu rašytą novelę. Ten
driakovas, tai par excellence pro
zininkas. Jis skiriasi nuo kitų, 
1960 m. kartos (t.y. Iškilusių po 
1960 m.) rašytojų, jis taip pat 
skiriasi nuo Aksionovo.Nekraso- 
vo, Kazakovo, Nikitino,Tarasen- 
kovo, Trifonovo, Diko, kurie sto
kodami išraiškos formų, jas pa
keisdavo įdomiomis bei aktualio
mis temomis. (Toliau Mihallovas 
pasakoja apie Tendriakovo, kaip 
rašytojo, kūrybos būdą. Jis 
pagarsėjo 1960 m, išleista no
vele "Trys, septyni, tūzas", ku
rioje įrodo, kad socialinė tvar
ka nieku būdu neišsprendžia žmo. 
gaus problemų. Kai kurie jo raš
tai sukėlė polemiką jo pirmąją 
dramą "Baltoji vėliava" puolė 
buvęs partijos CK sekretorius 
ideologijos klausimams Iljičio- 
vas. Triukšmas išblėso, kai dra
ma buvo {vertinta užsienyje. Ją

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

/Į DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
^fc/2 /Q KETVIRČIAIS... investment

SĄSKAITOMS.

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

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

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395; 
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MIHAILOVO "MASKVOS VASARA”
stato Bratislavos teatras. Rašy
tojas labiausiai vertina jo naujau
sią novelę "Rastinukas", bet... 
partija neleido jos spausdinti. 
Tačiau rašytojas yra optimistu 
ir mano, kad anksčiau ar vėliau 
ji būsianti atspausdinu).

Jo nuomone, padėtis Sovietų 
Sąjungoje gerėja smarkiu tempu, 
nors vis dar pastebima baimė bei 
abejingumas prieš viską, kas yra 
naujo. Juokdamasis jis pasakoja, 
kaip neseniai jis buvo suimus, 
nes asmuo, su kuriuo jam teko 
nakvoti viename provincijos vieš
butyje, pastebėjęs uriamas nuo
dų ampules ( iš tikrųjų ui buvo 
filtrai cigaretėms). Tas asmuo 
pranešė vietos KGB, učiau reikė
tų jam atleisti, nes sovietų laik
raščiai ir brošiūros juk dažnai 
skelbia žinias apie amerikiečių 
šnipus, siekiančius apnuodyti so
vietų vadovus. Tokie šnipai pap- 
rasui turi ir nuodų ampules.

Iš kitos pusės. Sovietų Sąjun
goje yra ir labai teigiamų daly
kų. Pavyzdžiui, knygų skaity
mas. Dar Leninas prieš revoliu
ciją yra pastebėjęs, kad eilinis 
gyventojas skaito daugiau ir dau
giau nusimano už gyventojus ki
tuose kraštuose. Tendriakovas 
priminė atveji, kai keliaudamas 
per Vokietiją Leninas patyrė, 
kad vagono bendrakeleiviai, vo
kiečiai, nieko nežinoję apie Diu- 
rer|. Pagal Leniną, "tai neįma
noma Rusijoje".

Tuoj papasakojau Tendriako- 
vui, kad besikalbėdamas su Mask
vos teatro akademijos studentais 
patyriau, kad jie nebuvo nieko 

girdėję apie Vladimirą Solov
jovą. Rašytojas patraukė pe
čiais.

Toliau kalbėjomės auklėjimo 
klausimais ir vėl buvau giliau
siai nustebintas, kaip net ir pro
tingiausi Sovietijos žmonės yra 
persisunkę stalinizmo teorijo
mis.

Tendriakovas karštai gynė tą 
žinomąjį "naujojo žmogaus" auk
lėjimą, paremtą kolektyvizmo 
dvasia ir kur tenka paklusti vi
suomenės interesams. Rašyto
jas iškalbingai tarė: "Jei kas ne
nori būti naudingas visuomenei, 
mes prieš tok| asmen| panaudo
sime prievartą". Aš pastebėjau, 
kad tokiu atveju jau artimas žings
nis | koncentracijos stovyklą ir 
kad pati istorija moko, jog ilges
ni metą naudoti prievartą prieš 
žmones nėra vaisinga. Tai geriau
siai pavaizduoja Roizmanovo fil
mo "Komunistas" pavyzdys... 
(toliau patiekiamas to filmo tu
rinys).

Vis dėlto mes nesutarėme. Auk
lėjimo klausimas dar ilgus metus 
bus sunkiai sprendžiama sovieti
nės visuomenės problema. Sunku 
nugalėti prieštaravimus... Visa, 
kas yra nauja, kas atrodo neigia
ma, išaiškinama kaip "sunkus ka
pitalistinės visuomenės paliki
mas".

Tarp kita ko, Tendriakovas 
man papasakojo, kad jo draugas, 
žinomas sovietų matematikas, 
akademikas Kapica, jau šiandien 
laikomas genialiu, Stalino laikais 
aštuoneris metus turėjo pakelti 
namų areštą. Kadangi jau buvo 
vėlyvas nakties metas,Tendriako- 
vas mane su palydovu automo
biliu nuvežė atgal | Maskvą.

VIKTORAS ŠKLOVSKIS

Vieną dieną su mano vadovu pa
sukome |Teredelkino "dačų" kolo
niją, 30 km. nuo Maskvos. Norėjo, 
me aplankyti šklovskj.

Viktoras šklovskis yra vienas 
didžiųjų šio šimtmečio kritikų, li
teratūros teoretikų bei istorikų, 
poetas, prozininkas, filmų teore
tikas bei praktikas, gimęs 1893 
m. ir vis dar tebekuriąs. (Toliau 
Mihailovas apibūdina šklovskio 
veiklą: jis vienas gabiausių es- 
sayistų Rusijoje, su kiekviena sa
vo knyga sukėlęs triukšmingą po
lemiką. Jo žymiausi raštai: Apie 
prozos teoriją (1925), Siužeto rai
da (1921), Pastabos apie rusų kla
sikų prozą (1959), Meninė proza: 
svarstymai-ir analizė (1961). Ypa
tingai vertinga ir |domi yra jo 
knyga "Už ir prieš — pastabos 
apie DostojevskJ (Maskva, 1957). 
Literatūros teorijoje Šklovskis 
pasirodo kaip sociologinio meto- 
do priešas, tiksliau, kaip' socio
loginio vulgari žavimo" priešas. 
Jo nuomone, meno kūrinio vertę, 
lemia forma, bet ne "turinys", 
šklovskis, artimas Majakovskio 
draugas, kaip kiti modernūs rusų 
poetai, meno uždaviniu laiko ne
pasitikėjimą šių dienų akimirko
mis, kad ateitis yra realesnė už 
dabartj. Jis yra palyginęs Levą 
Tolstojų su James Joyce).

