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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS BUS TOLIAU? ALT Sąjungos ir Vilties Draugijos pirmininkai baigia antrą kadenciją

LAIKINAS ŠIAURINIO VIETNAMO BOMBAR
DAVIMO SUSTABDYMAS NEDAVĖ REZUL
TATŲ. — Iš JAV SPAUDOS KOMUNISTAI SU
SIDARĖ ĮSPŪDĮ, KAD JIEMS TEREIKIA IŠSI
LAIKYTI DŽIUNGLĖSE, KAD PASIEKUS PER
GALĖS. — WASHINCJTONAS, ATRODO, YRA 
NUTARUS LAIKYTIS ‘DAUGIAU TOS PAČIOS’ 

POLITIKOS.
--------- Vytautas Meškauskas --------

Praeitos savaitės pabaigoje at
rodė, kad karas Vietname pasie
kė tokj Punktą, kuris verčia klaus 
ti: ką daryti toliau? šiaurinio Viet. 
namo bombardavimo sustabdy
mas neatnešė taikos, kurios tikė
josi naivieji. Atvirkščiai. Atrodo, 
kad toks sustabdymas tik sutvir
tino tų pažiūrą, kurie teigia, kad 
JAV nekariaus iki galo. Tokie, 
savo pažiūros argumentacijai 
gali paberti daug citatų iš Valte
rio Lippmanno ir New York Ti- 
mes, kurie laikomi JAV viešo
sios nuomonės reiškėjais. Komu
nistai iš tų pat šaltinių gali susi
daryti (spūd{, kad karas Vietna
me Amerikoje yra labai nepopu
liarus. Ir viskas, ką jiems rei
kia padaryti galutinei pergalei 
pasiekti -- tėra išsilaikyti dabar
tinėse pozicijose. Tai padaryti 
nėra labai sunku. Savo žinioje 
bent dienos metu, jie neturi jokios 
kiek didėlesnės vietovės. Jie ope
ruoja džiunglėse. Užtenka vieno 
kito užpuolimo, kad pasauliui pri
minus, jog jie dar veikia.

Vienu žodžiu, nuotaikos Saigo- 
ne buvusios tokios, kad jei bom
bardavimas nebūtų vėl atnaujin
tas, pietų vietnamiečių moralė, 
kuri bombardavimą pradėjus 
prieš šešis mėnesius smarkiai 
pakilo, būtų veiki kusi. Ir jiema- 
nytų, kad komunistų prognozė yra 
teisi. Už tat nenuostabu, kadSai- 
gone nekantriai laukiama atsaky
mo | klausimą, ką Washingtonas 
mano daryti toliau?

Bombardavimas, kuris atrodo, 
dabar jau yra išplėstas ir į pra
monės taikinius (iki šiol buvo ap
siribota tik kariniais ir susisie
kimo taikiniais), iki šiol nesu
stabdė komunistų veiklos P. Viet
name. Yra net davinių, kadHanoi 
sustiprino ‘partizanų’ siuntimą Į 
tą kraštą. Jei anksčiau buvo skai
čiuojama, kad pietiniame Vietna
me yra apie 40.000 "profesio
nalų”, tai dabar tas skaičius jau 
pakeltas iki 45.000, nors yra kai 
kurių žinovų, kurie teigia, kad 
faktinai reikia skaitytis su 65.000 
šiaurėje apmokytų partizanų.

Iš kitos pusės amerikiečiai ta
me krašte turi taip pat 45.000 sa
vo karių, kaip 'patarėjus* ir ko
vos junginiuose sutelktus. Per po
rą šimtų tūkstančių vyrų turi pa
ties Pietų Vietnamo kariuomenė. 
Tiesa, skaičiuojama, kad su vie
nu partizanu susidoroti reikia tu
rėti bent penkiolika ar net daugiau 
karių, ypač turint galvoje, kad ko
vos vyksta džiunglėse ar netoli 
jų, kur labai lengva pasislėpti. 
Tačiau amerikiečiai labai plačiai 
naudojasi helikopteriais ir kitos 
rūšies lėktuvais, taip, kad tas 

— Ši rasė, kai pradeda, tai deda daug kiaušinių!...

santykis, 1 prieš 15, nėra būtinai 
reikalingas. Ir kaip tik dėl avia
cijos panaudojimo komunistai ne
gali išsilaikyti nė vienoje atviro
je vietovėje. Jie būtų tuojau su
naikinti iš oro.

Už tat Washingtono atsakymas 
į klausimą, kas toliau, atrodo bus: 
daugiau to paties. Washingtonas 
be to norėtų sudaryti (spūdį, kad 
ne jis vienas ten kovoja. Vietna
me jau yra šiek tiek Australijos 
karių, netrukus bus ir Naujosios 
Zelandijos, bet jei tie kraštai 
prisidėjo daugiau ar mažiau sim
boliniai, stambesnę paramą žmo
nėmis gali suteikti Pietų Korėja. 
Kalbama, kad to krašto preziden
tas Park, lankydamasis Washing- 
tone, pasiūlęs net dvi divizijas 
— 30.000 vyrų (Kolkas Korėja 
Vietname turi tik pagalbinius, ne 
kovos, dalinius.)

Kariškai žiūrint, JAV pozici
jos pietryčių Azijoje nėra blo
gos. Jei joms kas graso, tai ne 
tiek partizanai iš džiunglių, kiek 
nuotaikos pačioje Amerikoje, čia 
visa eilė pseudo-intelektualų ir 
"liberalų" įtikinėja platesnę vi
suomenę, kad JAV turinčios pra

CONN.

• IVIEFNAM
POLICY

Vaizdas iš lietuvių studentų suruoštos demonstracijos prie Bal
tųjų Rūmų, remiant prez. Johnsono politiką Vietname.

ALT S-gos pirm. Vytautas Abraitis Vilties Draugijos pirm. dr. Vladas Ramanauskas

dėti naują, geresnę santvarką vi
same pasaulyje, pasidarydamos 
sau... harakiri. TAUTINES SROVES ĮSUKIMO KLAUSIMU!

Tautininko vardas turi pras
mę. Tai nėra tik politinio par
tiečio vardas, kaip to norėtų po
litikieriai. Priešingai, tuo var
du pasakoma siekiamieji tikslai.

• Tas vardas iškyla iš idealisti
nės pasaulėžiūros ir yra tauti
nės ideologijos reprezentantas. 

Patirtis, išgyvenimai, kova dėl 
jo, didvyriška kančia priešų ka
lėjimuose suteikia jam turinį, ku
rio niekas, neišims iš lietuvio 
širdies.

Niekas jo neišbrauks iš Lietu
vos istorijos.

Nesiekti tą vardą išlaikyti yra 
kėslas į tautininko pasaulėžiūrą, 
iš kurios kyla tautinė ideologija ir 
principai.

Tautiškumas, krikščioniškoji 
dorovė ir kovos dvasia dėl Lie
tuvos laisvės yra tautininko gy
venimo ir veiklos pagrindai.

šie dėsniai tinka visais lai
kais, visokiose sąlygose ir ap
linkybėse.

Tautinės srovės "vardo ir vė
liavos" sąvoka nėra tolygi "ki
toms visuomeninėms srovėms", 
todėl išlikimas ir išlaikymas yra 
"žūtbūtinis tautos reikalas". Jei 
ne, tai kas yra žūtbūtinis reika
las?

Tautinį idealizmą pirmieji kė
lė ir jį skatino ankstyvieji tauti
ninkai: Aušrininkai, Viltininkai, 
Vairininkai. Jų gyvenimo prakti
nė ir veiklos linija privalo būti 
ALT S-gos, visų tautinės minties 
organizacijų ir laikraščių pa
grindinė linija.

Pirmųjų tautininkų sukeltas 
tautinis idealizmas, jų pažadinta 
kovos dvasia už žmogaus laisvę 
ir Lietuvos valstybinę nepriklau 
somybę išvedė Lietuvos sūnus į 
herojiškas, pergalingas kovas. 
Lietuva tapo laisva.

šiandien yra kitaip. "Besikei
čiančio žmogaus" dvasia siekia 
išmėginti nevieną iš mūsų tarpo. 
Ji skverbiasi ir į tautininkų tar
pą.

Mėginimai defetizmo dvasia 
apnuodyti sukiojasi ir ieško vis 
naujų ir naujų aukų.

Iškilusis tautininkas J. Tumas 
Vaižgantas paliko tautininkams 
testamentinį amžiną palikimą. 
Jis įrašė J jaunųjų tautininkų 
akademikų neolituanų iškilmin
gos priesaikos tekstą krikščio
niškosios dorovės dėsnį.

Antanas Smetona patvirtino jį, 
sakydamas — tikėjimas yra dės
nis, netikėjimas — išimtis.

šis principas tautininką išski
ria iš materialistinės pasaulė

st. Gud as

žiūros ir jį nedviprasmiai pa
stato prieš marksistinę - leni- 
nistinę ideologiją.

Tautininkas nesutampa su Lie
tuvos okupantu ir visos žmonijos 
priešu nė vienu ideologiniu tašku.

Todėl betkokios sugestijos l 
"bendravimą" ar "bendradarbia
vimą" yra priešingas pasielgi
mas tautinės srovės pirmiesiems 
kūrėjams.

1961 m. gegužės 24 d. Dirva 
sveikindama Sąjungos Seimą ra
šė: "Tautininkai neieško žmo
gaus ir visuomenės moralės pa
grindų vadinamųjų "naujųjų" idė
jų mišinyje, bet remiasi ir tvir
tai laikosi krikščioniškos doro
vės moralinių principų". Toks lin
kėjimas ir šiandien tinka.

šis pagrindinis tautinės ideolo
gijos principas įpareigoja tauti
ninką savo gyvenimą ir veiklą 
remti tautiniu idealu.
Tautiškumo kildinimas iš Mark

sistinės -leninistinės ideologijos 
ir jo suraizgymas į — tautinę 
formą ir socialistinį turinį --tik
rąjį tautiškumą apkrauna "miglų 
sluoksniais", padaro netikru, fal- 
šyvu.

Tokio netikro tautiškumo pa
vergtos Lietuvos eilinis žmogus 
rūpinasi išvengti. Ten lietuvis 
kultūrininkas kūrėjas savo tauti
nę kūryba slapčia skleidžia...

Gegužės 16 d. Detroite buvo paminėti žuvę dėl Lietuvos laisvės.
Ta proga buvo suvaidintas montažas. Nuotraukoje: D. Radzevičiūtė- 
JanRuvienė ir A. Gubilas. J. Gaižučio nuotrauka

Kitaip yra mūsuose. Kai kurie 
laisvėje esą kultūrininkai, moks
lininkai ir politikai,apsikrėtę ma
terializmo- idėjomis, ne slapčia, 
bet viešai svarsto, reiškia nuo
mones ir ieško priemonių savo 
sąžinę ir galvojimą pateisinti ir 
siekia kitus užkrėsti.

Tiesos, laisvės, žmoniškumo 
skraiste pridengtomis sąvoko
mis jie ne diletantiškai, bet ra
finuotai, save aukštindami, kitus 
Žemindami "kovoja" už tautų 
laisvę, vadina Mississippi negrą 
lietuvio broliu, "rūpinasi" tauti
niu išlikimu ir t.t.

Falšyvo tautiškumo vardu ta
riasi kovoją už žūtbūtinį reikalą. 
Dažnai (prastą tautininkams to- 
lerantingumą išnaudoja.

Ant tautine forma papuošto meš 
kerės kablio yra užkibę buvusių 
tautinės minties ešerių. Net bu
vęs tautinės minties savaitraštis 
pasikabino ant falšyvos okupanto 
meškerės.

Reikia sveikinti dvi kadencijas 
išbuvusią tautinių idealų sargy
boje dabartinę Sąjungos Centro 
Valdybą ir Vilties vadovybę. Į 
falšyvus tautiškumo apaš talus ji 
pažiūrėjo ne tradiciniu tautinin
kams tolerantiškumu, bet griež
tu organizaciniu drausmingumu. 
Su netikrais tautininkais radika
liai atsiskyrė.

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 60 — 2

VAKARU FRONTE... W

'Atlanto mūras tvirtai laikosi
Už dvidešimt penkių kilomet

rų 1 rytus nuo "Utah", turėjo iš
sikelti 5-tas armijos korpas. Tai 
vietai buyo duotas "Omaha" var
das.

Apie antrą, valandą ryto admi
rolo Hali laivas Ancon, kuriame 
buvo išsilaipinimo jėgų štabas, 
pasiekė inkarui išmesti tinkamą 
vietą. Transporto laivai jį pra
lenkė, tuo tarpu naikintuvai plau
kiojo aplinkui saugodami nuo po
vandeninių laivų. Į viršų buvo iš
kelti apsaugos balionai ir kariuo
menei buvo duotas {sakymas pa
siruošti išsilaipinimui.

Kareiviai būdami dėnyje nera
miai žvalgėsi l dangų. Ar pasi
rodys vokiečių lėktuvai? Bet jų 
nesimatė. Tikrumoje vakaruose 
bevelk visiškai nebuvo vokiečių 
aviacijos. Puolimo dieną anglo
saksai Anglijoje turėjo 3,467 sun
kiuosius bombonešius, 1,645 leng
vuosius bombonešius, 5,409 
naikintuvus ir 2,316 transporto 
lėktuvus. Visi jie birželio 6 d. 
padarė* 14,674 skridimus ir buvo 
prarasta tik 113 lėktuvai. Daugu
moje numušti vokiečių priešlėk
tuvinių patrankų.

