
JAV KONGRESAS 
TIRIA PADĖTĮ 
PABALTIJYJE

Didelio skaičiaus rezoliu
cijų, liečiančių Pabaltijos 
valstybes, paakintas .Atsto
vų Rūmų Užsienio Reikalų 
Komisijos Europos Reika
lams Pakomisis š. m. gegu
žės 17 d. pravedė apklausi
nėjimų apie dabartinę pa
dėt} Sovietų pavergtose Pa
baltijos valstybėse. Pako- 
misiui pirmininkavo Edna 
F. Relly, atstovė iš New 
Yorko. Ji ir vadovavo ap
klausinėjimams.

Pakomisis tyrinėjo Pa
baltijos valstybių rusifika
cijų, gyventojų perkeldini- 
mų ir kolonizacijų bei reli
gijų persekiojimų.

Pranešima visais tais 
klausimais visų trijų Pabal
tijos valstybių vardu pada
rė VLIKo ir Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas. 
Vaclovas Sidzikauskas. Lie
tuvių liudytojas buvo Al
fonsas Milukas, baigęs Kau
no Universitetų, visai nese
niai atvykęs j šį kraštų iš 
okupuotos Lietuvos. Milu
kas yra Amerikos pilietis. 
Estų liudytojas buvo Ar- 
seni Taalman, baigęs Tali
no Politechnikumų ir 1963 
m. gruodžio mėn. pasprukęs 
iš okupuotos Estijos. V. Si
dzikauskas ir abu liudyto
jai po pranešimo atsakinė
jo j klausimus.,

• Tarptautinė žmogaus 
Teisių Lyga, kuri savo lai
ku įteikė Jungtinių Tautų 
Specialiai 24-ių (Dekoloni
zacijos) Komisijai memo
randumų su prašymu tirti 
sovietų kolonializmų Pabal
tijos valstybėse, š. m. ge
gužės 19 d. suruošė pager
bimų tos Komisijos pirmi

lnž. Jonas Jurkūnas ALT Sąjungos seime gegužės 29d. New Yorke 
skaitys paskaitą tema: Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos veikimo 
gairės ateičiai.

ninkui Ambasadoriui Šori 
Coulibaly. Tame pagerbimo 
priėmime dalyvavo ir Vliko 
pirmininkas Vaclovas Si
dzikauskas, kuds turėjo 
progų plačiau išsikalbėti su 
A m b a sadorium Coulibaly 
apie Sovietų kolonializmų 
Lietuvoje ir reikalų ta 
klausima įrašydinti į Komi
sijos darbotvarkę.

ALT PRANEŠIMAS
Į pasiųstą Amerikos Lietuvių 

Tarybos laišką š. m. balandžio

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMAS

įvyks gegužės 29 ir 30 dienomis, Statler Hilton
Viešbutyje 7th Avė. ir 33rd St., New York, N. Y.

SEIMUI NUMATYTA SEKANTI DARBOTVARKĖ:

šeštadienį, 29 dieną:

30 d. JAV Prezidentui L. B. 
^Johnson, kuriuo buvo paremta 

Prezidento politika kovoje su bol- 
Ševikų-komunistų imperialistine 
grobimo politika Azijoje ir pri
minta Prezidentui Lietuvos už 
grobimas tų pačių agresorių — 
bolševikų bei išreikšta viltis dėl 
Lietuvos išlaisvinimo paskubini- 
mo, Valstybės Departamentas š. 
m. gegužės 14 atsakė Amerikos 
Lietuvių Tarybai šiuo laišku:

ASSISTANT SECRETARY OF 
STaTE. Washington, May 14,1965 
Dear Mr. Simutis:

Your letter of April 30 to the 
President of the United Statės 
in which you expressed your sup- 
port for the United Statės Go- 
vernment’s policy in Viet-Nam 
is highly appreciated. You may 
be assured, that in conformity 
with the traditional American 
concern for the rights and just 
aspiration of all peoples, the 
United Statės will continue its 
policies in the defence of free- 
dom and national independence 
throughout the world.

Sincerely yours, 
VVilliam J. Jorden

a) Seimo prezidiumo ir kortiisijų sudarymus.
b) Sąjungos valdybos pranešimai:

Vytautas Abraitis ir ižd. Povilas
c) - Revizijos komisijos pranešimas.
d) Diskusijos dėl pranešimų.
e) Lietuvos laisvinimo organizacijos

Bronius Nemickas ir Emilija čekienė.

* JAV VYR. TEISMAS paskel-
S-gos pirm, bė negaliojančiu įstatymą,kuriuo 
Ališauskas.

reikalai: dr.

7:00 BANKETAS.

7 vai. cocktail, 8 vai. vakarienė, 10 vai. šokiui.
Invokacija — dr. kun. S. Valiušaitis.