Per daugeli metų šklovskis 
buvo ignoruojamas, atstumiamas

Be to, Peredelkino vietovėje 
yra ir Pasternako kapas ir j| 
norėčiau pamatyti, tad iš karto 
nušaunu du zuikius.

Eidami per mišką "Kūrybos 
namų" kryptimi, | Rašytojų Są
jungos poilsio namus, patenkame 
| kapines ir pradedame ieškoti 
Pasternako kapo. Praeivis mums 
nurodo vieną kapinių dal| ir sako, 
turėtume paieškoti trijų eglių. 
Tarp jų ir yra Pasternako ka
pas.

Ilgai klaidžiojame po kapines, 
ten daug eglių ir vis nesuranda
me Pasternako kapo. Užklaus
tos moterys atšaudavo: "Pas
ternakas? — ar tai lakūnas?" 
Sutikome dar du asmenis, kurie 
sugebėjo ne tik nurodyti | rašy
tojo kapą, bet pažinojo ir ji pa
ti. Taigi, kaip matyti, oficiali 
tyla neša vaisius. Pagaliau, vie
na senyva moteris mus nuvedė 
prie trijų eglių, bet ten nieko 
nematėme, nes kaip tik tuo me
tu darbininkai kapo vietoje tvir
tino marmurinę lentą. Jie neži
nojo, kieno lėšomis statomas pa
minklas.

Apleidome kapines ir asfaltiniu 
keliu nužingsniavome per mišką | 
rašytojų namus. Tiksliau sakant, 
tai ne namai, bet medžių pavėsy 
išbarstyti maži mediniai namu
kai, kuriuose gyvena Maskvos 
rašytojai. Valgoma centriniame 
pastate. Mes ten greitai surado
me šklovsk|. Tai augalotas, ma
žo ūgio, barzdotas vyras, su ap
skusto galva, atrodo turis mažiau 
negu 70 m., su maudymosi kel
naitėmis (tuo metu buvo didelis 
karštis) sėdėjęs po vienu me
džiu.

Jis mus nuoširdžiai priėmė, 
pasakojo apie savo darbą ir apie 
tai, kad jis niekuomet nedarąs už
rašų, visuomet rašąs "iš atmin
ties" ir tai, atsižvelgiant | mil
žinišką jo raštuose esančių fak
tų kiek}, vargiai patikėtina. Pasi
kalbėjimas, aišku, palietė Dosto- 
jevskj ir Viktoras Borisovičius 
Pagyvėjo. Iš šklovskio žmonos 
patyręs, kad kalbamės apie Dos
tojevskį, prie mūsų prisigretino 
vienas žinomiausių Dostojevskio 
šių dienų tyrinėtojų, Michail Se- 
mionovič Gus. Tema pakrypo ir 
| misticizmo srit|. šklovskis pa
pasakojo apie savo draugystę su 
rusų mokslininku, kosmoso ty
rinėtoju Ciolokovskiu, kuris visu 
rimtumu aiškinęs tur|s ryšius 
ir kalbąsis su dvasiomis. (Toliau 
pokalbis vyko apie Ciolkovskio 
mokytoją, matematiką N. Fiodo
rovą. J| vertinę Tolstojus ir Dos
tojevskis. Fiodorovo veikalai bu
vę spausdinami tik po 10 egz., 
nes jis buvęs nuomonės, kad jie 
skiriami "ne kiekvienam"... Kal
bantis apie šių dienų prancūzų 
"naująjį romaną" šklovskis pa
sakojo radęs du nežinomus Tols
tojaus apsakymus, kurie niekuo 
neslskirią nuo Natalie Sarraut 
prozos. Mihailovas papasakojęs, 
kad Aleksiejaus Remizovo roma
ne "Žuvų tvenkinys" (1908) ra
dęs vietas, kurios visiškai ati
tinka Kafkos "Bylos" paskutinius 
epizodus ir kad tai nebuvę žino
ma šklovskiui. Jis su Gusu tuo 
ypatingai susidomėję. Mihailovą 
maloniai nustebino tai, kad Gus, 
tipingas socialrealistinis teore-

šiais metais LB East Chi
cagos apylinkė atšventė 10-ties 
metų gyvavimo sukaktį Nors ko
lonija ir maža, bet per dešimt
meti matosi gerų norų ir darbų 
rezultatai. Pažymėtina bendruo
menės dešimtmečio veikla: vie
tos lituanistikos mokyklos globa; 
{vairių minėjimų, vaidinimų bei 
koncertų surengimai, užjūrio lie
tuvių šalpa, {stojimas su $1000 
| Lietuvių Fondą ir kt. Per de
šimtmeti Apylinkei vadovavo {vai
rių pažiūrų asmenys, bet nei kul
tūrinė, nei politinė Bendruome
nės veikla nepasikeitė. 1965 me
tams Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės East Chicagos apylin
kės valdybą sudaro: K. Valei
ka, St. Vaišvila, dr. J. Paukšte
lis, K. čiurinskas ir T. Meč- 
kauskas.

Be Bendruomenės East Chi
cagoje gražiai veikia 95-sis Bal
fo skyrius kuriam vadovauja J. 
Pečiulis.

1964 metais įsisteigė Medžio
tojų ir Žuvautojų klubas, kuris 
J. Pečiulio vadovaujamas jau pa
sistengė pasireikšti, surengda
mas Naujųjų Metų sutikimą ir pa
silinksminimą.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos East Chicagos skyriaus 
valdybą 1965 metams sudaro: L 
Rimkflnienė, R. Nemickas, J. Bag- 
danskis, K. Sidabras ir A. Mar
kevičius. 1964 m. Sąjungos sky
riaus valdyba nesnaudė. "Su- 
krapščiusi" keletą šimtų dole
rių parėmė lietuvių kultflrinj ju
dėjimą: Lituanus žurnalą, {stojo 

tikas bei istorikas, pažįstąs Teil- 
hard de Chardin raštus. Jiekal- 
bėjosi apie rusų filosofiją, apie 
Solovjovą, Leontjevą, Rozanovą, 
šestovą, Losk|, jų pačių tėvynė
je taip mažai žinomus ir netei
singai atstumtus mąstytojus. 
Šklovskis, jo platūs interesai bei 
kultūra Mihallovui padarė gilų 
{spūdi. Tai esąs vienas labiau
sia kultyvuotų, protingiausių ir 
išsilavinusių Šio šimtmečio žmo
nių.)