Tuo tarpu vokiečiai Normandi
joje turėjo visai nežymų skaičių 
lėktuvų. Visi prašymai sustip
rinti aviaciją buvo nevaisingi. 
Vokiečiai buvo reikalingi lėktu
vų apsaugojimui Stettino, Poe- 
litz ir kitų Vokietijos miestų nuo 
masinių anglo-saksų bombarda
vimų. Štai kodėl Eisenhowerio 
laivynas galėjo ramiai prisiar
tinti prie Normandijos krantų 
ir kariomenė galėjo išsilaipin
ti. Vokiečių maršalas Sperrle tą 
dieną turėjb tik 319 lėktuvus, iš 
kurių tik koks šimtas buvo nai
kintuvai. Tik dvylika bombonešių 
bandė pulti amerikiečių pozici
jas ir dešimt jų, užpulti ameri
kiečių naikintuvų, dar nepasiekę 
taikinio, turėjo nusikratyti bom
bų.

Vokiečių laivynas irgi buvo 
silpnas pasipriešinti puolimui. 
Kai buvo duotas aliarmas, kapi
tonas Hoffmann, .vadovavęs 5- 
tam torpedininkų laivynui Le 
Havre, su trimis laivais išplau
kė žvalgybon. Ketvirtą valandą 
jis pateko į dirbtiną miglą, kurią 
buvo paleidęs Eisenhowerio laivy
nas apsisaugojimui nuo pakrančių 
artilerijos.

Hoffmannas ir kiti dviejų laivų 
kapitonai buvo nustebinti staiga 
atsidūrę prieš nesuskaitomą dau
gybę laivų. "Jaguaro" mechani
kas Froemke sušuko: "Dieve, aš 
dar niekad savo gyvenime nema
čiau tiek daug laivų!"

Šitas laivynas, kaip kokia galvi
jų kaimenė buvo saugojama aplink 
plaukiojančių 6 kreiserių ir poros 
dešimčių naikintuvų. Hoffmannas 
visvien puolė priešą. Pirmieji 
vokiečius pamatė naikintuvai 
Warspite ir Ramillies ir tuoj ati
dengė ugnį. Bet vokiečių laivai 
zigzagais artėdami paleido vienu 
metu 18 torpedų. Anglų laivai grei
to manevro pagalba išvengė, bet 
vienas norvegų naikintuvas nepa
sitraukė ir buvo susprogdintas. 
Po to vokiečių laivai staiga dingo 
migloje.

Prie Colleville kopose Įsitaisę 
vokiečiai stebėjo jūrą. Staiga virš 
jų galvų pasirodo bombonešiai ir 
pasigirdo milžiniški sprogimai. 
Kiekvienas įtraukė automatiškai 
galvą, lyg tuo galvodamas apsi
saugosiąs. Laimei tik dvi bombos 
nukrito netoli įsitvirtinimų. Vi
sos kitos buvo pabertos užnugary
je. Vokiečiai nusišluostė prakai
tą.

Tautinės srovės 
išlikimo klausimu

(Atkelta iš 1 psl.)
Širdinga pagarba jai priklauso 

tautinės srovės darbą apvaini
kuojant A. Merkelio kapitaliniu 
veikalu A. Smetona.

Naujai Sąjungos Centro Valdy
bai palinkėtina ne tiktai stovėti 
tautinių idėjų sargyboje, bet už 
jas kovoti.

Duoti daugiau gryno oro ir 
saulės šviesos toms idėjoms, 
už kurias Pro Patria šūkio ve
dami tautininkai sudėjo gyvybės 
auką ant tėvynės aukuro.

Sąjungos Seimas turėtų pasi
rūpinti, kad tautinė srovė išlikjų t 
vardas ir vėliava būtų išlaikyta 
tol, kol lietuvis gyvas bus.

— Matyt ne mus jie norėjo su
daužyti, -- pasakė vienas.

Jie nežinojo, kad bombos buvo 
tikrai jiems skirtos ir tik likimo 
deivė juos išgelbėjo. Jai jie turė
tų pa šutyti žvakę. 329 bombone
šiai gavę Įsakymą Omahos sek
toriuje 6 km fronte neutralizuoti 
artileriją suverčiant 13,000dide
lio kalibro bombų.

Tik dėl didelio debesuotumo rei • 
kėjo jas numesti pagal apskaičia
vimus. Pagrindu buvo skridimo il
gis minutėmis ir sekundėmis. 
Tačiau paskutiniu momentu 8-tas 
amerikiečių oro laivynas, atrodo, 
bus praradęs nervų kontrolę. Bi
jodami, kad neapmėtytų savus pės - 
tininkus, išsilaipinančius iš jūros 
atkrantėje,buvo įsakyta skridimą 
pratęsti keletą sekundžių. Ir tų 
kelių sekundžių užteko, kad visos 
13,000 bombų būtų numestos už 
uikinio. Tos kelios sekundės vė
liau brangiai atsiėjo generolui Ei- krantą. Du paliesti vokiečių arti

lerijos nuskendo, bet keturiems 
pavyko Įsirėžti 1 smėlį. Atsida
rius sienoms, kareiviai pradėjo 
veržtis. Bet vokiečių sunkieji 
kulkosvaidžiai juos piovė.

Dabar laivai buvo priešo ugny
je ir kareiviai stengėsi betkokio- 
mis priemonėmis pasiekti kran
tą, kad išvengti sukoncentruotos 
prieš juos ugnies. Bet ginklai bu. 
vo sunkūs ir tik kai kuriems pa
vyko išsilaikyti vandens paviršiu
je. Daug sužeistų nuskendo. Tik 
labai mažas skaičius pasiekė 
krantą. Ten buvo sunku laikytis 
ir visi buvo atstumiami atgal 
į jūrą. Kylant potvyniui jiems 
pavyko pasiekti sausą smėlį. Vi
si 14rininkai ir puška r ininka i kri
to. Iš batai jono liko tik saujelė 
žmonių. Taip rašoma 116-to pul
ko 1-mo bataljono dienyne.

Panašiai buvo ir kitose vieto
se. Bet planas reikalavo, kad 
atkrantė būtų užimu. Ir banga 
po bangos buvo mėtomos naujos 
amerikiečių kareivių jėgos.

Omaha sektorius buvo tik 6 
km. pločio ir po keturių valan
dų kautynių nustou 3000 žmo
nių.

Amerikiečių 5-to armijos kor
po raporte rašoma:

"Mūsų daliniai tirpsu visų aki 
vaizdoje. Nuostoliai milžiniški. 
Priešo ugnis neleidžia užimti 
kranto. Kuriems pavyko išlipti, 
turi užėmę tik nedidelį žemės 
plotą. Tankai ir šarvuoti automo • 
biliai negali pajudėti. Prieš mus 
yra 716 ir 352 priešo divizijos.

Išvadoje galima išskaityti: "At
lanto mūras tvirui laikosi".

Gen. Bradley skaitė šį raportą 
negalėdamas juo tikėti. Iš kur to
kia vokiečių rezistencija? Iš kur 
atsirado 352 divizija? Kaip žval
gyba anksčiau apie tai nieko ne
žinojo. Tikrumoje, pašto karve
lis, nešęs žinią, niekad nepa
siekė Anglijos ir tai davė ka- 
ustrofiškus rezultatus.

Gegužės mėnesi maršalas 
Rommelis nutarė, kad 252 moto- 
rizuou divizija, iki um laikui bu
vusi toli užnugaryje prie Saint- 
Lo bus perkelta į 716-tos divizijos 
sektorių ir anglų žvalgai prie 
Colleville to nepastebėjo. Tik pa
baigoj gegužės jiems pavyko nu
statyti, ir pasiskubino per pašto 
karveli pranešti. Bet laimė buvo 
vokiečių pusėje ir karvelis buvo 
numuštas. Bet viso to gen. Brad 
ley birželio 6 d. nežinojo. Jis

senhoweriui, kurias turėjo at
pirkti savo kareivių krauju.

Praėjus aliarmui lt. Frerking 
išlindęs iš slėptuvės automatiš
kai pakėlė žiūronus ir nustebęs 
sušuko: "Jie jau čia! Jie jau čia I" 
Visi vokiečiai Omaha sektoriuje 
pamatė priešais save jūroje mil
žinišką laivyną. Didelius ir ma-, 
žus laivus artėjančius prie kran
to. Rytmečio migloje prieš juos 
išaugo fantastiškas laivų miestas 
su kaminais, antenomis ir ore be
silaikančiais balionais.

— Žiūrėkit, kairėj prie kran
to artėja barkosl — sušuko kor- 
poralas.

Ir tuo pačiu metu prasidėjo 
pragariškas triukšmas. Karo lai
vai pradėjo iš visų savo patrankų 
kranto apšaudymą, kad pridengti 
išsilaipinančius karius.

Iš žvalgybos bunkerio pranešė, 
kad kareivių barkos jauapleidžia 
transporto laivus.

Pulkininkai Goth ir Korfes te
lefonu susitarė neatidaryti ugnies 
kol priešas neiškeis kojos 1 at
krantę. Visi ginklai turi būti nu
taikyti ir laukti įsakymo.

Korporalas Severloh, Įsitaisęs 
prie kulkosvaidžio, laukė kaip ir 
kiti 352 divizijos kariai Omaha 
sektoriuje. Jam buvo tik 21 metai 
ir kariu jis buvo nei iš profesijos 
nei iš pašaukimo. Tai buvo kai
miečio sūnus. Niekad jis neieiš- 
kojo pasižymėti herojiškumu. Jis 
buvo savo kapitono pasiuntiniu ir 
jo gabumai pasireiškė ieškant 
pas kaimiečius kiaušinių, mėsos 
ir degtinės. Bet štai dabar ka
ras jam paskyrė naują vaidmenį 
ir reikia, kad jis šaudytų.

-- Ugnis! -- pasigirdo leitenan
to balsas.

Severloh paspaudė kulkosvai
džio gaiduką. Vandenyje pasiro
dė kulkų žymės. Jis pakėlė aukš ■ 
čiau ir dabar kulkos krito ame
rikiečiams per pusiaujl. Kairėj 
ir dešinėj jis girdėjo šaudant 
kitus kulkosvaidžius, minosvai
džius, ir virš galvos švilpė vo
kiečių artilerijos sviediniai.

Dvi amerikiečių kuopos buvo 
gavusios {sakymą užimti šią vie 
tą, kuri žemėlapy buvo pavadin
ta "Fox green". Amerikiečiai iš 
barku iššokę vandeny brido J at
krantę, manydami, kad aviacija 
bus sudaužiusi vokiečių pasi
priešinimo lizdus, kad ten nebe
liko nė vienos patrankos ir nė 
vieno kulkosvaidžio. Bet jiems te

PLANINGAS TAUPYMAS

Dabartinis dividen
das 4'/t% išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia vadinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, uos 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
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ko nusilviti, kai Severloho ir ki
tų kulkosvaidžiai pradėjo retinti 
jų eiles. Vandeny plūduriavo mi
rusieji, o gyvieji slėpėsi už jų.

8 valandą ryto nė vienas ame
rikietis dar nebuvo iškėlęs kojos 
1 krantą prieš WH 62 lizdą, kai 
pagal amerikiečių planus, karei
viai čia turėjo išlipti be vieno šū
vio. Amfibiniai tankai dėl dide
lio bangavimo negalėjo būti iš
laipinti. Kai kurie vos iškelti 
iš laivų nuėjo | dugną. Bet rei
kėjo bet kokia kaina išlipti ir 
iš laivų buvo siunčiami nauji 
kariai 1 krantą. Laivai, dėl di
delio bangavimo negalėję arčiau 
priplaukti bandė savo ugnimi pri
dengti pėstininkus. Bet būdami 
per toli negalėjo pasiekti vokie
čių Įsitvirtinimų ir jų sviediniai 
krito vandenyje, kliudydami savo 
pačių karius. Šeši išsilaipinimo 
laivai visu greičiu pasileido į

RUDUO PAVASARI ' —
A. Jasmanto Gruodą perskaičius

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos pradžios mokyklos vaikų darželio mokiniai, vadovaujami mokyt. 
Grakauskienės, per suruoštą Motinos Dieną, sveikina savo mamytes. L. Kančausko nuotrauka

A. Jasmanto "Gruodas" — nau
jas eilėraščių rinkinys mūsų po
ezijos horizonte. Jo centre — 
žmogus. Žmogus giliai susimąs
tęs ir virpąs savo būties gelmė
mis.

žinojo, kad dalykai neeina taip 
sklandžiai kaip buvo laukta.

Bet tuo metu, kai jis norėjo su
laikyti tas skerdynes, užteko 
kelių klaidingų naujienų, kad 
Omahos kautynes pakreipti ki
ton pusė.

Atsitiktinumas ir klaidos vi 
suose karuose nulemia laimėj! 
mą. Taip buvo persų, graikų ro
mėnų ir germanų karuose, šio
je invazijoje tai irgi suvaidino 
dideli vaidmenį.

Hitlerio štabe birželio 6 d, 
rytą visi buvo įsitikinę, kad kau • 
tynės Normandijoje yra tik klai
dinantis manevras, stengiantis 
atkreipti dėmesį nuo Calais ir 
dėl to nereikia eikvoti rezervų. 

. Vakarų fronto vadas maršalas 
von Rundstedtas irgi panašiai 
galvojo, nors pranešimai iš Nor
mandijos rodė visai ką kitą. Tad 
veltui divizijų vadai šaukėsi pa
galbos. Jiems nebuvo siunčiami 
rezervai ir turėjo savomis jė
gomis laikytis prieš anglo-sak- 
sų išsilaipinimą.