Skyrių pirmininkų pranešimai. 
Sąjungos valdybos rinkimai. 
Tarybos rinkimai.
Revizijos komisijos rinkimai. 
Rezoliucijų priėmimas.

Sekmadienį, gegužės 30 dieną:

9:00 ■ 12:00
d
2)
3)
4)
5)

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

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

JAV vyriausybei leidžiama sulai
kyti ir sunaikinti atdarai siunčia
mą iš užsienio komunistinę pro
pagandą, nebent adresatas pra
šytų, kad siunta botų jam pri
statoma.

Teisėjas VVilliam O. Douglas, 
atstovaudamas teisėjų daugumos 
nuomonę, pareiškė, kad adresa
tui tokiu būdu botų užkrauta "ne- 
konstitucinė našta" ir nesmagu
mas prašant spaudos, kuri vyriau
sybės atžymėta "komunistų poli
tine propaganda".

Teisėjas W. J. Brennan pa
reiškė, kad nenorįs tokių siun
tų gavėjas jau yra apsaugotas ki
tų taisyklių, leidžiančių pareikš
ti paštui, kad jam tokios siuntos 
nebotų siuntinėjamos.

* JAV PAŠTO ĮSTAIGOS DE
FICITUI (762 mil. dol. metams) 
padengti siūloma imtis tokių prie 
monių: sujungti I klasės ir oro 
pašto ratas, pakeliant atitinkamai 
mokestį; panaikinti įvairias iš-
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Sei
mo ir Vilties Draugijos narių suvažiavimo išva
karėse sveikiname tų organizacijų vadovybes, 
rengėjus ir atstovus ir linkime kūrybingų ir na
šių darbo vaisių.
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JOHNSONO DOKTRINA
SOVIETŲ RAKETŲ PASIUNTIMAS J KUBĄ 
IR KOMUNISTINIO REŽIMO PALIKIMAS TO
JE SALOJE PARODĖ. KAD MONROE DOKTRI
NA YRA MIRUSI. — PASKUTINIAI ĮVYKIAI 
DOMINIKO SALOJE IŠKĖLĖ NAUJĄ SAMPRA
TĄ JAV UŽSIENIO POLITIKOJE — JOHNSO
NO DOKTRINĄ, KURI LEIDŽIA KOVOTI. KAI 

ŽODŽIU SUSIKALBĖTI NEBEGALIMA.

------------ Vytautas
Jei nebūtų žmonių aukų, dėl 

įvykių Karibų salose, kaip ir 
Vietname, galima būtų gardžiai 
pasijuokti. Adlai Stevensonas, 
JAV delegatas JT Saugumo Tary
boje šeštadienį pa reiškė, kad JAV 
panaudos visą savo galią paliaubų 
Dominikų Respublikoje įgyvendi
nimui. JAV visą savo galią, kaip 
atsimename, ir panaudojo tam, 
kad komunistinis režimas neįsi-

imtis ir nuolaidas taikomas ne 
pelno organizacijoms (šiomis iš
imtimis naudojasi dauguma laik
raščių leidyklų); panaikinti spe
cialias ratas knygų, vietinės spau
dos ir švietimo medžiagos siun
toms, iš viso, padidinti pašto siun- 
tų mokestį.

♦ J. E. HOOVER, FBI direkto
rius, pateikdamas Kongresui de
talų raportą apie kriminalinių 
nusikaltimų padėtį JAV, kartu pa* 
lietė ir komunistų infiltracijos 
reiškinius. Savo raporte jis ra
šo: "Mes radome praktiškai kiek, 
vienoje kultūrinio bendradarbia
vimo grupėje (su Sov. S-ga), at
vykusioje į šį kraštą,KGB, Sov. 
S-gos vyriausybės saugumo, na
rį".

♦ VIENAS JAV DIPLOMATŲ, 
neseniai grįžęs iš Indonezijos, 
pareiškė, kad ne tiek amerikie
čiai, kiek rusai laikytini daugiau 
nukentėjusiais Sukamo "karalys
tėje". Girdi, "mes supylėmel mi
lijardą dol. ir nustojome Sukamo 
draugystės, gi rusai supylė 1,2 
bil. dol. ir prarado ne tik Sukar- 
no, bet ir visą komunistų partiją, 
nuėjusią į Peipingo pusę".

♦ GEN. DE GAULLE savo drau
giškais žestais Maskvos atžvilgiu 
galįs laimėti skaitlingos pran
cūzų komunistų partijos balsus 
per būsimus rinkimus.

Meškauskas ------------
galėtų toje valstybėje. Kai komu
nizmo priešai šioje saloje savo 
oponentus jau baigė nugalėti, JAV 
kartu su Saugumo Taryba (kurios 
nutarimus JAV galėtų lengva i pa
versti neveiksmingais, pasinau
dodamos veto teise ) pasiryžo 
prie pergalės neprileisti. Tam ir 
reikalingos paliaubos, kad suki
lėlius išgelbėjus nuo pralaimėji
mo! Bet kodėl? Turbūt todėl, kad 
karininkų junta, kurios kariai su
kilėlius nugalėjo, nėra tikri gyven
tojų daugumos reprezentantai. 
Bet kas juos gali reprezentuoti? 
Sukilėliai? Tie buvo susidėję su 
komunistais ir JAV pasiuntė savo 
kariuomenę, visai nežiūrėdamos 
gyventojų daugumos noro.