(Bus daugiau) 

nariu | Lietuvių Fondą, parėmė 
Vasario 16 gimnaziją, lietuvių 
krepšininkų išvyką Australijon ir 
Chicagos lietuvių operos chorą 
(Requiem pastatymui). 1965 metų 
Sąjungos skyriaus valdyba yra 
numačiusi neatsilikti, 1965 m. ge
gužės mėn. 15 d. 6 vai. vak. 
šv. Pranciškaus lietuvių parapi
jos patalpose yra šaukiamas Są
jungos skyriaus narių visuotinis 
susirinkimas. Susirinkime nu
matyta išnagrinėti {vykstančio Są
jungos Seimo reikalus ir nustaty
ti skyriaus ateities veiklos gai
res.

Mūsų jaunimas, šiais metais 
baigia universitetą -- Nijolė 
Kriaučeliflnaitė. Aukštesniąsias 
mokyklas: Nijolė Jasaitytė, Elvy, 
ra Jasaitytė, Birutė Indrelkaitė, 
Rima Lapinskaitė, Violeta Binge 
lytė, Danutė Martišauskaitė ir 
Mindaugas Markevičius.

Chicagos Aukštesniąją Litu
anistikos moyklą baigia: Violeta 
Bingelytė, Birutė Indreikaitė, Rl" 
čardas Holiuša ir Mindaugas Mar
kevičius.

(AM)

DETROIT

BALFO KNYGŲ IR PLOKŠTELIŲ 
VAJUS PRATŲSIAMAS

Balfo skelbtasis knygų ir plokš
telių vajus dar pratęsiamas iki 
gegužės 25 dienos. Kas iki šiol 
nesuspėjo {teikti Balfui, prašome 
geras knygas, plokšteles ar ba
telius atsinešti š| šeštadieni! |lie. 
tuvių namus -- | koncertą ir čia 
Balfo atstovas priiminės. O kam 
patogiau, prašome minėtus daik
tus palikti Petrulionio ‘Gaivos’ 
ar Paužos ‘Neringos* krautu
vėse. Iki birželio pradžios vi
sus surinktus daiktus išsiųsi
me Balfo centrui, kuris persiųs 
ten, kur jų pageidauja, o įsigyti 
negali.

Tad dar kartą prašome per
žiūrėti savo spintos ir prašo
mus daiktus perleisti lietuvy
bės palaikymui. Balfas sudaro ge
rą progą vietoje senesniųjų daik
tų įsigyti naujų.

Balfo 76 sk. valdyba

ANDRIUS MIRONAS

PO LAIVU
DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

(3)
Pamiršau vyną ir jo raudonumą. Pamiršau kur esu. 

Troškau tik vieno — kad ji kuo ilgiau čia prie manęs 
stovėtų, todėl kalbėjau visokias nesąmones, kas tik atėjo 
į galvą. Ji pastebėjo mano susižavėjimą ir godų žvilgsnį.

— Ko jūs taip žiūrit į mane?
Tebežvelgdamas j jos ypatingai įformintas akis, ju

tau, kad pajusčiau beveik fizinį skausmą, jeigu atitrauk
čiau savo žvilgsnį nuo Rūtos veido.

— Aš noriu jus nutapyti.
Vėl blykstelėjo sniegas vyšniose, įlenkęs aksomo duo

butes.
— Tai jūs dailininkas?
—Taip. Dovanokit man ... Bet noriu žinoti — ar jūs 

esat kada nors pozavusi kokiam dailininkui?
— Ne, niekad.
Buvau labai patenkintas, kad esu pirmasis ją atra

dęs.
Tuo tarpu Rūta atsiprašė ir nuėjo prie kito stalelio. 

Visą vakarą sekiojau ją akimis, benešiojančią ant padėk
lo gėrimus, garuojančią arbatą ar lėkšteles su pyragai
čiais. Pamačiau, kad ne vien aš gėriuosi jos grožiu. Visi 
vyrai savo veiduose negalėjo paslėpti susižavėjimą, o jų

palydovės moterys pavydžiu žvilgsniu nulydėdavo Rūtos 
grakštų liemenį. Vaizdavausi kaip aš piešiu ją studijoj. 
Kokią aplinką duosiu paveikslui. Jutau, kad vien tik por
treto nepakaks. Ją reikia atvaizduoti visą, visame jos 
grožy. Svarsčiau pozas, drabužius, spalvas, apšvietimą ir 
foną. Kartais ji man vaizdavosi pasakų karalaite, kitą 
sekundę aš jau mačiau ją egzotišką šokėją, šokančia per
matomuose drabužiuose. Dar kitą akimirką ji jau buvo 
Madona su kūdikiu, bet tuoj numesdavau nuo jos seno
vinius drabužius, slepiančius jos kūno formas. Tada vėl 
pamatydavau ją grakščiai strypinėjančia baleto šokėja, 
o po akimirkos ji jau žvelgė į mane kupinomis, meilės 
akimis kaip mano namų šeimininkė ir žmona... Nejučio
mis tuštinau savo taurę. Atradau, kad tuščia taurė gali 
ją man vėl nors valąndėlei priartinti. Kai iš tolo paro
džiau jai, kad mano gėrimas išsibaigė, Rūta vėl atsirado 
prie manęs su šypsniu savo angeliškame veide. Aš pasi
jutau laimingas.

— Ar galiu paprašyti, kad jūs man papozuotumėt? 
Padaviau jai vizitinę kortelę. Ji perskaitė adresą.
— Jūsų studija visai netoli mano namų! Bet... apie 

pozavimą dar nežinau ... Turiu pasitarti su savo mama,..
— Kiek gi jums amžiaus, kad klausiat motinos?
— Dar nedaug, — atsakė koketuodama.
— Ne daugiau aštuoniolikos, sprendžiant iš to, kad 

jau dirbate viešoj vietoj ...
— Beveik atspėjot... Ar norėsit sąskaitą už vyną?
— O ne! Dar ne! Aš dar neatsigėriau...
Norėjau pasakyti, kad neatsigėriau jos grožiu, jos 

žavumu ir jaunyste. Bet susilaikiau. Ji nuėjo prie kitų 
lankytojų, visiškai nesiskaitydama mano susižavėjimu. 
Tada dar man nebuvo atėję į galvą, jog esu į ją įsimylė
jęs. Tatai į mano sąmonę įėjo vėliau.