Gen. Bradley, prieš imantis 
sprendimą, gavo iš pulk. Talley, 
5-to korpo štabo viršininko te
legramą: "Mūsų išsilaipinimo lai
vai sukasi vietoje, kaip avių kai
menė, nedrįsdami prisiartinti 
prie kranto. Tankai ir šarvuo
ti automobiliai, kuriuos išlaipi
nome, negali pajudėti, kol kran - 
te pasiliks sveika vokiečių arti
lerija. Reikia betkokia kaina ją 
sudaužyti, kitaip mes pralaimė
sime lenktynes".

Tas davė generolui Bradley 
idėją. Jis {sakė laivynui iš sun
kiųjų patrankų atnaujinti kranto 
apšaudymą, kad būtų sunaikinti 
vokiečių rezistencijos lizdai. Ir 
kai laivynas pradėjo šaudyti iš 
savo didžiųjų patrankų 306 ir 
406, galima Įsivaizduoti, kas kran
te pasiliko...

(Bus daugiau)

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

I N SU R F D

PALIK AŠAKAS 
MASKVOJE

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

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

Ir kaip jis skiriasi nuo Braz
džionio per pasauli keliaujan
čio žmogaus vizijos, kurios sce - 
na — erdvės ir laiko platumos! 
"Gruodo" žmogus kitoks. Jo vei
de sukauptas ilgesys ir išėjimo 
skausmas. Kitas čia ir žodis, 
ritmas, rimas, vaizdas -- visa, 
kuo poetas susiliečia su pasauliu 
ir jo daiktais.

Keturi "Gruodo" ciklai -- Di
džioji nebūtis -- Prie vartų — 
Giesmių giesmė -- Kristaus is
torija su motto, paimtais iš psal
mių, Milašiaus, Baudelaire'o ir 
Andriekaus poezijos, yra lyg ke
turios žmogaus kelio kryptys. 
Jie skiriasi savo tonu, tačiau visi 
paliečia žmogaus gyvenimo mo
mentus: meilę ir kančią, kurią 
jautė Milašius Tėbų dukteriai 
karalienei Karomamai, gyvenu
siai "taip labai kitados" (telle- 
ment autrefois), Baudelaire’o po
ezijos pasaulio amžiną tekėjimą 
"į jūrą, kuri yra Begalybė" (vers 
la mer qui ėst l’Infini), ar visuo
met naują ir gyvą Kristaus isto
riją.

Kiekvienas "Gruodo" eilėraš
tis — atskiras kūrinys. Ir, kal
bant apie savo įspūdžius, reikė
tų kalbėti apie kiekvieną sky
rium: turini ir formą. Tačiau 
šiuo atveju tai neįmanoma. Tad 
čia tik trumpas stabtelėjimas 
prie "Rudens" -- pirmojo "Gruo
do" eilėraščio.

Eilėraščio scena -- namai. Se
ni ir tylūs. Kokia intymi - vidinė 
muzika kyla iš jų susimąstymo 
ir gilios tylos!Namai -- žmogaus 
dvasios, jo minčių, jo būties gel
mėse paskendusių vaizdų cent
ras. Į namus ateiname, iš namų 
išeiname.

**♦

Pamiršt imu,
Kad tyloje senų namų 
Pavytusiu lapu nukrito 
Lyg paskutinė šio rudens šal 

na.
Sunkios prasmės pilna
Būtis mana.

šios namų scenos pradžioje 
tik trumpame palyginime — 
"Kaip kūdikis, spurdėdamas 
džiaugsmu" --šviesos blykstelė
jimas. Toliau -- ruduo. Eilėraš
čio forma atitinka minties ir dva - 
sios tėkmės ritmą:

Iš nebūties plačių kraštų
Aš vis grįžtu
Taku apžėlusiu ir pamirštu, 
Kad jau ruduo prie mano durų.

Pirmoji cituota eilutė — tolu
mos, vaizdas be kontūrų. Minties 
ir dvasios tolumos. Antrosios 
keturių skiemenų eilutės rimas 
"grįžtu", ta pačia garsine - fizi
ne melodija skambėdamas taip, 
kaip ir pirmosios eilutės "kraš
tų", grąžina 1 realią ir konkre
čią aplinką -- namus. Rudens 
vaizdai ryškėja, ir išėjimo nuo
taika stiprėja:

Visi keliai pabiuro.
Išskristi paukščiai pasikėlė,
Menkutė saulės valandėlė

Su vėju lekiančiais padangių 
debesiais

Praeis,
Kaip daugelis jau mūs praėjo 
Su tuo pačiu benamiu vėju. 
Nors niekas neskubėjo.

Intensyvus išėjimo dramos 
crescendo, ataidįs iš amžių to
lumos ir nesulaikomai tekąs Į 
begalinius horizontus. Kulmina
cinis momentas: dreba aušra, 
o gal ir siela:

Rytuos aušra jau pradeda dre
bėti.

O gal tai aš drebu?
Būties gelmių ritmas susilieja 

su aušros virpėjimu ir riba tarp 
dviejų pasaulių išnyksta.

Ir štai šiame išėjimo tekėji
me, kur, jau cituotais Baude- 
laire’o žodžiais, visa teka į be
galinę jūrą, kur išorinis pasau
lis susilieja būties gelmėmis, — 
statiškas vaizdas:

Žiūrėk, ten pas Aukščiausią 
Valią

Drabužiais išeiginiais pasi
rėdę,

Visi jie tyliai sėdi.

Jis, šis vaizdas, lyg už laiko 
ribų ir pabrėšiąs amžiną išėji
mo procesiją, kurios žingsniai 
greitėja ir kurių aidai giliau 
sminga:

Ir mes eime
Abu sykiu. Ruduo prie mūsų 

durų.
Visi keliai pabiuro.

Tas pats išėjimo motyvas, tik 
jau daug stipresni: ir mes jau ei
name. Prieš akis atsiskleidžia fi
zinis rudens peizažas:

Blyški aušra pro debesis iš 
lėto švinta,

O ant laukų jau drėgnas rūkas 
sėda.

Po šio plataus ir neryškaus ru
dens gamtos vaizdo, kur nei 
žvilgsnis, nei mintis neturi kur 
sustoti, staiga — giliai išminta 
rugienoje pėda:

Ir t pėdą,
Juodoj rugienoje giliai išmin

tą.
Jau paskutinis lapas krinta.

Prieš akis: juodoje rugienoje 
gili pėda. Jos dugno nematyti. 
Joje pajunti paskutinį gyvenimo 
kelio momentą -- kapo duobės 
bedugnę. Paskutinėse "Rudens" 
eilutėse išorinis pasaulis -- juo
da rugiena susilieja su būtiesgel - 
mėse aidinčiu krintančio lapo še
šėliu.

Tebuvo trumpas stabtelėjimas 
— pabrėžiu: Įspūdžiai -- prie 
pirmojo "Gruodo" eilėraščio. Ga
lima sustoti ir prie dažno kito 
rinkinio eilėraščio. Ir prie pas
kutinio. Į jj (siklausyti, susimąs
tyti ir pasidžiaugti naujos - este
tinės realybės momentais... Įsi
klausyti, kaip krinta paskutinis 
lapas dar neišdygusio medžio ir 
kaip ruduo prasideda pirmąją pa
vasario dieną.

Ant. Jasmantas. Gruodas. 
Eilėraščiai. 94 psL Kaina 3 
dol. Išleido Ateitis, 1965 m.
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DVASINIO SKURDO PAVOJUS
Tinkamiausiu ir labiausiai su

sipratusiu piliečiu yra tas, kuris 
ne tiek kritikuoja valdžios spren
dimus ir veiksmus prie alaus ar 
scotch stikliuko, bet tas, kuris 
sugeba savo nuomonę ir savo 
konkrečią paramą pristatyti tin- 
kamesoiems sprendimams pada
ryti. Savo pilietinių laisvių ir 
teisių tinkamas panaudojimas, o 
ne vien apie tai kalbėjimas, dis
kutavimas ir skundimąsis, suda
ro pagrindą tiems principams Įgy
vendinti, kurie buvo sugalvoti, 
sukurti ir vykdomi valstybės 
piliečių labui.

Amerikiečiai daug kalba apie 
žmogaus laisvių principus, apie 
laisvos iniciatyvos reikšmę, 
apie laisvojo ūkio pažangą. O 
vistik, ir jie kovoja su skurdu ne 
vien būdinga jiems ‘užsienio pa
ramos* programa, bet ir su skur- 
du — savame, turtais apaugusia
me, supramonintame ir Ūkiškai 
pažangiame krašte. Kovoja jie su 
skurdu ne vien ūkinėje srityje. 
Skurdo atsiranda ir kitose sri
tyse. Tai moralinis skurdas, ko
rupcijos ėdamas daugelyje kitų 
gyvenimo sričių. Moralinis skur
das matosi priaugančiosios kar
tos problemas žvelgiant, teisi
nės ir mokestinės santvarkos 
spragas užpildant ir t.t.

Visa tai vyksta galingoje, ge
rai organizuotoje, pionieriškoje 
dvasioje Išugdytoje valstybėje.

Toje valstybėje gyvendami, ir 
lietuviškoje bendruomenėje susi
organizavę, kurĮ laiką pagyvenę 
laisvos ir demokratinės vals
tybės santvarkoje, pasijutomeat- 
sidūrę ne vien tik tų laisvių 
naudojimosi sferoje, bet kas 
kart daugiau ir daugiau jaučiame 
ir Įpareigojimus tų laisvių 
ilgesnio išlaikymo ir jų pa - 
naudojimo lietuviškiems 
tikslams reikalingumą. Tai 
Įpareigoja ir stato ne mažus rei
kalavimus tiems asmenims, ku
rie atsidūrę Įvairių organizacijų 
priešakyje, veikla, kad {gyven
dinus tų organizacijų užsibrėžtus 
uždavinius, iš kitos pusės, susi
duria su aplinka, kuri reikalau
ja atlikti ne vien pilietines parei
gas, bet kartu stato ir organiza
cijų vadovams, taigi atitinka
mos visuomenės reprezentan
tams, visą eilę kitų uždavinių. 
Tuos uždavinius suprasti, juos 
vykdyti ar ne — tai klausimas, 
apsprendžiąs, kurios lietuvių 
organizacijos lieka užsidarę sa
vame ghetto, kurios jų siekia ir 
sugeba plačiau, garsiau ir lietu
vių naudai tikslingiau reprezen
tuoti lietuviškųjų klausimų pro
blematiką visuose jų aspektuose.

Kiek lietuviai savomis jėgo
mis ir sava iniciatyva galime ką 
nors atsiekti, nereikia čia aiš

LAIŠKAIS

SKAUTŲ VIENYBĖS REIKALU

Lietuvių Skautų Brolijos vyr. 
skautininkas B. Juodelis talpino 
š.m. balandžio mėn. 7-9 d.d. 
Drauge ir Dirvoje ilgą pasikal
bėjimą skautų skilimo reikalu, 
šiame pasikalbėjime jis tvirti
no, kad tik vyresnieji jūrų skau
tų vadai patenkinti skilimu, o at
siskyrėlių jūrų skautų vienetai 
bei tų vaikų tėvai Los Angeles, 
Detroite, Toronte ir Chicagoje 
neesą patenkinti tuo atsiskyri
mu ir nori vienybės, tik jų no
rų neklauso atsiskyrėlių aukšto
ji valdžia. Toliau jis reiškė vilti, 
kad jūrų skautai, jų tėvai ir skau
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kinti. Greitomis perbėgę savųjų 
organizacijų eilę, rasime ir kul
tūrines organizacijas ir institu
cijas, politines organizacijas su 
savo uždaviniams vykdyti bend
romis institucijomis, rasime {vai ■ 
riems reikalams (šalpos ir kul
tūros) fondus, sporto klubus, jau- • 
nimo organizacijas. Organizuotai 
veikia Įvairių profesijų nariai, 
profesijų, kuriomis dabar reiš
kiamas! ir tų profesijų, kurių 
atsiminimais gyvenama. Kurią 
sritĮ tik paliesi, visur susidur
si su ta ar kita organizacija. 
Na, o kur dar bendruomenė, vei
kianti organizuotai nuo apylin
kės iki Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Centro valdybos. Žo
džiu esame organizuoti iki kiek
vienos lietuviškosios veiklos ga
limybių gyslelės ir dažnai pašte 
bime, kad yra dar spragų, kad dar 
ne viskas aprėpta, kad galime 
padaryti geriau.

Be abejo, kad organizacijų skai
čiai, jų pasiskirstymas Įvairiau
siomis veiklos šakomis, yra svei
kintinas reiškinys. Tai gražus 
stogas, iš paviršiaus žiūrint {lie
tuvių išeivijos organizuotumą. 
Bet tame organizuotume yra, gi
liau žvelgiant, taisytinų spragų. 
Darbo ir veiklos metoduose ma
tome perdaug panašumo, stokos 
naujų idėjų ir savim nepasitikė
jimo dvasios. Darbas organi
zacijoje ir yra darbu, o ne vien 
garbės reikalu. Dirbant visuome
nini darbą, garbė savaime užsi
tarnaujama nuveiktais darbais, 
ne iš anksto tos garbės pareika
lavus. Daugelyje organizacijų ir 
matome merdėjimo ženklų, kada 
atrodo, kad organizacija tam ir 
{steigta, kad kas nors galėtų afi
šuotis veikėjo titulu.

Savąja visuomene ir jos orga
nizacinėmis formomis nesame 
vieni. Visa visuomenė, kokios tau 
tybės ją besudarytų, yra vienaip 
ar kitaip pasiskirsčiusi {organi
zacijas ir stengiasi tuo organi
zuotumu jungtis l vietoje nesto
vint}, o vis didesnius reikalavi
mus statanti gyvenimą.