Marąuerite Higgins, patyrusi 
stebėtoja ir gera pranešėja, rašė 
iš sostinės Santo Domingo, kad 
ką galvoja patys tos valstybės gy
ventojai, yra nepaprastai sunku 
nustatyti. Jai atrodė, kad daugu
ma, savisaugos instinkto vedami, 
nori būti nugalėtojo pusėje ir tiek. 
Toks reiškinys buvo žinomas ir 
kitur, net daug kultūringesnėse 
šalyse, pavyzdžiui Vokietijoje, to • 
dėl iš tikro labai sunku nustatyti 
tautos daugumos valią.

Ta prasme, JAV sumanymas pa
vesti to krašto valdymą Amerikos 
Valstybių Organizacijai (OAS) il
gesniam laikotarpiui, per kuri 
kraštas galėtų ramiai pereiti prie 
tvarkingos savivaldos, atrodo ga
na teisingas. OAS kariuomenės va
du bus paskirtas Brazilijos gene
rolas, atseit tos valstybės, kuri 
pati tvarkosi perversmų keliu. Ar 
nebūtų prasmingesnė pačių JAV 
okupacija?

Iš vienos pusės, JAV įsikiši
mas sulaužė tos pačios Amerikos 
Valstybių Organizacijos (OAS) 
nuostatus, kurie neleidžia kištis 
į bent kurio nario vidaus rei
kalus. Grynai formaliai žiūrint, 
buvo nesiskaityta ir su JT prin

cipais. Iš kitos pusės preziden
tas Johnsonas turėjo pasiųsti sa
vo kariuomenę, jei norėjo iš
vengti antrosios Kubos.

Tai jau ne pirmą kartą Ameri
kos istorijoje, kad faktai verčia 
prasilenkti su teisės raide. 1821 
metais Rusijos caras išleido 
"ukazą", kuriuo svetimiems lai
vams buvo uždrausta prisiartinti 
100 mylių prie Rusijos valdomų 
teritorijų, kurių tarpe buvo ir 
šiandieninė Aliaska. Tuo laiku 
Washingtono administracija, ku
rios Valstybės Sekretorius buvo 
John Quincy Adams, tokiam įsa
kymui priešinosi, aiškindama, 
kad jokia Europos valstybė ne
turi teisės steigti savo koloni
jas Amerikos kontinente. Bet jei 
jos gali steigti kolonijas kitur, 
kodėl Amerikai turi būti daroma 
išimtis? Atsakymas į tokį klausi
mą buvo toks, kad tai prieštara
vo JAV interesams ir tiek!

šitas caro "ukazas", o kartu ir 
Europos valstybių intervencijos 
baimė Lotynų Amerikoje, pri
vertė tą principą paskelbti kaip 
oficialią JAV politiką. Tai 1823 
m. gruodžio 2 d. prezidentas 
James Monroe ir padarė. Kiekvie 
nos Europos valstybės įsigalėji
mas Amerikos kontinente paskelb 
tas 'nedraugišku* aktu JAV. Fak- 
tinai dėl to buvo susitarta su D. 
Britanija, kuri siūlė ką nors 
panašaus paskelbti bendrai, ta
čiau JAV pasirinko geriau vie
našališką aktą.

Toji Monroe doktrina iš pra
džios tačiau nepadarė didelio 
įspūdžio Europai. Taip pilieti
nio karo metu Ispanija okupavo 
jos buvusią koloniją Santo Do
mingo, Prancūzija įsikišo į Mek 
sikos vidaus reikalus, primes
dama jai imperatorių Maksimilio- 
ną. įJAV protestus nebuvo krei
piama per daug dėmesio. Tačiau 
ilgainiui, JAV virstant pirmaei
le pasaulio galybe, Monroe dokt
rina ūpo lyg ir tarptautinės tei
sės dalimi. Tik Chruščiovo sėk
mingos pastangos įsigalėti Ku
boje parodė, kadMonroedoktrina 
faktinai yra mirusi.

Komunizmo grėsmė Dominikų 
Respublikoje prezidentą Johnso- 
ną privertė atsisakyti savo 
pirmtakūno J.F. Kennedy poli
tikos ir pasipriešinti ginklu, ne- 

(Nukelta į 2 psl.)

Visad malonu, jei kas nors truputį padeda.
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Plokščiadugniai laivai, prisėdę amerikiečių kareivių, plaukė į atkrantę...