Kitą vakarą atsisėdęs prie to paties staliuko, tuoj 
pastebėjau Rūtą, aptarnaujančią netolimą stalelį. Bet ji 
į mane nekreipė dėmesio, net galvos nepasuko. Pagaliau, 
jai nešant pro šalį padėklą su alaus kaušais kažkokiai 
kompanijai, pašaukiau vardu:

— Rūta ...
Ji nė neatsigrįžo.
Kas jai atsitiko? Gal ji įsižeidė, supratusi pozavimą 

dailininkui kitaip? Juk dažnai šitaip atstikdavo mano 
praktikoje. Arba gal jos motina uždraudė jai su manim 
prasidėti. Gal ji galvoja, kad aš ją noriu pasamdyti ir 
mokėsiu jai už pozavimą kaip ir eilinėms pozuotojoms?

Grįžtančiai su tuščiu padėklu pamojau. Ji pastebėjo 
Ir oficialiai prisistatė:

— Atleiskit bet jūs sėdit ne prie mano staliuko...
— Rūta, ar pyksti ant manęs?
Ji keistai pažvelgė į mane, tarytum pirmą kartą pa

stebėjusi mane. Gal užsisvajojo apie ką nors?
— Aš... Aš ne ... Aš nepykstu.
— Jau ilgai laukiu. Aš persėsiu prie jūsų stalelio...
— Dabar aš užimta, atleiskit...
Ji norėjo nueiti, bet pagriebiau jos laisvąją ranką.
— Rūta negalvok nieko blogo... Aš noriu nupiešti 

tavo gražų veidelį... Tu man davei įkvėpimo nutapyti 
puikų paveikslą. Ar klausei mamytės? Ar ji leis?

Rūta tarytum staiga prisiminė užmiršusi. Mačiau, 
kad ji nejaukiai pasijuto.

— Dovanokit, bet aš visai užmiršau paklausti ma
mos! Rytoj būtinai jums atsakysiu, gerai?

— Aš kantrus, — atsakiau.
Atsisėdęs prie kito stalelio, užsisakiau taurę vyšni

nio. Vėl sekiojau akimis gyvąjį savo būsimą paveikslą.
(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• R. Kezys ir G. Penikas, 
Dirvos bendradarbiai iš 
New YorRo, atvyksta į Cle- 
velandą gegužės 29 d., kur 
dalyvaus Filisterių Skautų 
S-gos suvažiavime.

• Filisterių Skautų S-ga 
leidžia skautiškų dainų 
plokštelę. Sekantys dainos 
vienetai yra sutikę įdainuo
ti po kelias dainas: Cleve
lando vyrų oktetas, vad. R. 
Babicko, New Yorko vyrų 
oktetas, vad. A. Mrozinsko 
ir Chicagos skautininkių 
oktetas. Plokštelės leidimu 
rūpinasi V. Mikūnas iš Chi
cagos. Jis FSS suvažiavime 
Clevelande gegužės 29-31 
d.d. padarys šiuo reikalu 
pranešimą.

• Čiurlionio Ansamblio 
jubiliejinės iškilmės, užsi- 
tęsusios 2 dienas, buvo la
bai iškilmingai ir jaudinan
čiai atžymėtos sekmadienį 
įvykusiomis specia Ii o m i s 
pamaldomis šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje.

Iškilmingas Mišias atlai
kė parapijos klebonas kun. 
Balys Ivanauskas, išvaka
rėse suteikęs Ansambliui 
stambią auką — salę ban
ketui užleidus nemokamai. 
Mišioms asistavo kun. A. 
Spurgis, Draugo adminis
tratorius ir kun. P. Dzego- 
raitis. Pamokslą sakė kun. 
A. Spurgis.

Pamaldų metu giedojo 
šv. Jurgio parapijos choras, 
vadov. P. Ambrazo. Solo 
giedojo operos solistė J. 
Augaitytė.

čiurlioniečiai pamaldose 
dalyvavo organizuotai su 
tautine vėliava. Prieš pa
maldas buvo padėtas vaini
kas prie žuvusiems atžymė
ti paminklinės lentos baž
nyčioje.

Pamaldos baigėsi visų 
maldininkų bendra giesme į 
Mariją.

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

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
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HOME and 
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• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Clevelando tautybių spaudos atstovai buvo pakviesti Schaefer Brewing Company svečiais suruoštoje 
vakarienėje. Seimininku buvo Schaefer skyriaus vedėjas John J. Garrity ir distrikto vedėjas Joseph P. 
Fltzpatrick, kartu su Clevelando urmininkais W. Hauck, Erie Beer Distrib. bei A. Buchler, Tip Top 
Distributing, Ine. atstovais.

Dar prieš pradedant rodyti filmą apie Schaefer Co. alaus daryklą, p. Garrity pabrėžė, kad bravaro 
vadovybė yra nusistačiusi remti tautybių spaudą skelbimais, tikintis, kad tuo pačiu bus pasitarnauta 
ir alaus prekybai.

Schaefer alus ir jo darymo metodai buvo atsivežti iš Vokietijos savininkų Schaeferių jau 1860 m, O 
šiandien tas bravoras jau yra septintuoju Amerikoje savo apimtimi. O ui todėl, kad gamyba vis tebėra 
prityrusiose Schaefer šeimos rankose.

Pobūvis ir susipažinimo vakarienė buvo suorganizuou Foreign Language Newspaper Service vedėjo 
p. Sanford Herman.

* PUIKI PROGA vyresnio am - 
Žiaus žmonėms pagilinti savo 
turimas žinias, Įgyti naujų — 
net naują specialybę — praplės
ti savo profesinį, kultūrinį ir vi
suomeninį akiratį -- visa tai 
įmanoma naujai suteiktomis sti
pendijomis Cuyahoga Commu- 
nity College. Stipendijos teikia
mos naujiems kursantams, su
laukusiems 60 metų. Tai skam
ba kiek keistai ir neįtikėtinai. 
Bet tai faktas1 paskelbtas to Col
lege prezidento Cha ries E. Chap- 
man.

Be abejo, kad tos aukštosios 
mokyklos įvairiausiais kursais 
ir fakultetais gali naudotis bet 
kurio amžiaus žmonės, kvalifi
kuoti siekiamai specialybei, tu
rį noro ir energijos pašvęsti lai
ko mokslo ir specialybių žinių 
įsigijimui. Kursai vyksta die
ną ir vakarais, suteikiant galimy - 
bių mokintis ir dirbantiesiems.

Įsigijus specialybę ar savo tu
rimas žinias papildžius tuose 
kursuose, pagerinamos pragy
venimo sąlygos ir užsitikrinama 
sau ir savo šeimai ateitis. Otų 

kursų yra įvairiausių, lengvai 
pritaikomų kiekvieno kursanto pa 
jėgumui.