Daug kas, dėl vienos ar kitos 
priežasties, pasišaipome iš da
bar madingos turtingoje Ameri
koje kovos su skurdu ir tos kovos 
priemonių. Dvasinio skurdo, apa
tijos ir kitų neigiamų ženklų ra
sime ir mūsų gausiu organiza
cijų tarpe. Mūsų organizacijose 
nereikia dar aliarmuoti ir šaukti 
l kovą su dvasiniu skurdu. Bet 
laikas pastebėti, kad tą klausi
mą iškelti ir pagvildenti savųjų 
organizacijų tarpe pravartu, Įsi
leisti šviėžesnio pavasario oro— 
naudinga.

(j.C.)

tiški vadovai, vieną dieną, atmes 
jiems primestą separatistini jun
gą, sugr{š J vieną, visiems lie
tuviams skautams bendrą broli
ją ir joje laimingai tęs jūrini 
skautavimą, kaip kaip jis buvo da
romas per 43 metus, nuo pat jū
rų skautų Įsikūrimo 1922 m.

Kadangi pasikalbėjime yra mi
nimas ir Torontas, noriu pažymė
ti, kad mano žiniomis, čia To
ronte, Jūrų Skautija nieko nenu
kentėjo nuo minėto Jvykio, dar
bas eina {prasta vaga,daromi rei
kalingi pasiruošimai vasaros se
zonui, rengiami skautiški subu
vimai, sueigos ir plaukia aukos 
daug didesnėmis sumomis, negu 
kad anksčiau. Skautų tėvai, ma
tydami, jog darbas tęsiamas se
na vaga, net dar intensyviau negu 
prieš ui, jokio pageidavimo ne
stato savo vadams kapituliuoti ir 
priimti Skautų Sąjungoje seną-

ČIURLIONIEČIŲ VEIKLOS SIDABRINĖ SUKAKTIS
Keliavęs 500 mylių pagerbti 

Čiurlionio ansambli jo 25 metų 
veiklos sukakties iškilmėse (aka
demijoje, bankete, pamaldose ir 
koncerte), negaliu susilaikyti ne
pareiškęs {spūdžių, kurie nema
žai sujaudino mano sielą. Tai bu
vo ne eilinis {vykis, bet ansamb
lio ir jo steigėjo bei dirigento - 
kompozitoriaus Alfonso Mikuls
kio ir kanklių orkestro vadovės

Jonas Citulis, bosas, 14 metų 
ansamblyje.

Onos Mikulskienės bei kitų jų 
ulkininkų žodžiais sunkiai įver
tinamos, meninės - kultūrinės 
veiklos apvainikavimas.

Kiekvienam kultūrininkui iš
eivijoje čiurlioniečių veikla yra 
žinoma, nebūtų reikalo visko kar 
toti. Bet kiekvienas, kurio sieloj 
meilė savo uutai ir savajai kul
tūrai samanomis neapaugo, 
drauge sučiurlioniečiais dalinosi 
dideliu džiaugsmu. Jie, išsinešę 
iš Lietuvos svetimųjų taip aukš
tai vertinamą lietuvišką dainą 
gražiausioje formoje pertiekė ir 
rodė pusei milijono žiūrovų va
karuose, JAV ir Kanados padan
gėse, atstovaudami mūsų tautą 
ir pavergtą Lietuvą. To viso aki
vaizdoje, ši sukaktis, ypač šiuo 
metu išeivijoje, yra neįvertina
mai svarbi.

Iškilminga buvo akademija, su 
gausybe sveikinimų ir dovanų. 
Gera buvo mintimis pasidalinti 
su čiurlioniečiais ir svečiais ban • 
keto metu.

Gražų, draugišką mostą padarė 
muz. Pr. Ambrazas su S v.' Jur
gio parapijos choru sukaktuvinin
kų pagarbai meniškai ir balsingai 
pagiedoję savo kūrybos mišias. 
Mišias paĮvairino dviem meniš
kai atliktais kūriniais viešnia iš 
Philadelphijos, Lietuvos operos 
solistė Juzė Augaitytė. Prasmin- 

slas nesavystovias pozicijas.
Žinoma, kad tėvai, Tėvų Ko

mitetų nariai, jūros skautai ir 
vadovai, mielai norėtų matyti vie
nybę, bet tik ne vyr. skautininko 
padiktuotomis sąlygomis. Duo
kit jūrų skautijai pageidautą au
tonomiją tvarkytis patiems savo 
reikalus ir Jūrų Skautija vėl bus 
LSS apimtyje. Mes visi atmetame 
diktatūrą, jeigu ji kur nors pa
sireiškia, net ir Skautų Sąjungo
je. Dėl to ir Įvyko šis skilimas.

Gyvenimas keičiasi. Nuo Skau
tų Sąjungos Įsisteigimo 1923 m. 
praėjo 40 metų su viršum. Per 
tą laiką griuvo valstybės, val
džių sistemos, buvo keičiamos 
konstitucijos. Mes nustojome sa
vo valstybes, atsidūrėme užsie
nyje - emigracijoje ir šiandieną 
turime veikti visai kitose sąly
gose negu kad Lietuvoje.

Nejaugi ta, prieš 40 metų duo
toji Lietuvių Skautų Sąjungai kons 
titucija yra tokia akmeninė, jog 
ji negali būti pakeičiama nė viena 
raide? Imkime pavyzdžiu Didžią
ją Britaniją. Per tą laiką English 
Commonwealth gerokai apibyrė
jo. Buvo keičiamos konstitucijos, 
Kanada pakeitė savo vėliavą, ka
ralienė pakeitimą net sankcio
navo ir t.t. ir t.t. Daug tokių ir 
kitokių dalykų yra Įvykę.

Nejaugi Skautų Sąjunga nega
li daryti mažą savo konstitucijos 
išvėdinimą? Atsisakymas ui da
ryti yra tik paprasus užsispyri
mas, kur{ reikia smerkti. Jeigu 
nemanoma daryti koncesijų, ui 
kam jaudintis dėl atsiskyrusių?

Būtų naudinga, kad ir kitos p. 
Juodelio suminėtos vietovės: Dėt- 
roius, Chicaga ir Los Angeles 
pasakytų savo nuomonę.

Dr. Martynas Anysas 
Toronto Jūrų Skautų Tėvų 
Komiteto Pirmininkas

J. ŽILEVIČIUS

gą pamokslą pasakė iš Chicagos 
atvykęs kun. A. Spurgis. Bažnyčia 
buvo perpildyta, lyg per Velykas.

Aukščiausioji sukaktuvių iškil
mių viršūnė buvo sekmadienĮ, ge
gužės 9 d. Muzikos Instituto kon
certų salėje. Koncertas pradėus
M. K. Čiurlionio — Ansamblio 
šefo kūriniu "Sanctus", kur{ iš
klausėme sustoję. Po to mišrus 
choras išpildė 6 muz. kūrinių 
grupę: J. Siniaus, J. Naujalio, 
M.K. Čiurlionio, č. Sasnausko, 
S. Šimkaus ir J. Žilevičiaus. 
Solo L Grigaliūnaitė ir Z. Gobis. 
Pranešėja I. Stasaitė.

Vyrų choras padainavo 4 kūri
nius: J. Naujalio ir liaudies dai
nas harmonizuotas A. Mikulskio, 
J. Švedo ir J. Karoso. Solistai 
buvo J. Krištolaitytė - Daugėlie - 
nė, A. Kavaliūnas ir V. Plečkai
tis. Programos pranešėja G. Ma-

Violeta Žilionytė, sopranas, 8 
metai ansamblyje.

riūnaitė. Minėti veikalai atlikti 
be instrumentinio palydo.

Antrąją koncerto dalĮ pradėjo 
moterų choras su kanklių orkest 
ru, atlikdamas 4 liaudies dainas, 
harm. A. Mikulskio. Solistės: J.

DANUTĖ APANAVIČIENE.al- 
tas, 2 metai ansamblyje.

Krištolaitytė - Daugėlienė ir A. 
Stempužienė. Programos prane
šėja G. Plečkaitienė. Mišrus cho
ras su kanklių orkestru ir lumz
deliu atliko 4 liaudies dainas, 
harm. A. Mikulskio. Solistai: I. 
Grigaliūnaitė, H. Johansonas, A 
Gylys ir A. Stempužienė, lumz
deliu R. Babickas. Programos 
pranešėja V. Žilionytė.

Kanklių orkestras, vadovau
jamas Onos Mikulskienės, skam
bėjo darniai ir muzikaliai.

Jungtinis, seniau dainavusių ir 
dabar dainuojančių čiurlioniečių 
mišrus choras su kankliųorkest-

ASTA KARALIŪTĖ, altas, 1 
metai ansamblyje.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON 

1117 So. I9th Court, Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-1395;
Suburbai) Phone: 656-6330.

Dalia Liaukonytė, alus, kan
klininkė, 1 metai ansamblyje.

ru ir rageliu atliko 5 liaudies 
dainas, harm. A. Mikulskio. So
listai: A. Stempužienė, J. Augai
tytė, A. Kavaliūnas, L. Sagys ir 
rageliu P. Petraitis. Programos 
pranešėja, pranešinėjusi daug 
koncertų vakarų Europoje, dabar 
viešnia iš Chicagos, Bronė Ja- 
meikienė. Buvo malonu akiai ir 
klausai, kai Į šią koncerto dali 
Įsijungė keli desėtkai seniau an
samblyje dainavusių čiurlionie
čių, net gi kanklininkė ir ragelio 
solisus, sudarydami gerokai šim
tinę viršijanti jungtini.

Koncerus buvo atlikus čiur- 
lionietiškame stiliuje, kurt sukū
rė ir išvystė komp. A. Mikulskis. 
Įsigilinęs ir išstudijavęs liaudies 
muzikinę kūrybą sugebėjo Įsigilin
ti ir Į savąją liaudies muzikos 
kūrybą, iškeliant jos savitumus 
bei ypatybes. Suradęs sautinka-

KRISTINA GELAŽYTĖ, alus, 
4 metai ansamblyje.

mą liaudies melodiją, jis ilgai ne
šiojasi savo sielos gelmėse, kol 
gimsta pritinkanti harmonija, ku
ri padėtų dainą išreikšti mūsų 
uutos dvasioje ir būdingame jai 
stiliuje. Jo harmonizuota seno
vinė liaudies melodija taip muzi
kiniai apipavidalinama, kad su
daro savaimingą, užbaigtą stilin

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

11/, 0/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
* 2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

gą muzikos kūrini, kuris giliau
siai prakalba lietuvio ar svetim- 
uučio sielon. Savo harmonizuo
tas liaudies dainas jis praveda 
taip gyvai, Įtikinančiai ir savai
mingai, kad jo kūrybinio būdo bei 
atlikimo savitumo joks kiusdiri- 
genus ar kompozitorius taip ryš
kiai nepakartoja. Tas ir sudaro 
čiurlionišką liaudies dainų atliki
mo būdą - stilių, kiuip tariant 
dainą Įkvėptą gyvybe ir tiesiai 
kalbančią Į klausytojo sielą. Tai 
čiurlioniečių savaiminga didybės 
jėga.

A. Mikulskis, gyvo tempera
mento dirigenus. Tai didelė Aukš • 
čiausiojo dovana, jam suteiku,ko 
negalima nei išmokti nei nupirk
ti. Apie tai buvo rašoma daugelio 
Vakarų uutų spaudoje, kai čiur- 
lioniečiai konceruvo anglams,

VIKTORAS LANIAUSKAS, te
noras, 2 meui ansamblyje.

prancūzams, austrams, vokie
čiams, bei amerikiečiams.

Ansamblio skambesys darnus, 
galingas, kiekvienam dirigento 
mostui iki smulkmenų jautrus, 
kas Įrodė aukštą chorinę techni
ką ir ansamblio menin{ subrendi
mą.

Kanklių orkestro Įvedimas 1 
chorinio dainavimo palydą meni
niu, tautiniu ir etnografiniu po
žiūriu yra nepaprastai vertingas. 
Seniau buvo naudojamas visas 
liaudies muzikos pučiamųjų ins
trumentų sąstatas. Toks junginys 
muzikos lietratūroje yra pirmas, 
ir muzikos specialistų svetimtau
čių yra aukštai {vertintas. Pav. 
atliktos dainos "Piemenėliųralia
vimas" arba "Pasvarcyk,antela" 
su lumzdeliu ir rageliu sudarė 
tikriausią Lietuvos kaimo idiliją, 
perstatytą kultyvuotoje formoje. 
Tos ir kitos liaudies dainos, 
mums, iš toliau atvykusiems, 
Čiurlionįečius retai girdintiems, 
klausantis buvo didelis džiaugs
mas. Į šias iškilmes suvažiavo 
daug žmonių iš kitų kolonijų: 
New Yorko, Chicagos, Philadel
phijos, New Jersey, Rochesterio, 
Detroito ir Kanados. Išsišnekė
jus su atėjusiais 1 koncertą teko 
pastebėti jų širdis kupinas padė
kos ir pagarbos.

Nenuleiskite rankų savo veik
loje, brangūs čiurlioniečiai. Ži
nokite, kad dirbate Lietuvos 
Laisvei.
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STYGINIO KVARTETO PIRMIEJI ŽINGSNIAI
BALYS CHOMSKIS

Labai ryškus Chicagos lietu
vių teatro ir muzikos polinkis į 
mūsų nūdienę, orlginalę drama
turgiją ir | muzikinę kūrybą, pa
rodo, kad Jos meninė veikla daro
si veržlesnė, dinamiškesnė. Šie 
ir praeitieji metai — premjeru 
metai. Dramos teatras: Donelai
čio "Metai“, Ostrausko "Gyveno 
kartą senelis ir senelė”, pasaka 
"Eglė žalčių karalienė", ir Kai
rio "Viščiukų ūkis". Muzika: Šim
kaus muzikinė baladė "Čičins
kas", Markaičlo "Vilniaus var
pai" (birželio 13 d.) ir Jančlo 
styginis kvartetas A-Dur.