VAKARĮ FRONTE... m

Nebėra daugiau šaudmenų...
Giliame bunkeryje vokiečių 

916-to pulko vadas pulk. Goth, sė
dėdamas tarp savo štabo karinin
kų, tyliai klausėsi, kaip viršuje 
sproginėjo sunkieji laivyno svie
diniai. Buvo 9 vai. 20 min. ryto.

-- šį kartą jie mus pasiryžę, 
sudaužyti, -- sumurmėjo Goth ir 
telefonu iššaukė divizijos štabą.

— Laivyno artilerija visai kei
čia mūsų gynybą. Jau stingame 
šaudmenų. Reikia, mano genero
le, kad skubiai pa pildytumėte at
sargas.

Bet vietoj atsakymo pulkinin
kas Išgirdo trakštelėjimą. Tele
fono linija liko nutraukta.

Visiems pakrančio lizdų va
dams buvo jsakyta taupyti šaudme
nis. Kareiviai keikė savo vado
vybę, kad ji prieš dvi savaites iš 
pajūrio | krašto gilumą išvežė pu
sę šaudmenų, kadangi ten sandė
liai ne taip pavojingai išstatyti 
priešo ugniai. Dabar, kada prie

šas apšaudė neįmanoma pristaty
ti šaudmenų. Vienas sunkvežimis, 
vežęs patrankoms sviedinius, 
kliudytas laivo patrankos išlėkė 
į orą...

Lt. Frerking įsakė kulkosvai
džiams taupyti amuniciją, šau
dant tik pavieniai. Gi sulaikyti 
puolančius pėstininkus pavienių 
kulkosvaidžių ugnimi yra neįma
noma ir čia pasirodė vokiečių gy
nybos silpnoji pozicija.

Apie pietus Severloh su savo 
kulkosvaidžiu buvo iššaudęs 
12000 šovinių. Atkrantėje gulėjo 
eilės lavonų. Paprasta akimi ma
tėsi ant šalmų nupieštas baltas 
numeris "1", kas reiškė, kad pri
klausė 1-ai divizijai. Kranto gy
nyba buvo susilpnėjusi. Laivyno 
artilerija apnaikino minosvai
džius ir apkasus. Ir štai dabar 
amerikiečiai su plokščiadugniais 
laivais, ant kurių buvo pakrauti

DIRVA

tankai, pradėjo iš naujo artėti 
prie atkrantės. Pirmasis jeepas 
su sunkiuoju kulkosvaidžiu jau rie. 
dėjo smėliu. Viršila Pieh užsidė
jęs ant savo karabino granatą ir 
nusitaikęs iššovė. Granata patai
kė tiesiai į automobilį. Dar viena 
granata ir sekęs tankas irgi susto
jo. Bet kitas tankas jau atsuko 
į bunkerį patranką. Sviedinys pa
taiko tiesiai į angą.

šį kartą prasidėjo žiauri kova 
dėl kiekvienos pėdos. Vis dau
giau į krantą riedėjo amerikie
čių tankų, kurie naikino rezisten
cijos lizdus. Ir kai lt. Frerking 
davė įsakymą šaudyti iš visų 
ginklų, kad būtų galima atsitrauk «■ 
ti J antrines pozicijas, kareiviai 
tylėjo. Nebebuvo šaudmenų! At
sitraukti perbėgimais po tankų 
ugnimi buvo nelengva ir tik ne
daugeliui pavyko. Laiminguosi s 
bataljono vadas ramino:

— Mes laukiame atvykstant 
mūsų tankų, kurie perėję į kon
trapuolimą atstums amerikiečius 
l Jūrą. •**

Kai 1942 m. vasarą Rommelis 
su savo Afrikos armija pasiekė 
EI Alamein aukštumas ir veržė
si Nilo kryptimi, nebebuvo nė vie
no, kuris duotų nors surūdijusį 
centą už britų kariuomenę. Ang
lai paskubomis štabe degino po
pierius. Traukiniai į Palestiną ir 
Jordaniją buvo pripildyti bėg
liais. Britų vadas Auchinleck nu
matė kariuomenės atitraukimą už 
Nilo ir Rommelis buvo visai tik
ras savo pasisekumu. Jis buvo 
taip tikras, kad lankydamasis 
Berlyne, užsienio žurnalistų kon
ferencijoje, sustojęs tarpduryje 
ir paėmęs durų rankeną juokda
masis pasakė: "Štai kaip aš lai
kau Aleksandrijos duris".

Bet tuo metu Nilo pakrantėje 
įvyko pasikeitimų. Netikėtai į ka
ro istoriją įžengė Montgomery. 
Tiesą pasakius, Chruchlllis jo 
nenorėjo, ir jam beveik jėga jis 
buvo įpirštas Auchinleck vieton, 
šis Montgomery, prieš visas žai
dimo taisykles, nutarė nuversti 
nuo sosto visų išgarbintą Rom- 
melį. Tam jis turėjo gerą re
ceptą, prieš kurį negalėjo atsi
laikyti joks drąsiausias ir gud
riausias vadas. Į mūšį jis mėtė 
keletą tūkstančių patrankų, lėk
tuvų ir šimtus tūkstančių sviedi
nių. Tai buvo tokia plieno užtva
ra, kurios negalėjo peržengti 
Rommelio armija ir ji sustojo 
prie Alam Haifa. Britų pergalė 
Afrikoje buvo medžiagos pergalė.