Vyresnio amžiaus žmonės, be 
abejo, turi ne mažai patirties. 
Papildžius ją pridėtinėmis žinio 
mis kolegijoje, nauda visiems 
— visuomenei ir pačiam stu
dentui, kokio amžiaus jis be
būtų.

Galimybėmis studijuoti, pa
sitobulinti ir praskleisti, savo 
ateities perspektyvas verta su
sidomėti. Cuyahoga Community 
College suteikia visas informa
cijas tel. 241-1556 arba įstaigoje 
626 Huron Rd.

CLEVELANDO PARENGIMŲ
— KALENDORIUS- - - - -

GEGUŽĖS 30 D, Katalikių Mo- 
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

GEGUŽES 22 D. Clevelando 
vyrų okteto koncertas - balius 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ren
gia LSK Žaibas.

GEGUŽĖS 29, 30, 31 D.D. 
A.S.S. Filisterių Skautų S-gos 
suvažiavimas ir studijų dienos 
su programa Čiurlionio Ansamb. 
lio namuose.

GEGUŽĖS 30 D. Koncertas-ba- 
llus (Hospitality Inn. 90 ir 91 ke
lių sankryžoje). Rengia Akademi
nis Skautų Sąjūdis.

BIRŽELIO 6 D. šv. Kazimie
ro liet, mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

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

BIRŽELIO 20 D. Lietuvos oku
pacijos — baisiųjų birželio įvy
kių minėjimas. Rengia ALT.

BIRŽELIO 27 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Rengia L.V.S. Ramovė,

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos • 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

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

SPALIO 2 D. Neririgos ir Pi
lėnų tuntų tėvų komitetų rengia
mas balius šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SPALIO 16 D. Čiurlionio An
samblio balius.

SPALIO 17 D. Pietūs. Rengia 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
tėvų k-tas.

SPALIO 23 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. Lithuanian Villa- 
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 6 D., Vakaras jau
nimui. .Rengia Vysk. M. Valan
čiaus mokykla.

LAPKRIČIO 27 D. Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia
L.V.S. Ramovė.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Eg
lutė. Ruošia Vysk. M..Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

REIKALINGA MOTERIS
Bendrai namu ruošai ir 

prosinimui, antradieniais ir 
penktadieniais. Skambinti 
po 4:30 vai. p. p. telefonu: 
464-9549. (56-58)

REIKALINGA MOTERIS
Buto išvalymui kartą į 2 

savaites. Teirautis telef. 
321-8837. (57-59)

Diana Beržanskaitė ir Vladas Melinis, aktyvūs Rūtos ansamblio 
nariai, neseniai susituokę Elizabethe, N.J. V. Maželio nuotrauka

TAUTOS HIMNŲ ISTORIJOS
UŽKULISIUOSE II1;|Į S"“>LI>

(3)
VOKIETIJOS HIMNAI

Nevienas mūsų skaitytojas, 
turbūt, bus girdėjęs nuomonių, 
kad vokiečiai esą muzikų ir filo
sofų tauta. Tačiau nuostabu, kad 
vokiečių tautos himnų muzikos 
mažiau yra sukūrę savieji, o dau
giau buvo naudojamasi kitataučių 
arba kitų valstybių muzikų dar
bais. Nuo 1870 metų jungtinė Vo
kietija giedojo savo himną "Brau- 
se, du Freiheitsang!" (Siauskl, tu, 
laisvės daina!) pa gal anglų himno 
"God save the king" melodiją. 
Kaip kaizerio himnas pagal tą pat 
melodiją buvo giedamas ir Prūsi
jos himnas "Heil dir im Sieger- 
kranz", o kai 1841 metais poetas 
Hoffmann von Fallerslebenas 
Helgollando saloje parašė eilė
raštį:

Deutschland, Deutschland 
Ueber alles,

Ueber alles in der Welt, 
Wenn es stets zu Schutz und

Trutze
Bruederlich zusammenhaelt.

Vokietija aukščiau visko 
aukščiau visko pasaulyje 

jei apsigynimui ir pasiprie
šinimui

ji laikysis vis broliškai kartu^ 

ui prie šio tekso buvo priuikyu 
austrų himno melodija. Ilgą laiką 
šis dvilypis kūrinys buvo Vokie
tijoje giedamas kaip neoficialus 
uutos himnas ir tik po Pirmojo 
Pasaulinio Karo Vokietijos pre- 
zidenus F r. Ebert’as savo aktu iš 
1922 metų šią, muzikos atžvilgiu 
labai turtingą ir iškilmingą,o pa
gal teksto turinį išdidžią ir jokio 
religinio elemento savyje netu
rinčią giesmę pakėlė į oficialų 
vokiečių tautos himną.

Čia suminėtąjį Vokietijos him
ną Drezdeno muzikos akademijos 
profesorius Dr. Herbert Viecenz 
pedagoginiame seminare 1943 
metais gerokai kritikavo. Jo nuo
mone, Haydnas, kurdamas Aust
rijos himno muziką, žinojęs ką 
darąs. Savo muzika jis iškėlęs 
ir pabrėžęs us tekso vietas, kur 
yra suminėtas kaizerio vardas, 
pav., "Gott erhalte FRANZ den 
Kaizer, Unsern guten Kaiser 
FRANZ I" Vokietija prikergdama 
prie daug anksčiau sukurtosios 
austrų himno muzikos Fallersle- 
beno žodžius, padariusi didelę 
nesąmonę, nes naujo teksto min
tis čia niekaip nesutampanti su 
muzikos mintimi, pav., "Deutsch
land, Deutschland UEBER alles, 
Ueber alles in der WELTI" Čia 
pirmasis muzikos pakilimas su
tampa su nereikšmingu prie
linksniu "ueber" (ant, aukščiau), 
o antras aukščiausias tonas, ku
ris logiškai čia turėtų simboli
zuoti Deutschlandą (Vokietiją), 
nesutampa su žodžiu "Deutsch

land", bet su "Welt" (pasaulis). 
Taigi, dirbtinai prikergtoji 
Haydno melodija prieštaraujan
ti Fallerslebėno sukurtajam Vo
kietijos pranašumui ir didybei.

Po Pirmojo Pasaulinio karo 
Vokietijoje įsigalėjęs nacional- 
socializmas buvo atnešęs vokie
čių tautai naujenybių ir himnų sri
tyje. Berlyno 34-jo SA dalinio 
vadas HorstWesselis 1927 metais 
buvo parašęs trijų posmų eilė
raštį:

Die Fahne hoch! Die Reihen 
dicht geschlossenl

S,A. marschiert mit ruhigfes- 
tem Schritt.