Kas pirmasis padėjo kertinį 
akmenį tam lietuviškam renesan
sui, sunku atsakytu Bet faktas, 
kad bota pora rankų, laiku pa
leista | darbą, kurios atvėrė nau
jus akiračius, naujus horizontus. 
Tiesa, ne viskas vienodai vertin
ga, ne viskas vienodai brandu, bet 
džiugina originalios kūrybos 
skaičius ir Jų rimus atlikimas.

Santara - šviesa, suruošus!
lietuvių grafikų iš Australijos pa
rodą, prlsutė Čiurlionio galeri
joje pirmąjį styginio kvarteto 
koncertą. Kvarteto nariai: pir
mas smuikas — Povilas Matiu
kas, antras smuikas — Alfonsas 
Paukštys, viola — kompozitorius 
Vytautas Jančys, violončelė — 
Petras Armonas. Programa: Mo- 
zart Nr. 1, G-Dur, Jančlo A-Dur 
ir Dvorak F-Dur, op. 96.

Ko reikia styginiam kvartetui? 
Technikos, inteligencijos, susi
liejimo. Be technikos — fiasko. 
Skirtingi atlikėjų charakteriai, 
temperamentai turi vienuoliškai 
paklusti kvarteto "tiesai". Kai to 
nėra, tada dažnai atslstinka, kad 
lengvai sueinama, bet dar leng
viau išsiskirstoma. Žinoma, per 
anksti daryti išvadas iš pirmojo 
kvarteto koncerto ir rizikinga 
užbėgti jiems už aklų kritiško
mis pastabomis. Dar neaišku, kur 
buvo atsitiktini svyravimai, kur 
trūko meninio apdorojimo. Ta
čiau neapsiriksiu sakydamas, kad

Naujai suorganizuotas lietuvių styginis kvartetas, gegužės 9 d. 
Čiurlionio galerijoje atlikęs koncertinę programą. Kairėje Povilas 
Matiukas ir Alfonsas Paukštys. Dešinėje Petras Armonas ir Vytautas 
Jančys. Po koncerto buvo uždaryu Australijos lietuvių grafikų paro
da, kuri praėjo dideliu pasisekimu. Pa rodą i r koncertą rengė Sanura - 
Šviesa. p. Petružio nuotrauka

mūsiškis kvartetas atsistojo iš 
karto mūsų muzikos gyvenimo 
priešakyje.

Dar svarbiau, kad nauji akira
čiai atsiveria lietuvių kompozi
toriams, kuriuos iš instrumentą, 
linės muzikos mažiausiai pažįs
tame ir čia kvarteto misija gali 
būti labai reikšminga.

Per pirmąjį koncertą jau gir
dėjome Vytauto Jančlo kvartetą 
A-Dur. Formalioji architektū
ra susideda iš dviejų dalių: ada
gio ir allegro moderato. Muziki
nė kalba — paprasta. Išradinga, 
kur jokia gyvybinė jėga nepr a žū
na ar būtų intervalas, skambėji
mas, ritmas. Klausant kvartetą 
mąstai: liūdnas kūdikis, net kai 
ir džiaugiasi, net ir tada, kai mo 
tyvas suskamba pabaigoje maršo 
forma.

Styginio kvarteto pirmieji 
žingsniai — tvirti. Tikėkimės, 
kad jie nėra laikini ir atsitikti
niai.

JURU SKAUTU 
ŽINIOS

LJS VALDOMŲJŲ ORGANŲ 
ADRESAI

LJS Inkaro Taryba — Tarybos 
pirmininkas j.v. sk. Alg. Aglins
kas, 6452 So. Sacramento Avė., 
Chicago 29,IU.

LJS Jūrų Skaučių Vadija — 
Vyriausia Skautlnlnkė j. s k. A. 
Gasnerienė, 6519 So. Rockwell 
St,, Chicago 29, ŪL

LJS Jūrų Skautų Vadija - 
Vyriausias Skautininkas j. sk. 
E. Vengianskas, 3931 So. Talman 
Avė., Chicago 32,111.

LJS Kontrolės Komisija — Ko
misijos Pirmininkas j. psk. J. 
Vaičjurgis, 448 E. 27th St., So. 
Boston 27, Mass.

LJS Garbės Teismas — Gar
bės Teismo Pirmininkas j. sk.
H. Stepaitis, 21 Cosmo Rd., To
ronto, Omą r lo, Canada.

LJS Garbės Gynėjas - v.J. 
sktn. V. Čepas, 709 Walnut St., 
Charlotte 8, N.C.

BURIAVIMO SEZONO PRADŽIA
Kaip kiekvienais metais LJS 

jūrų skautų-čių vienetuose, šiuo 
metu vyksta intensyvus pasiruo
šimas 1965-jų metų vasaros se
zono praktinių užsiėmimų ant 
vandens ir buriavimo atidary
mui, kuris įvyks š.m. gegužės 
mėn. 30 d. Seni ir jauni jūrų skau
tai ir vadovai tvarko burlaivius, 
dažo plaukiojamuosius pastatus 
ir skuba tinkamai pasiruošti šių 
metų sezono atidarymui.

JŪRŲ SKAUTŲ-ČIŲ VADUOS 
DIRBA

LJS Jūrų Skautų-čių vadijose 
šiuo metu vyksta planavimo, jū
rų skautų-čių nuostatų, regulia-

TAUTOS HIMNŲ ISTORIJOS
UŽKULISIUOSE lllllz>s ST,otlA

(6)
čia tenka suminėti ir kitą len

kų himną, kuris savo laiku buvo 
paplitęs ir Lietuvoje. Tai lenkų 
giesmė, kitaip vadinama lenkų 
opozicijos himnu:

Bože cos Polskę przez tak 
11c zne wiekl

Otaczal blasklem potęgi 1 
chwaly,

Cos ją zaslanial tarczą swej 
Opiekl

Qd nieszczęsc, ktore przy- 
grtębic Ją mialy:

Prezez Twa oltarze zanosim 
blaganie,

Olczyznę wolną poblogoslau. 
Pante!

Dieve, kurs Lenkiją vis per 
amžių eilę

Garbės ir galybės tu supai pa
švaiste,

Kurs ją vis užstojai savo glo
bos skydu,

Nuo visų pavojų, ką pražūtį 
lemia:

Prieš Tavo altorius suklaupę 
maldaujam:

Laisvai mūs tėvynei Tu suteik 
palaimą!

Himno tekstas buvo parašytas 
poeto A. Felinski’o (1771-1820), 
o melodija -- kompozitoriaus
K. Kurpinski’o (1785-1857). Him
no melodija nėra originali, nes 

minų, patyrimo laipsinių ir kt. 
pertvarkymo darbai, visa ui pri
taikant Lietuvių Jūrų S kauti jo s 
statutiniams reikalavimams. Dar 
šiais meuis numatoma surinkti 
ir sutvarkyti visą Jūrų skautiją 
liečiančią medžiagą, ją pertvar
kyti ir kitais metais, išleisti 
vienu spausdintu leidiniu, jūrų 
skautų vadovų ir narių naudoji
muisi.

RUOŠIAMASI 1965 M. VASAROS 
STOVYKLOMS

Toronto, Los Angeles ir Bos
tono jūrų skautų vieneui jau pra
dėjo šios vasaros stovyklų pasi- 
ruošiamuosius darbus. Pramaty
tos stovyklavietės, daromi sto
vyklų išplanavimai ir telkiamas 
stovyklinis kadras. Chicagos jū
rų skautų-čių tuntų vadovybes ir
gi jau pradėjo ruoštis atskirai 
jūrų jaunių - bebriukų ir udryčlų 
atskirai stovyklai, kuri įvyks ne
toli Chicagos.

ATLIKO JŪRINę PRAKTIKU
Toronto jūrų skautų-čių Ne

ringos tunto tuntininkas jūr. v. 
skt. Bruno Stundžia atliko poros 
savaičių navigacijos praktiką ant 
prekinio laivo ir įgijo daug prak
tinių žinių naudingų jūriniam skau
tą vimui.

LSS Spaudos ir Informacijos 
Skyrius 

ji jau anksčiau Lenkijoje buvo 
girdėta prancūzų kompozitoriaus 
Jean Pierre Solie operetėje "La 
Secret", parašytoje 1795 ar 1797 
meuis. Žinoma, operetėje toji 
melodija neturi religinio teksto, 
bet ui yra arija "Ou'on soit 
jalouse", kur apdainuojamas pa
vydo naudingumas meilėje ir pa n. 
Minėtasis kompozitorius su savo 
artistų trupe ir operete "Le Se
cret" tuomet apvažinėjo Vakarų 
Europą, pasiekdamas ir Lenkiją. 
Galimas dalykas, kadkomp. Kur
pinski’o atminty išlikusi opere
tinės arijos melodija vėliau ga
lėjo nesąmoningai tapti sukilėlių 
himno melodija.

šis religiniu tekstu lenkų him
nas buvo dedikuotas 1815 meuis 
Lenkiją aplankiusiam Rusijos ca
rui Aleksandrui I-Jam ir įtrauk
us į oficialų bažnytinį giesmy
ną ir maldaknyges, bet rusai, 
suuodę tikruosius lenkų tikslus, 
iš viso uždraudė tą giesmę kur 
nors giedoti. Už jos giedojimą 
grėsė mirties bausmė. Tat 
Gniezno vyskupijos sinodas 1886 
meuis išleido potvarkį, kad toji 
giesmė iš giesmynų ir maldakny
gių būtų išbraukta. Vėlesniuose 
lenkų bažnytiniuose giesmynuose 
šioji melodija bet gi ir vėl at
sirado: vienur su himno žo
džiais, o kitur — kaip grynai 
bažnytinė giesmė:

Serdeczna Matko, opiekunka 
ludzi,

Niech Cię placz sierot do 11- 
tosci wzbudzil

Wygnancy Evy do C febe wola- 
my:

Z milu j się, zmiluj, niech się 
nle tulamy.

Motin širdingoji, Tu žmonių 
globėja,

Te našlaičių verksmas Tavy 
pasigailėjimą sužadina.

Mes Ievos tremtiniai, šaukia
mės į Tave:

Mūs pasigailėki, kad nebereik
tų klajoti.

Lietuvoje šio lenkų himno me
lodija dar neseniai būdavo dai
nuojama su Valiūno tekstu:

Ant krašto marių Palangos 
miestely.

Kur gyven mūsų broliai žemai
tė 11a i,

Yr aukštas kalnas Birūta va
dinus,

Žaliom pušelėm viršuj apso
dinus.

JAV-bių ir Kanados lietuviai 
baptisui su šia lenkų himno me
lodija buvo išleidę savo giesmę 
(kalba neuisyu):

Pagarbenk mano šerdes Vardo 
Dievo

Ir kasmajeei Dangyška jei Tėvo 
Pagarbenk mano šerdes Vardo

Dievo
Ir ne užmerške ka Jes gero 

daro

Jes tavo griekus tau atlaides 
yra

Jes uve nuo tu senei Jau 
atskire.

Iš daugelio šios melodijos 
"emigracinių" variantų veru pa
minėti, kad I-jo Pasaulinio Karo 
metu vokiečiai kareiviai pagal 
šio lenkų himno melodiją dai
nuodavo savo dainą "Zehnuusend 
Mann, die zogen ins Manoever", 
o vėliau ji buvo išleisu Vokieti
jos mokykloms skirume dainų 
rinkiny "Gesangbuch fuer Buer- 
gerschulen, Reichenberg 1924". 
pusi. 127. Tuo būdu ši klajojan
ti melodija pagaliau buvo pateku
si į prieš lenkus kariavusios 
Hitlerio armijos dainų reper
tuarą.

ESTŲ TAUTOS HIMNAS

Estų himnas "Muisamaa" (Ma
no šalis) yra adoptuous iš suo
mių himno, kurio švediškas teks- 
us buvo parašyus suomių poeto 
Johan Ludv. Runeberg’o (1804- 
1877) ir tik vėliau išverstas į 
suomių kalbą. Himno muziką pa
rašė Hamburgo (Vokietijos) kili
mo suomis Frederic Pačius 
(1809-1891). Suomių himno pirmo
jo posmo tekstą estai pasilaikė 
beveik tą patį. Estų poetas Jo- 
hann Woldemar Jannsen'as(1819- 
1890) prirašė kitus posmus. Toks 
sudurtinis estų himnas pirmąsyk 
buvo giedamas pirmojoje tautinė
je estų dainų šventėje Taline 
1869 meuis, t. y. uis pat me
uis, kada gimė vos pirmieji 
žymesni mūsų muzikai: Juozas 
Naujalis ir Česlovas Sasnauskas.

LATVIŲ TAUTOS HIMNAS

Latvijos himno žodžius "Dievs 
svėti Latviju, mūs dargo tėvijų" 
ir melodiją sukūrė Livonijos mo
kytojas Karlis Baumanis (1835- 
1904). ŠI giesmė buvo parašyta 
Įvadu pirmajai latvių dainų šven
tei Rygoje 1873 meuis (Tais 
pat meuis gimė dar vienas mū
sų pirmųjų žymesniųjų muzikų - 
Mikas Petrauskas).