Nuo tos dienos, kai Montgo
mery sužinojo, kad priešais jį yra 
Rommelis, kuriam pavesta ginti 
Normandiją, jam buvo aišku, kad 
jis turės panaudoti tą pačią pro
cedūrą kaip ir prie EI Alameino. 
Tad Montgomery tezė buvo, kad 
pirmieji išsilaipinimo daliniai tu
ri būti sudaryti iš tankų ir sunkio
sios artilerijos.

Ir kadangi tankams ir patran
koms išlaipinamiems į atkrantę 
sudarė didelį pavojų Rommelio po
vandeninės kliūtys, Montgomery 
apvertė Eisenhowerio planą puo
limą daryti potvynio metu, ko kaip 
tik laukė ir Rommelis. Kaip ir 
prie EI Alamein, Montgomery ap-

statė Rommelį.
Visa vokiečių gynyba buvo pa

grįsta laukiant puolimo potvynio - 
metu ir niekas net neįsivaizdavo, 
kad kas nors drįs išsilaipinti ato
slūgyje ir per nepridengtą 800 
šimtų metrų atkrantę pulti vokie
čių pozicijas. Visa vokiečių arti
lerijos jėga buvo sukoncentruota 
į patį krantą. Montgomery rizi
kavo atsakomybe už nuostolius 
kaip tik šiame 800 metrų nepri
dengtame plote, kurį palieka atsi
traukusi jūra. Ir tai jis darė dėl 
to, kad norėjo išlaipinti sunkiuo
sius ginklus.

Britų antroji armija:, vadovau
jama gen. Dempsey, turėjo išsi
laipinti tarp Arromanches ir 
Ouistreham, būtent apie 30 km, 
pločio pajūryje. Ji turėjo su savo 
šarvuočiais pralaužti vokiečių li
nijas ir užimti Caen ir Bayeux 
miestus.

Po didelių bombardavimų, pir
mieji britų tankai buvo iškelti į 
krantą 6 vai. ryto. Nežiūrint di
delio vokiečių pasipriešinimo, 
britams pavyko dviejose vietose

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

Frances P. Bolton
CONGRESSMAN

22nd District

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

FROM A FRIEND

1965 jn. gegužės 26 d.

palaužti vokiečių rezistenciją. Di
vizijos vadas gen. Richter nebe
žinojo, ar visi rezistencijos liz
dai dar laikosi, kai 3 vai. po pie
tų štabe suskambėjo telefonas. 
Skambino 736-to pulko vadas 
Krug.

— Mano generole, priešas jau 
yra virš mano blokhauzo ir liepia 
man pasiduotų Aš nebeturiu prie
monių gintis ir neturiu ryšio su 
kitais savo vienetais. Ką turiu 
daryti?

Generolas sunkiai nurijo seilę, 
šalia jo tylėdami stovėjo šarvuo
tos divizijos vadas gen. Feuch- 
tingeris, šarvuočių pulko vadas 
Kurt Meyeris ir kiti štabo kari
ninkai. Visi girdėjo klausimą ir 
įsmeigę akis į generolą laukė 
atsakymo.

Generolas ramiu balsu atsakė:
— Pulkininke, man nebepri

klauso daugiau duoti jums įsaky
mų. Elkitės pagal savo sąžinę. Ir 
tyliu balsu pridėjo:

— Sudiev!

(Bus daugiau)

JOHNSONO 
DOKTRINA

(Atkelta iš 1 psL) 
paisant teisės raidės. Pradėta 
kalbėti apie ’Johnsono doktriną* 
kurios tikslus tekstas dar nėra 
paskelbtas ir net suformuluotas. 
Tačiau jos esmė sukasi apie tai, 
kad JAV savo interesams apsau
goti turi griebtis visų galimų 
priemonių.

Kadangi apie "Johnsono dokt
riną" buvo pradėta kalbėti Do
mininkų Respublikos įvykių pro
ga, ui man priminė to šventojo, 
kurio garbei ta sala buvo pavadin
ta, paskutinį pamokslą Pietų Pran
cūzijoje, Languedoc vietovėje, 
šventas Dominikas (1170-1221) 
visą dešimt metų stengėsi at
versti herętikus Albingezus. 
Toms pastangoms nedavus vai
sių, šv. Domininkas paskelbė: 
"Daug metų aš bandžiau jus įti
kinti švelniai, mokydamas, mels
damasis ir verkdamas. Tačiau 
pagal mano krašto patarlę, ’ten, 
kur nepadeda palaiminimas, pa
deda smūgiai.’ Mes turime prieš 
jus sukelti kunigaikščius ir pre
latus, kurie apginkluos uutas ir 
karalystes prieš šį kraštą... ir 
ūda smūgiai pravers ten, kur pa
laiminimas ir švelnumas pasi
rodė esąs bejėgis".