Kam’raden, die Rotfront und 
Reaktion erschossen,

Marschiern im Geist in un
sern Reihen mit ir t.t.

Vėliavą aukštyn! Eiles tan
kiai suglausti!

S.A. žygiuoja ramiu tvirtu 
žingsniu.

Draugai, kuriuos raudonasis 
frontas ir reakcija sušaudė 

Su mumis kartu jie dvasioje 
žygiuoja.

Kai šis vyrukas 1930 metais 
komunisto šūviu sužeistas po pen
kių savaičių mirė, jo vardas buvo 
sugretintas su Hitlerio nepavy
kusio 1923 m. sukilimo aukomis, 
o jo asmuo buvo išgarbintas kaip 
nacių judėjimo kankinio. Tuomet 
visur imta dainuoti jo daina "Die 
Fahne hoch", o 1933 metais pir
masis jos posmas oficialiai bu
vo prijungtas prie himno 
"Deutschland" ir visoj Vokieti
joj giedoti privalomas. Negana to 
šis nacių partijos himno tekstas 
pagal reikalą būdavo kaitalioja
mas, o įvairūs jo pakaitalai bū
davo labai ekspresyvūs ir tur
tingi sentimentais tų žmonių, ku
riems ši Wesselio daina buvo 
švenčiausia giesmė. Dažniau
siai būdavo girdimas maždaug 
toks refreno pakaitalas:

Wenn Judenblut von deinem 
Degen schon geflossen,

Doppelt so liecht und glatt ist 
nūn dein T ritt.

Kai žydų kraujas nuo tavo 
peilio jau nutekėjo —

Dvigubai lengvas ir švelnus 
yra tavo žingsnis.

Čia kalbamo nacių himno me
lodija neturėjo jokios pakilesnės 
vokiečių tautinės dvasios, nė mu
zikinės logikos. Pasak vokiečių 
muzikologo H. J. Moserio tai 
buvęs menkaverčiausias trečio
jo reicho simbolis, kurio melo
dija sulopyta iš vienos karo at
sarginių dainos ir vienos Reino 
Žvejų melodijos. OBerlyno -Mo- 
abitų teismo gydytojas Dr. Wei- 
mannas, daręs Horst Wesselio 
lavono skrodimą, savo atsimi
nimuose sako, kad tą melodiją 
jis jau nuo seniau vis girdėda- 
vęs Berlyne. Pirmiausia ją dai
nuodavę rusų kareiviai, paskui ji 
buvusi komunistų kovos daina, kol 
pagaliau ją "rekvizavę" naciai, 
šio himno pradžioje sakome "vė
liavą aukštyn", bet tų žodžių me
lodija slenka žemyn, kame pasi- 
reiškiąs prieštaravimas tarp Į 
padanges keliamo nacių žodingu
mo ir žemyn smunkančių doro
vės įstatymų. Nesąmoningai ir 
čia aikštėn iškyląs visas na
cių programos apgaulingumas.

Bert Brecht’as (kurio raštus 
su kitų antinaciškų rašytojų kny
gomis naciai sudegino 1933 m. 
gegužes mėn. 11 d.) buvo para
šęs tokią, "asilų maršu" prasi
dedančią, nacių himno parodi
ją:

Hinter der Trommel her 
Trottendie Kaelber.
Das Fell fuer die Trommel 
Liefern šie selber.

Paskui būgną J priekį 
Teliukai kresnoja.
Savo kailius bugnui 
Patys jie aukoja.

(Bus daugiau)

♦ DR. LUTHER KING, dar ko
vo mėn. buvo paskelbęs Alaba- 
moje gamintų prekiųbokiotą. Pra
eitą savaitę Associated Press?* 
stovai patikrino visas prekyba 
pramonės šakas toje Valstijo 
turėjusias būti paliestomis to 
boikoto. Atsakymas -- iki šiol 
nebuvo geresnio biznio! Pasirodo, 
Amerikoje re klama .uri savo 
reikšmę...



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBOS PRANEŠIMAS

LB Chicagos Apygardos 
švietimo Komisija, svars
tydama lituanistinio švie
timo reikalus, yra priėjusi 
tokių išvadų:

1. Reikia visais būdais ir 
priemonėmis kelti išeivijo
je lituanistinių mokyklų 
lygį, kad perdaug nenutol- 
tume nuo Nepriklausomos 
Lietuvos mokyklų lygio.

2. Mokyklų lygis tačiau 
nekeliamas mažinanbmoks- 
lo metų skaičių; o jei kas 
teigia, kad gali išeiti aš- 
tuonerių metų kursą per 
šešerius metus, — priešta
rauja mokslinei tiesai ir 
bet kurio krašto mokykli
nei praktikai.

3. šiuo metu pąsireiškęs 
lituanistinių mokyklų mo
kinių skaičiaus augimas ro
do, kad tėvai mokyklų reik
šmę supranta ir todėl bet 
koks tų mokyklų lygio 
smugd.ymas neigiamai at
silieptų j jų pastangas iš
laikyti lietuvybę.

4. Mokslo metų skaičiaus 
mažinimas ardo LB švieti
mo institucijų nustatytą 
bendrą mokyklų tvarką ir 
kliudo mokomosios medžia
gos planingą ruošimą bei 
jos tobulinimą.

5. Vienai mokyklai su
trumpinus mokslą į šešerius 
metus, kai kitos laikosi aš- 
tuonerių metų, jos baigimo 
pažymėjimai negali būti ly
gios vertės su aštuonmečių 
mokyklų pažymėjimais.

Kristijono Donelaičio li

Scena iš Los Angeles lietuvių pastatymo "Žaviojidama",kuri buvo 
suvaidinu gegužės 1 d. šv. Kazimiero parapijos salėje. Nuotraukoje 
iš kairės: L. Zaikienė, J. Radvenienė ir V. Gilys. Operetės pasu- 
tymui vadovavo G. Gudauskienė. L. Briedžio nuotrauka

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA

savo suvažiavimo proga ruošia iškilmingą

BALIŲ,
kuris įvyks s. 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.

tuanistinei mokyklai pada
rius reformą, — sutrumpi
nus mokslą dviem metais, 
LB Chicagos Apygardos 
švietimo Komisija, turėda
ma galvoje aukščiau minė
tas išvadas, ir papildyda
ma savo 1964 m. rugsėjo 27 
ir 1964 m. spalio 25 posė
džių nutarimus, nutarė;

Tokios reformos nepri
pažinti ir jos išduodamų 
šešerių skyrių baigimo pa
žymėjimų nelaikyti mokyk
los baigimo pažymėjimais, 
suteikiančias teisę stoti į 
aukštesniąsias lituanistines 
mokyklas.