Latvių himno melodijos pirma
sis dviejų ūktų motyvas yra gai
da į gaidą tas pats, kaip vokie
čių liaudies dainos "Wenn ich 
ein Voeglein waer", be to, savo 
trijų dalių metru ir savo ritmu 
himnas artimai primena anglų 
"God save the king".

Latvių uutos himnas priklauso 
tokių himnų kategorijai, kuriuos 
carištinė Rusija rado reikalo to
leruoti. Tasai toleravimas pasi
reiškė, be abejo, ne todėl, kad 
us himnas rusams būrų buvęs 
malonesnis, arba kad patys lat
viai būtų buvę rusams artimi 
slavai. Latviai buvo tos pat bal
tų giminės, ką ir lietuviai, bet 
lietuviams iš viso buvo uždraus
ta ne tik turėti savo himną, bet 
ir savają spaudą, kai tuo tarpu 
latviai kurių nors iškilmių metu 
atldainavę caro himną, įkandin 
galėjo užtraukti savo "Dievssvė
ti Latviju" ir tuo metu ne tik 
patys latviai, bet ir caro valdi
ninkai tokį įvykį pagerbdavo. Tat 
toleravimo priežasčių tenka ieš
koti kur nors kitur.

(Bus daugiau)

ANDRIUS MIRONAS

PO LAIVU
DIRVOS KONKURSE PREMIIUOTA NOVELĖ

(6)
Mano modelis bandė tikrąją Rūtą sudrausti. Ji jau 

nusimetė tuniką ir apsivilko lygiai tokią pat suknelę, ir 
lygiai tokį pat apsiaustą užsimetė. Dabar abi seserys — 
Rūta ir Mėta — stovėjo prieš mano apstulbusias akis kaip 
du vandens lašeliai panašios! Negalėjau atskirti kuri jų 
yra Rūta, o kuri Mėta, kurią aš mylėjau, o kurią tik bu
čiavau! Kuri gi mane mylėjo, o kuri tik žaidė? Kuri vie
ną dieną taip nuoširdžiai išsireikšdavo, o kuri antrąjį 
vakarą dar nežinodavo ką anoji sakė? O gal jos abi mane 
mylėjo, tik nežinojo smulkiau pasakytųjų meilės žodžių 
ir nemokėjo viena antrai papasakoti?

Kažką norėjo sakyti viena iš jų, bet antroji ją nusi
tempė namo, pas mirštančią motiną. Norėjau sulaikyti, 
kad jos man abi viską geriau išaiškintų, bet žinojau, kad 
tą akimirką joms už viską brangiausia buvo jų mama. 
Gal jos ir jautė viena antrai tam tikrą antagonizmą, pa
vydą, ar neapykantą, bet motinos mirtis jas privertė pa
likti mane apglušusj nuo staigmenos ir bėgti pas mirš- 
tančiąją. Likausi vienas. Sumišęs, pritrenktas, be žado. 
Paskui ėmiau garsiai kvatotis. Dar niekad nebuvau taip 
pasiutusiai kvatulio apimtas. Kvatojau ne iš džiaugsmo 
ar linksmumo. Kvatojau iš sąmyšio, kvailos padėties ir iš 
paties savęs, kad negalėjau suprasti anksčiau tos pa

slapties. Kvatojausi iš dvilypumo manyje ir jose, kvato
jaus! kaip pamišęs, nes man tada toji žinia buvo gramėz- 
diška. neįtikėtina ir siaubinga. Juk aš mylėjau dvi mo
teris' Jos juk sudaro atskirus kūnus! Bet aš mylėjau 
tik vieną... Vieną sielą mylėjau, kuri ir mane pamilo. 
Bet ar ji viena mane mylėjo? Juk jos pasakė, kad mano 
meilė joms skausmą teikia. Vadinasi, jos abi mane myli, 
mylėdamos viena antrą! Ir man nebeaišku — kurią aš 
iš tikrųjų myliu.

Visą savaitę niekur nėjau — vis svarsčiau ir galvo
jau. Galvojau ir laukiau kiekvieną sekundę, kad jos su
grįš ir kaip reikiant paaiškins padėtį. Visokios nesąmo
nės lindo į mano gaivą, bet klaustukas liko neišspręstas. 
Eiti pas jas ir pas jų mirštančią motiną negalėjau, Mano 
sąžinė neleido trukdyti jų šeimos reikalų ir mirštančio
sios rimties. Juk mirštančio žmogaus vaizdas neleis nei 
man, nei joms susikaupti ginčams ir aiškinimams. Dvi
lypės meilės problemos neišspręs mirties patale gulinti 
motina. O greičiausiai — jos abi nėra net prasitarusios 
motinai apie tai. Tat, kam gi aš ten eisiu?

Algis nesuspėjo dar pabaigti savo pasakojimo ir 
karčių samprotavimų. į studiją nepasibeldusios įžengė 
dvi nepaprasto grožio moterys. Tuoj atpažinau Algio mei
lę — Rūtą-Mėtą. nes abi vienodai apsirengusios. Jos pa
stebėjo mane ir sustojo, pradėjusios energingai žengti 
nuo durų j Algį.

— Atsiprašau, gal mes kitą kartą...
— Galit kalbėti. Andrius yra mano geriausias drau

gas. Lygiai kaip judvi sesutės.
Algis suprato, jog jos nori pasiaiškinti, nes juk jis 

to ir laukė. Paprašė jas atsisėsti. Jos susėdo greta ant 
sofos. Viena jų tarė:

— Gerai, tegul ir tavo draugas žino ... Algi, mes abi 
tave mylime ... Mes abi su tavim matydavomės pakai

tomis, lygiai kaip ir ”Po laivu ” kavinėj pakaitomis dir
bom ... Bet mudvi viena kitą taip pat mylime, nes esam 
seserys. Dabar, kai mūsų mamytė jau palaidota ...

— Aš labai jus užjaučiu, — įterpė Algis, stengda
masis būti tvirtas ir oficialus.

— Ir aš taip pat... — įterpiau ir aš savo užuojautą.
— Dėkui jums abiem... — tęsė sesutė. — Kai mamą 

palaidojom, mes nutarėm pačios spręsti savo gyvenimo 
klausimus. Daug svarstėm ir ginčijomės ... Pagaliau nu
tarėm ir atėjom tau pranešti, Algi, kad mes abi tavęs 
mylėti negalim.

Ji nutilo, rinkdama tolimesnius žodžius. Tylėjo ir 
Algis, o juo labiau aš. būdamas čia visai pašalinis asmuo. 
Nesulaukdamos Algio atsako, jos tęsė toliau:

Pirmenybė visada teikiama tam, kuris yra pirmas. 
Ir lietuvių priežodis sako: ”Kas pirmesnis, tas geresnis”. 
Todėl mudvi nutarėm, kad tu gali mylėti tik tą, kurią 
pirmąją pamatei....

Rūtą! — sušuko Algis. — Man visada ji buvo viena 
ir ta pati!

Viena iš merginų, kaip tik toji, kuri tylėjo, pakilo 
ir krito į Algio glėbį.

— Mano mylima, brangi Rūtele ...
Algis bučiavo savo merginą, glostė jos plaukus ir 

jautėsi laimingas.
Nieko nelaukdamas, pasivijau jau pro duris bežen

giančią Mėtą ir, paėmęs už rankos, išvedžiau į Vilniaus 
pavasarėjantį orą. Tada dar nenujaučiau, jog tai bus le
miamas žingsnis mano gyvenime ir jog neatsilaikysiu, 
kaip ir Algis, prieš moters žavumą. Po metų Mėta tapo 
mano žmona, ir mudu sykiu su Algiu ir Rūta iškėlėme 
bendras šaunias vestuves.

Bet tai jau visai kitos poros istorija, apie kurią, ži-. 
noma, nenorėčiau viešai pasakoti.

(Pabaiga)
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• Pašto įstaigų vadovybė 
praneša, kad gegužės 31 d., 
pirmadienį, pašto įstaigos 
neveiks ir paštas nebus iš
nešiojamas.

Bus tik surenkamos paš
to siuntos iš dėžučių ir pri
statomos "special delivery” 
siuntos.

NAUJA LB I-OS APYL. 
VALDYBA

Gegužės 16 d. Apylinkės 
visuotiniame susirin k i m e 
išrinkta nauja I-os Apyl. 
valdyba pasiskirstė parei- 
momis. Valdybos pirm. — 
F. Eidimtas; vicepirm. ir 
einantis iždininko pareigas 
— gen. št. maj. A. Jonaitis; 
vicepirm. ir spaudos bei ry
šiui su kitomis tautybėmis 
atstovas — K. S. Karpius; 
sekretorius — B. Bernotas; 
švietimo, kult. reik, ir ry
šiui su jaunimu — inž. A. 
Pautienius.

*
Vincui Stankauskui, ski- 

rusiam I-os Apyl. kult. reik. 
10 dol., valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

• Kun. P. Dzegoraitis, 
šv. Jurgio parapijos kape
lionas, išvykdamas į Kuni
gų Vienybės suvažiavimą 
Chicagoje, išsivežė ir savo 
dailės kūrinių. Suvažiavimo 
metu įvyksta kun. P. Dze- 
goraičio meno kūrinių pa
roda.

MILDA JOKŪBAITYTĖ — 
KATALIKIŠKŲ GIMNA

ZIJŲ MEISTERĖ
Gegužės 8 d. Clevelande 

įvykusiose Clevelando dio- 
cezijos katalikiškų gimna
zijų mergaičių lengvosios 
atletikos varžybose cleve- 
landietė Milda Jokūbaitytė, 
atstovaudama Vilią Angelą 
gimnaziją, laimėjo pirmą 
vietą 100 yd. bėgime, pra
bėgusi per 12.7 sek. šiose 
didžiulės apimties varžybo
se dalyvavo virš 300 mer

SUPERIOR 
SAVINGS 

tINCI I9O*

13515 EUCLID AVĖ. 
6712 SUPERIOR AVĖ. .

HOME 
REMODELING 

LOANS• • • •
INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

AKADEMIKŲ SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
CLEVELANDO SKYRIUS

š. m. gegužės 30 d., 8 v. v. (sekmadienį)
HOSPITALITY MOTOR INN SALĖJE 

(90-91 kelių sankryžoje) rengia

PAVASARIO BALIŲ
Koncertinę dalį išpildys solistė Aldona Stempu- 

žienė. Vaišės ir šokiai grojant ”ANGEL SANCHEZ” 
orkestrui.

Maloniai kviečiame ne tik A.S.S. narius ir iš toli 
suvažiavusius filisterius, bet ir Clevelando visuome
nę gausiai atsilankyti į balių.

Bus malonu po skanių vaišių ir gražios progra
mos, gražioje naujoje vėsinamoje salėje pasilinks
minti.

Pakvietimus į balių galima įsigyti iš anksto pas 
skyriaus valdybos narius: Kęstutį Steponavičių, tel. 
FA 1-5906; Jurgi šenbergą, tel. GL 1-0188; Mindau
gų Leknicką, tel. 371-5940 ir Lietuvių Spaudos Kios
ke pas p. V. Rociūną.

gaičių ir Mildai teko net 4 
kartus bėgti, kad pasiekus 
baigmę. M. J. yra Cleve
lando LSK žaibo narė ir jau 
keletą metų aktyviai daly
vauja įvairiose varžybose, 
gražiai jose pasirodydama.

S. V.

RŪTA JOKŪBAITYTĖ 
A.A.U. DISTRIKTO 

NUGALĖTOJA
Gegužės 15 d. Clevelande 

įvyko Lake Erie A. A. U. 
distrikto mergaičių prie
auglio klasių 1965 m. leng
vosios atletikos pirmeny
bės, kuriose dalyvavo būre
lis Clevelando LSK žaibo 
lengvatlečių.

Mergaičių 12-13 metų 
grupėje Rūta Jokūbaitytė 
ypatingai gerai pasirodė, 
laimėdama pirmą vietą 50 
yd. bėgime, pasekme 6.9 
sek., pirmą vietą rutulio 
stūmime — 27’-8,Z>’ ir ant
rą vietą 75 yr. bėgime — 
10.0 sek. Tenka pažymėti, 
kad R. Jokūbaitytė buvo 
vienintelė balta mergaitė 
pakliuvusi j finalą, šiuo lai
mėjimu R. J. yra jau 6-ta 
žaibietė laimėjusi distrikto 
nugalėtojos titulą lengvo
joje atletikoje skaitant nuo 
1951 m. Praeityje yra buvę 
E. šikšniūtė-Vodopalienė, S. 
Juodvalkytė - Gedgaudienė,
D. Čiurlionytė, D. Jurgaity
tė ir V. Mockutė.

Mergaičių 11 metų ir 
jaunesnių grupėje dalyva
vo 6 LSK žaibo mergaitės.

DIRVA

D. Sušinskaitė šuolyje į 
aukštį laimėjo 2-trą vietą 
peršokusi 3’-9” ir 6-tą vie
tą šuolyje į tolį (ll’-3y2”).
L. Garlaitė laimėjo 3-čią 
vietą šuolyje į tolį (12’-7”).
R. čyvaitė buvo 4-jį šuoly
je į aukštį (3’-7”). Pažy
mėtina, kad atžymėjimai 
bei taškai klubams buvo 
duodami už 6 pirmas vie
tas. Mūsiškės mergaitės pa
sirodė kaip gražiai pasiruo
šęs vienetas ir gražiai re
prezentavo lietuvaitės šio
se stiprios konkurencijos 
varžybose. S. V.

XV-JŲ š. A. LIETUVIŲ 
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 

— TINKLINIO 
VARŽYBOS

XV-jų š. Amerikos Lie
tuvių Sportinių žaidynių 
Tinklinio varžybos įvyks 
1965 m. gegužės 29 d., Cle
velande, Ohio.