Visa problema, kaip tuos 750 
metų senumo žodžius paversti pri
imtinais šių laikų pasauliui. Tru
putį juokinga, kad tas uždavinys 
atiteko skeptikui ir liberalui Ad- 
lai Stevensonui.

♦ JAV SPAUDOJE vistebekar- 
tojama mintis, kad buv. Domi ni
kų Resp. prezidento Bosch minis- 
teris Guzman esąs tinkamiausiu 
politiku, galinčiu apjungti sukili
mo teriojamo krašto žmones po- 
litinėn vienybėn. Būdinga, kad 
Guzmano kandidatūrai į preziden
tus vieningai pritaria sukilėlių 
vadovybė.

šalia to pasirodė žinios, kad 
Guzmanas, savo laiku būdamas že 
mės ūkio ministerlu, kartu buvo 
ir žemės ūkio banko direktorium. 
To paties banko, kurio vadovybė 
buvo apkaltinta labai stambiais 
išeikvojimais.

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

Kongreso pakomisė Europos 
reikalams pradėjo liudininkų ap
klausinėjimus tikresnio vaizdo 
sudarymui ir medžiagos apieesa- 
mą padėti Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje surinkimui.

Politinė akcija eina dviem ke
liais — tai tebelaukiąs savo ei
lės pavergtųjų tautų klausimams 
svarstyti komisijos steigimas, ir 
duomenų rinkimas ryšium su 
įteiktomis rezoliucijomis Kongre
se dėl padėties Pabaltijo valsty
bėse, reikalaujant tą klausimą iš
kelti JTO.

Kiek abu klausimai turi pri
tarimo ir rėmėjų, tiek atsiran
da ir kiek kitaip galvojančių po
litikų. Kiekvienas klausimas Kon
grese ar Senate ruošiamas, svars. 
tomas, nagrinėjamas ilgos ir 
varginančios procedūros rėmuo
se. Kiekvienas iškeltas klausi
mas turi savo rėmėjų, turi abe
jingųjų ir, pagaliau, opozicijos. 
Opozicija nebūtinai atsiranda 
"iš principo". Toje opozicijoje 
{skaitytini žmonės, kurie mano, 
kad yra JAV svarbesnių ir pir
miau svarstytinų klausimų.

Liudininkų apklausinėjimai ir 
medžiagos apdorojimai pakomi
sėse yra pradiniai žygiai, kurių 
laukia dar labai tankūs politiniai 
koštuvai. Bet pradžia jau yra.

Lietuvių visuomenė apie tą pra
džią yra informuojama trumpais 
komunikatais arba koresponden
cijomis apie lietuvių liudininkų 
apklausinėjimus. Šitoje eigoje to 
dar mažai. Reikia asmeniškai su
sitikti ir išsikalbėti su vienu ar 
kitu Kongreso atstovu, kad įsi
tikinti, kaip svarbu, kad toji po
litinė akcija būtų jųjų kabinetuo
se jaučiama gyvesne lietuvių vi
suomenės reakcija. Tai atsiekti 
nesunku laiškais, kurių tekstais 
ir platesnio masto organizavimu 
turėtų rūpintis tos mūsų organi
zacijos, kurioms politiniai reika
lai tiesioginiai priklauso. Ojoms 
talkininkauti turėtų visi kam tik 
rūpi, kad Lietuvos nepriklausomy
bės klausimas nebūtų keliamas 
vien tik vasario 16 d. iškilmių 
ar kt. progomis. Yra prasidė
jęs konkretus politinis darbas ir 
jame negalime likti tik stebėto
jais.

Ne kartą esame girdėję abe
jonių, ar šiuo metu būtų tikslin
ga Pabaltijo klausimą iškelti JTO, 
kada ten įsigalėjęs bejėgiškumas 
ir nepalankumas akcijai, prie
šiškai Sov. S-gos politikai ir nu
sistatymui jos užvaldytų sričiųat. 
žvilgiu. Didieji ’antikolonistai* 
nieko nepajėgia Įžiūrėti, kas de
dasi už geležinės uždangos.

Be abejo, tuo klausimu gali
me kalbėti ir diskutuoti, bet tuo 
pat metu neturėtume abejoti JAV 
iniciatyva, kuri pasirodė veiks- 

noriai - kūrėjai - Lietuvos ka
riai bolševikams pylė Į kailĮ, tai 
ir tarybininkai iš visų kampų, 
drauge su bolševikais, nešė ku
dašius Į rytus. Jų tarpe buvo ir 
Valiukas.