Švietimo Taryba š. m. 
gegužės mėn. 8 d. posėdyje 
šį Chicagos Apygardos 
Švietimo Komisijos nutari
mą patvirtino ir skelbia jį 
tėvų žiniai,

JAV LB švietimo 
Taryba

• Prof. Dr. Bronius Vaš
kelis iš Lafayette kolegijos, 
Easton, Pa., gegužės 21 d. 
atvyksta į New Yorką, kur 
Filisterių Skautų S-gos 
New Yorko skyriaus suei
goj skaitys paskaitą tema 
"Baltrušaičio vieta lietuvių 
literatūroje”. Sueigoje bus 
taip pat pristatyti ir dis
kutuojami skyriaus veiklos 
reikalai. Visi nariai ir stu
dentai skautai-skautės, bai
gią studijas, kviečiami da
lyvauti. Sueiga įvyks R. ir
D. Kezių gyvenvietėj, 62-15 
69 PI., Middle Village, N.
R. Pradžia 8 vai. vakare.

New Yorko Operetės choras, vadovaujamas V. Strolios, gražiai pasirodęs savo metiniame koncerte 
gegužės 15 d. Brooklyne.

laibo’ merginos Omahoje
Ar tikrai dalyvaus Žaibo mer

ginos Amerikos, Meksikos ir Ka
nados tinklinio varžybose Oma- 
hoje? Dirva apie tai labai neaiš
kiai buvo išsitarusi, tačiau jokių 
tikrų žinių!

Gegužės 5-8 varžybų data ir 
geriausia patiems viską sužino
ti. Susimetame į būrelį ir deda
me į Strateginės Oro Komandos 
(Offutt Air Force Base) sporto 
salę. Žaidimai vyksta net ketu
riose aikštėse. Lietuvaičių žai
džiant nematyti. Slenku per salę 
ir ieškau clevelandiečių žiūro
vų eilėse. Niekur nematyti.

Sėdame prie pačios judriau
sios aikštės. Žaidžia dvi iški
lios Kalifornijos komandos. Vie
na akim stebiu žaidimą, o kita 
dairaus Žaibo. Nei vadovo nei 
merginų nepažįstu. Gal kaip nors 
iš laikraštinių nuotraukų prisi
minęs atpažinsiu. Pamatau mer
gaičių grupę ir kažką panašaus į 
Rytą Babicką. Gera proga išmė
ginti savo fotografinę atmintį.

Einu artyn ir prakalbu lie
tuviškai. Taip. Rytas Babickas su 
savomis. Sako -- mokausi, nes 
knygose žaidimų meno neapra
šo, o čia pačios geriausios ko
mandos. Sužinau, kad jie dvejas 
rungtynes laimėję, o vienas pra - 
laimėję. Rytoj,* sako, ketvirtas 
žaidžiame. Laikas 9:15 ryto. Prie 
R. Babicko šono "atsinaujinu" 
tinklinio terminuose ir bendrais 
bruožais susipažįstu su Žaibo 
merginų gabumais ir galimumais 
sekančiuose susitikimuose. Opas 
kyla, nes vadovas tikisi ir ket
virtąsias laimėti.

Kitą rytą gerokai prieš devy
nias vėl pralendame pro man
dagius SAC vartuose "oro poli
cininkus" ir kaip Omahos lietuvių 
atstovai garbingai užimame patį 
pirmąjį suolą. Visas dešimtu
kas!

Aikštėje jau šildosi žaliai bal
tos žaibietės ir Yamahas išMexl- 

Vanda Stankienė

co City. Tų yamahų pilna aikš
tė, o mūsiškės vos septynios.

Prasideda žaidimas. Teisėjas 
per pačią širdį sušvilpia. Mūsų 
merginos greitai pelno pirmus 
taškus ir veda. Išsilaiko iki seto 
galo. 15:5 Žaibo naudai. Mes 
kaukiame!

Antras setas. Mes drąsūs šyp
somės. Jau 6:0 mūsų naudai. 
Meksikietės pradeda be pertrau
kos keisti žaidėjas. Mūsiškės pa - 
kaitų neturi ir pasimeta. Pra
laimėjimas (13-15). Žiūriu į va
dovą. Jis nesijaudina. Ramiai dės
to strategiją trečiam setui.

Švilpukas ir žaidimas tęsiasi. 
Maža nesėkmė Žaibui ir aš nebe
išlaikau. Einu "žiūrėti lėktuvų". 
Atvėstu ir grįžtu atgal. Pirmas 
žvilgsnis lenton ir valio! Mer
ginos gerokai veda. Rėkiam, kad 
net jankiai pradeda žiūrėti. Mek
sikietės žiūrovės mėgina savo 
"pažadinančiais" komandiniais 
šūkiais padėtį gelbėti. Mūsų lie
tuviškas dešimtukas turi stipres
nes gerkles ir savo kaukimu pajė
giame atsirevanšuoti. Persvara 
vis didėja ir tretysis setas (15:6) 
nulemia Žaibo merginoms per
galę. Atsidūstame ir šluostomės 
prakaitą. "Žaidimas” gerklėmis 
nebuvo lengvas.

Po pietų grįžtame prie tos pa
čios aikštės. Lentoje pažymėta 
— Lithuanian AC (Žaibas) prieš 
Chicagos "Rebels". Einu prie R, 
Babicko ir noriu vėl išgirsti jo 
nuomonę. Galas, sako jis!

Chicagos Rebels jau ne iš 
prastųjų. Žaidžia olimpinė žai
dėja -- juodukė. Taip pat ir 
Ona Jameikienė. švilpukas ir kaip 
briedžiai bėga chicagietės. Pa
čioje pirmoje minutėje veda. Taip 
ir baigia savo naudai (17-7). Ant
rajame sete mūsų merginos dar 
susigriebia ir pasekmes gero
kai aplygina. Tačiau išsilaikyti 
nebepajėgia. Galas (12:15)! Iš var
žybų iškrinta (du minusai).

Lieka laisvas šeštadienis ir 
Omahos S.K. Lithuanica kviečia 
išvargusias žaidėjas ir jų patva
rųjį vadovą pobūviui. Pobūvis bu • 
vo surengtas naujai įrengtoje V. 
Mackevičiaus užkandinėje (5213 
So. 33 Avė.). Nors oficialiai u 
vieta vad. Lithuanian Bakery, bet 
neoficialiai šis pasatas tampa lie
tuvių namais Omahoje. Paulpos 
yra tiek erdvios, kad savininkas 
jas iš dalies sutinka paaukoti ir 
lietuviškiems reikalams, kaip 
šokiams, vestuvėms ir susirin
kimams. Net galvoja įrengti pa
talpas pravažiuojantiems sve
čiams. V. Mackevičius, lėšoms

leidžiant, rengiasi patalpas sti
lizuoti lietuviškais motyvais. O 
gal čia bus pradžia pastovių Lie
tuvių Namų Omahoje? Jei taip, tai 
svečiai iš Clevelando juos lygtai 
ir "atidarė".