ŠALFAS S-gos Centro 
Valdybos ir šALFAS S-gos 
Tinklinio Komiteto pavedi
mu, varžybas vykdo Cleve
lando LSK žaibas.

Varžybų programa apima 
šias klases: a) vyrų, b) mo
terų; s) juniorių (nevyres- 
nių kaip 1944 m. gimimo) ; 
d) jaunių A (nevyresnių 
kaip 1946 m. gimimo) ; a) 
mergaičių A (nevyresnių 
kaip 1946 m. gimimo) ; jau
nių B (nevyresnių kaip 
1949 m. gimimo); f) mer
gaičių B (nevyresnių kaip 
1949 m. gimimo).

Dalyvių registracija at
liekama per sporto klubus 
iki 1965 m. gegužės 22 d., 
šiuo adresu: A. Bielskus, 
15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110.

CLEVELANDO PARENGIMŲ
— KALENDORIUS- - - - -

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- 
lius (Hospitallty Inn. 90 ir 91 ke
lių sankryžoje). Rengia Akademi
nis Skautų Sąjūdis.

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

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

BIRŽELIO 20 D. Lietuvos oku
pacijos — balsiųjų 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 12 D.. Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

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

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

• šv. Kazimiero lit. mo
kyklos tėvai, kurie dar nė
ra sumokėję mokslo mokes
čio už vaikučius, prašomi 
sumokėti iki mokslo metų 
pabaigos t. y. gegužės mėn. 
29 d., 1965 m.

Mokestis už mokslą pri
imamas prie mokyklos nuo 
9:30 vai. gegužės mėn. 22 
ir 29 dienomis (šeštadie
niais) arba tiesioginiai ko
miteto iždininkui H. Stasui.

Gegužės mėn. 30 d. (sek
madienį), 11:30 Naujosios 
parapijos salėje įvyksta 
mokinių tėvų susirinkimas. 
Bus svarstomi aktualūs mo
kyklos reikalai, ir renka
mas naujas tėvų komitetas. 
Dalyvavimas visiems tė
vams yra būtinas.

Mokinių literatūrinių me
ninių gabumų paskatinimui 
yra sudarytas fondas, iš 
kurio bus skiriamos finan
sinės premijos mokslo me
tų užbaigimo metu t. y. 
1965 m. birželio mėn. 6 d. 
Į mecenatų eiles yra jau 
įsijungę II-oji Clevelando 
Lietuvių Bendr u o m e n ė s 
Apylinkė, B. ir N. Gaidžiū- 
nai, K. ir O. Karpiai, Dr. ir 
B. Skrinskai ir P. Tamu- 
lionis.

šiais metais Chicagoje 
išleistame moksleivių met
raštyje Daigeliai yra se
kančių šv. Kazimiero Litu
anistinė Mokyklos mokinių 
rašinėliai: M. Jokūbaitytės, 
R. Jokūbaitytės, Aldonos 
Kavoliūnaitės, Dalės Kavo- 
liūnaitės Daivos Ožinskai- 
tės ir Jūratės Urbonavičiū
tės.

Džiugu konstatuoti fak
tą, kad dalyvių skaičius 
šiais metais pašoko dvigu
bai. Praeitais metais mok
sleivių metraštyje, leidžia
mam Chicagoje, Mūsų Me
tai su savo kūriniais pasi
rodė. Arūnas Bielinis, M. 
Jokūbaitytė ir Dalia Vasa- 
rytė.

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas. 
Z. Obelenį 531-2211 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis 4 butų apt. — 

5-5-5-5. Atskiri gazo pečiai, 
prieky ir gale porčiai. $240 
i mėnesį pajamų. Geras pir
kinys už $15,500. Skambin
kit savininkui tel. 942-7405.

(58-64)

REIKALINGA MOTERIS
Namų ruošai ir vaikų 

priežiūrai. Gyventi kartu. 
Puikus namas. Shaker Hts.

Teirautis tel. 464-9393.
(59-61)

ATSARGA GĖDOS 
NEDARO

Žodis vairuotojams
Kiek kartų skaitome lai

kraščiuose apie gatvėse au
tomobilių pervažiuotas ir 
ir nužudytus mokinius. To
kiu pat būdu žuvo ir 9 me
tų Marytė X. Einant į mo
kyklą kitoje pusėje ji pa
stebėjo savo draugę. Tuo 
momentu pamiršusi visas 
saugumo priemones, išmok
tas namuose ir mokykloje, 
pasišovė bėgti skersai gat
vės. Atlekiančiam vairuo
tojui tai buvo košmaras. Jis 
jau nebespėjo sustabdyti 
automobilio.

Šiandien Marytė X yra 
tik liūdesiu apgaubtas pri
siminimas, paveikslas juo
duose rėmuose ir širdgėla 
pasižiūrėjus.

Užtenka tik pagalvoti 
apie vieną tokių šeimos 
tragedijų, kad šiurpas nu
krėstų kiekvieną vairuoto
ją. Todėl ir verta dar kar
tą pagalvoti apie savo įpro
čius vairuojant, apie rizi
kingus manevrus vis sku
bant, vis stengiantis kitą 
pralenkti, vis nervuojantis 
kai priekinis ’žiopso’ ar lė-
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ALT S-gos Detroito skyrius gegužės 16 d. buvo suruošęs Dirvos 
50 metų minėjimą. Ta proga buvo parodytas filmas iš prez. A. Sme
tonos gyvenimo, kur| iš Clevelando atsivežė K.S. Karpius. Nuotrau
koje šv. Kazimiero parapijos klebonas D. Lengvinas atsilankęs | pa
rengimą, sveikinasi su K.S. Karpiumi. Kun. D. Lengvinas praėjusi 
sekmadieni atšventė 25 metų kunigystės jubiliejų.

J. Gaižučio nuotrauka

DETROIT

• Detroito LB apylinkės 
valdyba kartu su latviais ir 
estais birželio 13 d., 6 vai. 
COBO salėje rengia trėmi
mų į Sibirą paminėjimą.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Detroito Lituanis t i n ė s 

mokyklos mokinių tėvų vi
suotinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 30 d., 
11 vai. 30 min. šv. Antano 
parapijos mokyklos patal
pose. Visi tėvai prašomi da
lyvauti, nes bus svarstomi 
svarbūs mokyklos reikalai. 
Pabrėžiama, kad susirinki
mas ir jo nutarimai bus lai
komi'“’ {eiKėtais; nežiūrint 
kiek tėvų jame dalyvautų. 
Taigi 1965-66 mokslo me
tams bus vadovaujomasi 
pagal gegužės 30 d. nutari
mus.

Susirinkime bus mokyk
los vedėjo, tėvų komiteto 
pranešimai, apyskaitų tvir
tinimai, naujo tėvų komi
teto ir revizijos komisijos 
rinkimai. Tėvai prašomi pa
rodyti daugiau aktyvumo 
ir susidomėjimo lituanisti
nio švietimo reikalais ii- ne
pamiršti, kad panašūs su
sirinkimai yra labai reti ir 
nėra šaukiami be svarbaus 
reikalo.

Mokyklos vadovybė ir 
mokytojai stengiasi kiek 
gali tėvų neapvilti savo dar
bu ir auka, taigi ir tėvai 
prašomi paklausyti, kai į 
Juą kreipiamasi visų mūsų 
reikalu. Gausus atsilanky
mas yra geriausias įrody
mas, kad dirbantieji tebėra 
vertinami, kad ir pats dar
bas įprasmintas ir laikas 
leidžiamas neveltui.

Ta pačia proga tėvai ga
lės užregistruoti savo vai
kus, kurie šį rudenį lankys 
pirmąjį skyrių. Naujųjų 
mokinių tėvai dalyvauja 
šiame susirinkime kaip pil

tai važiuoja ir 1.1. Tenka 
pagalvoti ne tik apie savo 
vairavimo įpročius, kurie 
gali būti visad taisytini, 
bet ir apie kitą šeimą, ku
riai netikėtai gali atnešti 
didelę nelaimę.

Kai pravažiuojant mato
me kito automobilį aprietu- 
sį telefono stulpą pakelėje 
ar įsmigusį į kitą automobi
lį, tai turėtų priversti susi
mastyti ir pasimokyti. Tai 
gali atsitikti kiekvienam. 
Ir jei nekreipsime į tai dė
mesio, jei galvosime, kad 
”tai manęs neliečia”, gali
me lengvai atsidurti tų 
50.000 eilėje, kurių dalis 
jau atliko savo ”statistinę 
pareigą” — jų jau nebėra 
vairuojančiųjų tarpe. 

nateisiai balsavime ir spren
dimuose mokyklos reika
lais.

MOKYKLOS REIKALAIS
Visi tėvai, kurių vaikai 

ši rudenj lankys Detroito 
lituanistinės mokyklos pir
mąjį skyrių, prašomi savo 
vaikus užregistruoti pas 
mane telefonu CR 8-2436 
arba darbo metu kiekvieną 
šeštadieni mokykloje per 
visą gegužės mėnesį. Pažy
mėtina, kad visi tėvai, ku
rie užregistruos pirmasky- 
rius iki gegužės 30 d. galės 
dalyvauti visuotiniame tė
vų susirinkime, kuris Įvyks 
gegužės 30 d., 11 vai. 30 
min. šv. Antano parapijos 
mokyklos patalpoje.

Visiems tėvams iš anksto 
apie tai pranešama, kad vi
si galėtų kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Susirinkime bus 
renkamas sekantiems mok
slo metams tėvų komitetas 
ir svarstomi kiti svarbūs 
mokyklos reikalai.

Lietuviškų knygų, plokš
telių, įvairių žurnalų, o 
ypač lituanistinių mokyklų 
vadovėlių aukojimo vajus 
pratęsiamas iki gegužės 25 
dienos. Visi prašomi padėti 
Pietų Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams, kurie iš
siilgę ir stokoja lietuviškos 
literatūros. Mokiniai prašo
mi savo aukas įteikti per 
skyrių mokytojus.

Kolegos mokytojai kvie
čiami atsilankyti į Detroi
to lituanistinės mokyklos 
darbo penkiolikos metų su
kakties paminėjimą, kuris 
įvyks birželio 6 d. Smulkiau 
apie tai bus paskelbta spau
doje ir per radiją.

Mokslo metų užbaiga čia 
pat. Tėvai prašomi dar 
daugiau skirti dėmesio ir 
padėti savo vaikams, kad 
jie būtų punktualūs ir ge
riau pasiruoštų pamokoms. 
Primenu, kad iki mokslo 
pabaigos mokykla dirbs vi
sus šeštadienius.

Mokyklos vedėjas

AUKOS DIRVAI
St. Jurkūnas, Chicago - 4.00
L. E. Oksas, Los Angeles - 4.00 
A. Tveras, Chicago - 5.00
P. R. Šileikis, Chicago - 5.00 
Dr. Arn. Grushnys, Larned 4.00 
A. Butkevičius, Chicago - 4.00 
A. Rimkus, E. Chicago - 1.00
S. šimolitaas, Detrolt - 4.00 
Eug. A. Bartkus,

Beverly Shores 4.00
E. Augustaitis, Chicago - 1.00 
Dr. J. Mačys, Cleveland - 3.00 
S. J. Paltus, Los Angeles - 5.00
J. Kregždė, Cincinnati - 3.00 
Dr. J. Pavilionis, Chicago - 5.00
J. Bubelis, Philadelphia - 5.00 
S. K. Rimkus, Dover - 4.00 
A. S. Vengris, Chicago - 4.00
J. Mlschik, Cleveland - 4.00 
V. Janulaitis, Chicago - 5.50



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIŲ GARBĖS 
REIKALAS

Gerai pavykusi Lietuvių 
Diena 1964 m. New Yorke 
tarpt, mugėje sudarė sąly
gas, kad balandžio 21 d. 
atidarant antrus metus 
mugę buvo gautas iš vado
vybės leidimas Lietuvos 
tautinę vėliavą laikyti iš
kelta iki parodos pabaigos.

Toks laimėjimas viso 
laisvojo pasaulio lietuviams 
yra nemaža garbė ir tą gar
bę Komitetas pasiryžęs 
išsaugoti iki parodos pabai
gos. Kad tai įvykdžius, yra 
du įsipareigojimai, kuriuos 
reikalinga įgyvendinti, tai: 
birželio 13 d. iškilmingos 
pamaldos Vatikano koply
čioj, iškilmės prie lietuviško 
koplytstulpio bei. Lietuvos 
vėliavos, meninė programa 
New Yorko valstijos’ pavil
jone ir rugsėjo 5 dieną PA
BALTIJO TAUTŲ DIENA. 
Mūsų lietuviška garbė rei
kalauja, kad LIETUVIAI 
GERAI PASIRODYTŲ.

Laikas trumpas, o pasi
ruošimo darbai dar toli nuo 
reikalingos tvarkos. Ypač 
yra sunku su jaunuoliais — 
skautais, ateitininkais ir 
visais tais, kurie priklauso 
nuo tėvų geros valios. Būtų 
labai gerai, kad tėvai ir jau
nimo vadai padėtų Jadvy
gai Matulaitienei prašomus 
jaunuolius atsiliepti, kad 
būtų suspėta paruošti pro
gramoje dalyvauti. Progra
moje dalyvaują turi išlai
dų kelionėn^ ir kitokių. Ko
mitetas nėra pajėgus pilnai 
tokias išlaidas padengti, 
bet dės pastangas gauti au
kų iš tų, kurie negali daly
vauti ir tų, kuriė galėtų au
koti, kad programos daly
vius būtų galima nors ir 
kukliai priimti ir pavaišin
ti. Aukas galima siųsti Ko
miteto iždininkui: Antanas 
šetikas, 84-11 lOlst St., 
Richmond Hill, New York 
11418.