Dabar pažiūrėkime, ką E.Taut. 
kaitė-Poželienė rašo savo atsi
minimų knygoje apie Valiuką.

Tos knygos 54 pusi. Poželie
nė rašo:

"Lenkų legionierams ir Lietu
vos Tarybos kariuomenei 1919 m. 
spaudžiant... frontas atsidūrė 
Anykščių ir Zarasų rajone. Lie. 
tuvos ir Baltarusijos komunistų 
partija ir Komjaunimo Centras 
Įsikūrė Dvinske. Kaip tik tuo 
metu iš Įvairių baltųjų užimtų 
Lietuvos kampelių Į Dvinską su
važiavo daug mūsų draugų... Dau
gelis mūsų draugų pasitraukusių 
iš buržuazinės kariuomenės jau 
užimtų vietų, atvykę Į Dvinską 
perduodavo savo Įstaigų doku
mentus ir bylas CK Įgaliotiniui 
o patys grĮždavd vėl Į Lietuvą 
organizuoti pogrindžio darbą... 
Taip susirinko nemaža vykstan
čių Į Lietuvą ištvermingų komu- 

i nistų. Jų tarpe buvo Valiukas 
ir kiti. Vienas iš pirmųjų Į Lie
tuvą išvyko Valiukas... Karšta 
komjaunuoliška širdis jĮ traukė 

. ten, kur šaukė vargstanti Lie
tuvos liaudis". (J. Vilkaitis 1965 
m. balandžio 5 d. Naujienose šį 
sakinĮ taip cituoja: "Karšta jau. 
nuoliška širdis jĮ traukte trau
kė ten, kur..." Vadinasi "Kom- 
jaunulĮ" pavertė Į "jaunuoli". Vis
gi yra didelis skirtumas tarp tų 
pavadinimų. Raudoną visokiais 
būdais nori padaryti baltu ir tiek. 
Nesvarbu priemonės, bet tiks
las. )

Svarbiausias klausimas, už ką 
F. Valiukas buvo sušaudytas. 
Poželienė savo atsiminimų kny. 
goję rašo: "Visiems laikams liko 
mano atmintyje diena prieš jam 
iškeliaujant. Buvo liepos mėne
sio pradžia. Aš Įdaviau Valiu
kui mandatą -- mažytę plono 
šilko skriautelę su antspaudu ir 
Įrašytu jo slaptažodžiu. Stro
piai susukusi j| dūdele Įkišau Į 
popiroso kandikli ir Įdėjau Į port- 
cigarą.. Iškeliavo kupinas vil
čių ir atkaklumo. Tačiau eida
mas per fronto liniją jis pateko 
| baltųjų lietuvių rankas ir buvo 
sušaudytas". Kito Valiuko nega
lėjo būti, nes nužudymo data ata 
tinka. Dabar, jeigu karo zonoje 
tokĮ asmenĮ sugavo, tai kitokio 
sprendimo ir negalėjo susilaukti. 
Ar Valiukas priklausė komunistų 
partijai ar ne -- visai nesvarbu. 
Bet jo nusikaltimas yra didelis. 
Jeigu J. šernas būtųaiškinęs Va
liuko nusikaltimą tautai ir vals
tybei po E. Tautkaitės-Poželie- 
nės atsiminimų knygos pasiro
dymo -- neabejoju, kad būtų bu
vęs kitokios nuomonės, negu jis 
buvo 1919 m. rugpiflčio mėn. Ką 
šernas galėjo žinoti tada, kas 
dedasi užfrontėje, ypač Sovietų

minga ne vienu atveju, kada JTO 
sušlubavo. Dominikų Respubli
kos atveju ne tik kad nebuvo 
laukta kokio nors JTO spren
dimo, bet toje organizacijoje ne 
pasisekė niekam suorganizuoti 
net paprasto protesto, smerkian
čio JAV "invaziją".

Mūsų bylą remiančių kongres- 
manų pagrindiniai reikalavimai 
galimi pristatyti kong. Edw. J. 
Derwinski Kongreso pakomisėje 
Europos reikalams iškeltaisprin - 
cipais: kad sovietiniai agentai, 
kariuomenė, kolonistai būtų ati
traukti iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos; kad būtų sugrąžinti iš 
Sibiro visi tų valstybių tremti
niai, suvaryti | vergų darbo sto
vyklas; kad visiems tremtiniams 
būtų leista sugrĮžti Į savo kilmės 
kraštus ir, pagaliau, kad JTO prie
žiūroje būtų pravesti tuose kraš
tuose laisvi rinkimai, pagal lais
vo apsisprendimo principus, įku
rtuos turi teisę savo laiku lais
vę pasiskelbusios lietuvių, latvių 
ir estų tautos.