Koks pirmininkas — tokia ir 
organizacija! Taip drąsiai galė
tume tvirtinti. Kai balandžio 11 
d. Omahos lietuviai išsirinko nau • 
ją bandruomenės apylinkės valdy. 
bą, tai vienbalisiai pirmininku 
pasiskyrė Petrą Adamonį. Tai 
žmogus, kuris vis mėgina ką nors 
daryti ir padaro.

Gegužės 15 reikia ką nors iš 
Omahos pasiųsti į Washingtoną. 
Pirmininkas porą vakarų pralei
do prie telefono, išsikalbėjo su 
visais kitais mažesniais pirmi
ninkais (surinko pinigus) ir nu
pirko Omahos lietuvių studentų 
atstovui Rimui Guzulaičiui bilie
tą lėktuvu Washingtonan ir atgal.

— Skrisk sako, ir nepadaryk 
Omahos lietuviams gėdos prieš 
Prezidentą I

(vš)

• Vytautas S. Ilgūnas, iš 
Worcesterio, Mass., paau
kojo Lietuvių Fondui šimtą 
dolerių.

• Dr. Kazokienė, Mūsų 
Pastogės redaktoriaus Ka
zoko žmona, atvyksta iš 
Australijos su dantistų gru
pe į Kanadoje ruošiamą 
dantistų konferenciją. Ta 
proga p. Kazokienė lanky
sis ir JAV. Chicagoje atsi
ras apie gegužės 20 d., po 
to vyks į New Yorką.

P. Kazokienė Sydnėjuje 
turi savo dantų gydymo ka
binetą.

VVATERBURY

PASITARIMAI DĖL 
PROTESTO SĄSKRYDŽIO

Gegužės 2 d. šv. Jurgio 
parapijos mokyklos patal
pose Waterburio L. B. Val
dybos iniciatyva buvo su
kviesti patriotinių organi
zacijų atstovai pasitarimui, 
kaip būtų galima sėkmin
giau dalyvauti š. m. birželio 
20 d. Hartford, Conn. įvyk
siančiame, ryšium su 25 m. 
Pabaltijos kraštų okupaci
ja, antikomunis t i n i a m e 
Protesto Sąskrydyje. Daly
vavo virš 40 asmenų, kurių 
tarpe 8 tebeeinantieji mok-

sius jaunimo organizacijų 
atstovai.

L. B. Valdybos pirminin
kui A. Paliuliui paaiškinus 
susirinkimo tikslą, platesnį 
pranešimą padarė V. Bra
žėnas. Vienbalsiai buvo nu
tarta sąskrydžio reikalui 
sudaryti Waterbury komi
tetą, pakviečiant pirminin
ku energingą ALT pirmi
ninką A. čampę.

Kad darbas sklandžiau 
vyktų, buvo sudarytos pa- 
gelbinės komisijos: repre
zentacijos — pirmininkas 
prof. A. Aleksis, finansų —
D. Venclauskaitė, transpor
to — J. Karmūza, visuome
ninės talkos — A. Paliulis, 
programos — A. Malakaus
kas, informacijos — A. 
Bražėnas.

Vyčių atstovė M. Andri- 
kytė perskaitė jos sureda
guotą rezoliuciją preziden
tui L. B. Johnson’ui prita
riant jo griežtesnei politi
kai Vietname bei prime
nant Pabaltijo Valstybių 
laisvinimo reikalą. Rezoliu
ciją susirinkimas vienbal
siai priėmė.

Pabaltijos kraštų okupa
cijai paminėti pritarimas 
yra labai didelis. Gerb. kle
bonas kun. E. Gradeckas 
net atkėlė savaitę anksčiau, 

■ t. y. birželio 13 d. parapiji- 
’ nės mokyklos mokslo metų 

užbaigimo iškilmes, kad tik 
skaitlingiau galėtų daly
vauti sąskrydyje. M-gė.

MOTINOS MINĖJIMAS
Motinos dienos minėji

mas, kurį tradiciniai Toron
te ruošia Lietuvių Bendruo
menės apylinkės valdyba 
sutelkė nemažai motinų ir 
visuomenės. Tai įvyko Pri
sikėlimo parapijos salėje 
gegužės 9 d. Minėjimą 
trumpu įžangos žodžiu pra
dėjo pirmininkas Aug. Kuo
las. Invokaciją skaityti bu
vo pakviestas kun. J. Staš
kevičius. Generalinis Kon
sulas Kanadoje dr. J. žmui- 
dzinas savo kalboje pasvei
kinęs susirinkusias moti
nas iškėlė jos gilesnę pras
mę, paragindamas lygiagre
čiai šalia savosios, nepaliau
jamai mylėti ir tą visų mū
sų motinų motiną Lietuvą.

Paskaitą ”Tėvų rūpes
čiai” skaitė A. Rinkūnas, 
kurioje buvo keliama esan
čios negerovės šeimose.

Meninę programą išpildė 
vaikų darželio, šeštadieni
nės mokyklos mokiniai ir 
Z. Orentienės baleto studi
jos mokinės. Visų dėmesio 
centre jaunųjų pasirody
mas su tautiniais šokiais, 
kuriuos paruošė mokyt. 
Augaitytė. Taipgi buvo 
miela išklausyti Andriaus 
Chveduko solo dainų, Kup- 
revičiūtės motinai sukurtos 
deklamacijos ir piano muzi
kos. O ypatingai teko žavė
tis mūsų jaunųjų pasiektais 
laimėjimais balete. Gerai 
savo pareigas atliko meni
nės programos pranešėja 
Laima švėgždaitė. Po padė
kos žodžio minėjimas buvo 
baigtas Tautos Himnu, (b)

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

Po gražiai suruošto Chicagos Lietuvių Skautams Remti Draugijos dainos ir dailiojo žodžio vakaro, kur 
programoje dalyvavo solistė Daiva Mongirdaitė ir aktorius Vitalis Žukauskas, buvo suruoštos vaišės. 
Prie stalo iš kairės sėdi: p. Palčiauskai, V. Vijeikis, prof. Jakubėnas, Knopfmilerienė ir kiti. Gale stalo 
stovi Draugijos pirm. dr. St. Bležis. L. Knopfmilerio nuotrauka
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