A. S. Trečiokas,
Spaudos ir inf. pirm.

• J. E. Vyskupas Vincen
tas Brizgys švenčia savo 
25 metų vyskupystės su
kaktį.

Pastoracinį darba atlik
damas, vysk. V. Brizgys 
yra aplankęs kuo ne visus 
pasaulio kontinentus, kur 
tik esama lietuvių. Jo pa
stangomis statoma lietu
viška koplyčia tVashingto- 
no Bazilikoje, kuriai su
rinkta didelė suma pinigų.

LATVIAI APIE LIETU
VIŲ SPEKTAKLĮ

New Yorke leidžiamas 
latvių laikraštis ”LAIKS” 
gražiai aprašė spektaklį 
"Raudonas vynas”, kuris 

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
Lietuvos Partizanu ir visų žuvusiųjų per 25 

okupacijos metus pagerbimas.
Verdi — REGUIEM ir Markaičio — VILNIAUS 

VARPAI

■Chicago Simfoninis Orkestras
Birželio 13 dieną, 3 vai. popiet McCormick Teatre
Bilietai — Marginiuose, 251 l.W. 69 St. PR 8-4585.

Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Paštu bilietai, 
siunčiant čekį ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, 
užsakomi: Lithuanian Opera of Chicago, 6910 So. 
Fairfield Avė., Chicago, III. 60629.

PRAŠOME PANAUDOTI ŠIĄ ATKARPĄ

Siunčiu $------ čekį už_______ bil. po $______  už bilietą.

Vardas ir pavardė ___________ r________________________

Gatvė ________________________________________________

Miestas_________________Valstybė__________ Zip______

buvo suvaidintas šv. Kazi
miero parapijos salėje. Lat
vių rašytojas Eglitis, kuris 
su dideliu dėmesiu sekė 
spektaklį, rašo: "Raudoną 
Yyną” esu matęs latvių sce
noje net keletą kartų, bet 
šis pastatymas padarė man 
gilų įspūdį. Rež. J. Karibu
to darbas buvo giliai teat
rališkai išieškotas ir gerai 
suvaidintas. Tai nebuvo 
mėgėjiškas spektaklis.

LIETUVIŲ DIENĄ 
KANADOJE

St. Cathariniečiams šie
met LB Krašto Taryba su
teikė garbę suruošti Lietu
vių Dieną Darbo šventės 
savaitgalyje, rugsėjo 4-6 
dienomis, St. Catharinėje. 
Toje srityje Bendruomenės 
valdyba gerokai pažengė, 
pirmyn. Talpiosios St. Ca- 
tharinės salės susipažinimo 
vakarui, koncertui ir spor
tui užsakytos. Čiurlionio 
ansamblis ir jų solistai at
liks koncerto programą. 
Tėv. Mikalauskas yra suti
kęs vadovauti religinei da
liai, J. Gustainis FASKO 
pirm, iš Toronto — sportui,
J. šarapnickas — propagan
dai.

Bendruomenės Valdyba

LIETUVOS LAISVĖS 
KOVŲ SUKAKTIES 25 

METŲ MINĖJIMAS

New Jersey Lietuvių Ta
ryba jau anksčiau buvo 
nutarusi organizuoti ryškų 
Pabaltijo valstybių 25 me
tų okupacijos sukakties 
minėjimą. Gegužės 11 d. 
įvykęs N. J. L. Tarybos po-

BOSTONO KULTŪRINIU 
SUBATVAKARIŲ ŠEŠI SEZONAI
Truputis Istorijos. Kultūrinių 

subatvakarių mintis yra beveik 
dvigubai senesnė, negu patys pa
rengimai. Kai tik buvo įrengti 
ALT S-gos Bostono sk. namai, 
apie tokių vakarų būtinumą tuo
se namuose nemaža yra kalbėjęs 
dali. Viktoras Andriušis ir kiti 
žmonės, kuriems rūpi, kad lietu
viška dvasia juose plazdėtų. Su
manymą realizuoti energingai 
ėmėsi gerbiamas Justinas Vai
čaitis. Jis tris sezonus buvo kultū
rinių subatvakarių komisijos pir
mininkas. O tai ir buvo tas laikas, 
kada nelengvas vežimas buvo už
keltas ant bėgių.

Kitus tris metus kultūrinių su-’ 
batvakarių rengimo naštą nešė 
inž. Edmundas Cibas, dabartinis 
šių vakarų pirmininkas. Ir nešė 
jis tą naštą visada su šypsena, 
visada su rūpesčiu, gera valia ir 
pareigos supratimu.

Abiejų pirmininkų patvarūs ir 
uolūs talkininkai buvo Ona Vilė- 
nišklenė (šešis metus be pertrau
kos!), ilgesnį laiką josbendradar- 

sėdis be kitų reikalų, svar
stė ir šį klausimą. V. Mė- 
linis pranešė dalyvavęs ben
drame pasitarime su New 
Jersey latvių ir estų orga
nizacijų vadais ir kad jau 
yra sutarta sudaryti bend
ras Pabaltijo valstybių Ko
mitetas, kad būtų galima 
efektingai tokį minėjimą 
pravesti. N. J. L. Taryba 
nutarė pirm. V. Mėlinio 
pranešimą ir jau padarytą 
pradžią darbo užgirti, o kad 
pradėtas darbas būtų sėk
mingai tęsiamas toliau ben
drai su latviais ir estais, su
daryti lietuviu komisija iš 
V. Mėlinio, V. J. Dilio, P. 
Purono ir A. S. Trečioko.

Pabaltijo valstybių 25 
metų okupacijos sukakties 
minėjimui pasiruošti gegu
žės 18 d. įvyko bendras lie
tuvių, latvių ir estų komisi
jų posėdis, New Jersey lat
vių patalpose "Priedaine" 
Jerseyville, N. J. Sudarytas 
Komitetas iš 12 narių (po 
4 iš visų trijų valstybių). 
Komiteto pirmininku iš
rinktas lietuvis inž. V. Mė- 
linis, estas J. Simpnson, 
sekr. ir latvis E. Donis iž
dininku.

Minėjimą sutarta daryti 
latvių patalpose, Jerseyvil
le, N. J.

Latviai galėtų būti pa
vyzdžiu lietuviams. Jie turi 
nusipirkę apie 15 akrų že
mės sklypą prie 33 kelio, 
apie 40 mylių nuo Newarko 
(netoli nuo Freehold, As- 
bury Park ir Lakewood) ir 
patys dirbdami pasistatė 
nemažą salę, į kurią gali 
sutalpinti apie 400 žmonių. 
Geram orui esant, vasaros 
metu yra atskiros patalpos 
ir sėdint lauke programą 
gali klausyti 150n-2000 žiū
rovų. Daug vietos automo
biliams pastatyti. Aplink 
miškai ir parkai.

Minėjime numatyta val
džios atstovų kalbos ir me
ninė programa.

A. S. Trečiokas

bė buvo Birutė Vizbarienė, ku
rios tikrai pasigendam, nuolat 
talkina Aldona Andriušienė ir p. 
Valiukonienė, o vyrą tai visas 
pulkas: VI. Mickūnas, Ant. Vilė- 
niškis, AL Griauzdė, L. Lendrai- 
tis ir St. Santvaras. Malonūs ir 
rūpestingi kultūrinių subatvaka- 
riy rėmėjai buvo ALT S-gos 
Bostono sk. namų vyriausieji šei
mininkai — dipL inž. Juozas Da- 
čys ir Ant. Matjoška.

Gerai žinom, programos požiū
riu kultūrinių subatvakarių buvo 
gerai pasisekusių, buvo ir silp
nesnių. Rengėjų kaltinti dėl to 
nereikėtų, nes ne visus planus 
pasiseka įgyvendinti, nors turima 
ir geriausių norų. Lankytojų po
žiūriu taip pat buvo jaučiamas 
bangavimas: būdavo pilnos salės, 
būdavo ir tik 40-50 viešnių bei 
svečių.

Darbo pradžioj, kas yra visai 
natūralu, kultūriniai subatvaka- 
riai buvo susilaukę nemenkos opo- 
zicijos. Jei ir po šešių veiklos 
metų dar būtų tokių nusiteikimų, 
tai ar netiktų šutyti tokį klausi
mą: kam Iš Bostono lietuvių bū
tų smagu, kad šie namai stovėtų 
aptemę, šalti ir tušti?... Aišku, 
tik dėl to, kad lankytojų netrūko, 
kultūriniai subatvakariai per še

tlTOIMI CHIUGOJE PIRKITE UlIJUE HMM 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA 

savo suvažiavimo proga ruošia iškilmingą

BALIŲ,
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.

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. 
H i 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

šis metus pasidarė neatskiriama 
Bostono lietuvių kultūrinio gyve
nimo dalis.

Šeštojo sezono pabaigtuvinis 
subatvakaris įvyko gegužės 15 d. 
vakare, pavasario gėlėm ap- 
kaišytoj salėj. Padaręs sezono 
auskaitinį pranešimą, pirm. inž. 
Edm. Cibas tarė tokią lakią fra
zę: "Visi tautininkai, kurie esat 
šioj salėj, nepamirškit, kad ry
toj, gegužės 16 d., reikia savo 
vaikus ateitininkus nuvežti į Put' 
namą, Conn., į metinę ateitininkų 
šventę". Dėl gyvenimo tikrovės 
apčiuopimo ir gyvo humoro u inž. 
Cibo frazė, bent Bostone bus il
gesnį laiką su šypsena kartoja
ma...

Naujų knygų kiek platėliau pa
minėtos šios: Algimanto Mackaus 
Chapel B, Antano Jasmanto Gruo
das, Kazimiero Barėno redaguo- 
us literatūros metraštis Pir
moji Pradalgė ir B. Armonienės 
- A. Nasvyčio Palik ašaras Mask
voj. Keturių leidinių iškelti bū
dingesni bruožai, duotas glaus
tas jų meninis aptarimas, patar
ta tas knygas turėti savo "knygų 
lentynose".

Kultūrinio subatvakarioprogra
mą atliko komp. JuL Gaidelio va
dovaujamas vyrų balsų sekstetas. 
Kaip pats Jul. Gaidelis, taip ir vi
si jo vadovaujamo seksteto vyrai 
yra lietuviškos dainos ir lietuviš
ko dainavimo puoselėtojai Bosto
ne. Ir šiame vakare jie parodė 
gražaus darnumo,klausytojų buvo 
karštai priimti ir prašomi bisuo- 
ti. Už atliktą programą rengėjai 
yra nuoširdžiai dėkingi komp. J. 
Gaideliui ir jo seksteto vyrams, 
sudariusiems puikią vakaro nuo
taiką.

1965-66 m. kultūrinių subatva
karių sezonas bus pradėtas š.m. 
rugsėjo mėn. Ir, greičiausia,bus 
pradėtas naujom jėgom ir nauju 
ryžtu.

aplankė i. vileniškio kapą

Gegužės 18 d. sukako vienerl 
metai, kai Bostone mirė veiklus 
ir energingas tautinės srovės vy
ras Ignas Vilėniškis. Ta proga 
gausus būrys bendraminčių ir as
meninių velionio draugų, prieky 
su ALT S-gos Bostono sk. pirm.

... 5th 4.59, 

... 5th 4.89 
..5th 4.39 
Bott. 1.29 

inž. J. Dačiu, aplankė jo kapą 
Forest Hills kapinėse, jo atmin
tį pagerbdami gyvom gėlėm. Mi
rusio brolis Antanas Vilėniškis 
už kapo aplankymą ir papuošimą 
gėlėm visiems atvykusiems jaut
riu žodžiu padėkojo. Popietė buvo 
lietinga ir vėsi, tas ypač primi
nė liūdną įvykį, kuris skaudžiai 
palietė mus prieš vienerius me
tus Bostone. Sunku buvo patikėti, 
kad Ignas Vilėniškis jau ištisi 
metai guli po svetinga Amerikos 
žemės velėna. Kapą lankančių tar
pe buvo ir abu Igno sūnūs.

ATIDAVĖ SAVO AKIS...

Gegužės 15 d. sunki ir sopu
linga vėžio liga pakirto p. Ba- 
blckienę. Tai buvo kilnios dva
sios ir stiprios valios moteris. 
Jausdama, kad jos gyvenimo va
landos baigiasi, savo sveikas akis 
ji atidavė tam, "kuris nemato".

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

, 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.

Atidaroma vasarojimui nuo 
birželio mėn. 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis Ed. Jansonas, 15 Rosedale Street. 
Boston, Mass. 02124. Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. 
tiesiai į vilą Audronė, Mrs. Marija Jansonas, Oster

ville Cape Cod, Mass. 02655.

5. Zubrovka 100 proof ......... ...........
6. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bordeaux French Wine ..............

Vanda Stonkienė

Babickienė mirė eidama 38 savo 
gyvenimo metus. Jos mirtis su
krėtė ne tik Worcesterio lietu
vių visuomenę, bet siekė ir Bos
toną, kur Babickus buvo galima 
sutikti gana dažnam parengime. 
Velionė skausme ir liūdesy pa
liko vyrą, buv. nepr. Lietuvos 
kavalerijos karininką, ir 8 metų 
amžiaus dukrelę. Gegužės 18 d. 
ji palaidota Putnamo, Conn. liet, 
seserų kapinaitėse. Vyrui p. Ba
bickui, dukrelei, tėvams ir arti
miesiems gili užuojauta.

k. L

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

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