Kokias teises pripažintume ar 
nepripažintume JTO agentams 
balsavimo ir laisvo apsisprendi
mo priežiūrai vykdyti, dar lieka 
tolimesniu klausimu. Laisvo tau
tų apsisprendimo principų Įgyven 
dinimas komunistų pavergtose 
tautose tuo ar kitu būdu, jei tik 
bus visu rimtumu ir tinkamu pa
siruošimu siekiamas, bus ir at
siektas, kaip tai buvo atsiekta 
Afrikoje ir Azijoje.

Buvo pradėtų darbų, Į kuriuos 
plačiau jungėmės. Susilaukėme 
nepasisekimų ir nusivylimų (pri
siminkime tik Kersteno komisi
jos užsimojimus). Tačiau tai pra
eityje.

Jaunimo suorganizuotas žygis 
Į Washingtoną susilaukė ne tik 
komplimentų. Tas žygis parodė, 
kad mokame ir sugebame organi - Sąjungoje. 
zuotis ne vien triukšmui sukelti. 
Yra atkreiptas rimtas dėmesys 
| lietuvių visuomenės aukštą ci- 
vilizuotumo ir kultūringumo ly
gi. Tą dėmesĮ privalome ugdyti 
ir toliau palaikyti ne vien savų
jų liaupsinimais, bet tinkamu to 
dėmesio išnaudojimu. Yra atėjęs 
metas, kada apjungtomis greto
mis ir didesne energija savo il
gų metų žodžius privalome 
Paversti darbais.

Kai kuriuose principiniuose už, 
sienio politikos klausimuose la
bai aukštose VVashingtono sfero
se yra mesti kauliukai.

Tai faktas, kuriuo galime pa
sidžiaugti.

Tai faktas, kuris lietuvių vi
suomenę pastato prieš eilę klau
simų, Į kuriuos ilgai nedelsiant 
privalome rasti atsakymus.

(J.C.)

J. Vilkaitis straipsnio pabaigo
je sufabrikavo labai nemalonų sa
kini, kuris įžeidžia ano meto 
Lietuvos kūrėjus - savanorius, 
kurie atidavė savo brangiausią 
turtą gyvybę, kad tėvynę apgy
nus nuo priešų - bolševikų. Tas 
sakinys yra toks: "Kas gi pati
kės, kad iš užimtų vietų Lietu
vos kariuomenės kareiviai bėgo 
pas komunistus su {vairiais savo 
dokumentais ir net bylomis?"

E.P. Poželienė niekur taip ne
rašo. Ji rašo: "Daugelis mūsų 
draugų, pasitraukusių iš buržu
azinės kariuomenės jau užimtų 
vietų atvykę Į Dvinską, perduo
davo savo Įstaigų dokumentus ir 
bylas"! Tai kur čia minima Lie
tuvos kariuomenės kareiviai? Ku
riems tikslams ir ko siekiama to
kiomis nešvariomis fabrikacijo
mis?

J. Vilkaitis priminė man pa-

SĖKMINGAI PADEMONSTRAVOM SOLIDARUMĄ
Savaitgaliai Washingtone ge

gužės mėnesĮ gražūs: oras šiltas, 
parkai žaliuoja. Visur tylu. Po
piet Įstaigos užsidaro. Į šią ra
mią aplinką gegužės 15 d. gau
siai (žygiavo lietuvių būreliai - 
būriai. Tą šeštadienĮ Įvyko nau
jenybė. Pirmą kartą po Įvairių 
išsišokimų ir gėdingų demons
tracijų Įvyko tvarkinga, pozity
vi manifestacija už JAV prez. 
Johnsono griežtą antikomunis
tinę politiką Vietname. Kita pir
menybė buvo faktas, kad pirmie
ji, kurie parodė savo solidarumą 
su JAV vyriausybės antikomu
nistine politika, buvo tautinė ma
žuma -- Amerikos lietuvių stu
dentija bei jaunimas.

Jau vienuoliktą valandą La- 
fayette parke, prie Baltųjų Rū
mų, sustojo šeši autobusai iš to
limiausių vietovių. Parke maišė
si arti 500 lietuviu demonstrantų. 
II vai. 10 min. organizatoriai Pet
ras Vytenis, Ant. Sniečkus ir Al
gis Budreckis stengėsi suburti 
žmones. Dar nebuvo organizato
riaus - pirmininko Ant. Mažei
kos. Arvydas Barzdukas, Įgalio
tinis VVashingtone, nervinosi, nes 
spaudos atstovai laukia, Baltųjų 
Rūmų kanceliarija pasiruošusi 
priimti demonstrantų delegaciją. 
Reikia žmones tvarkingai subur
ti, reikia sušaukti oficialią de
legaciją. Jerguteli, dar vis pri
važiuoja autobusai ir išsilieja nau
jos šimtinės. Dar nėra plakatų. 
Laimė, VVaterbury savo iniciaty
va pagamino 30 plakatų; juos 
patikrinom ir išrikiavom. Pagal 
sutartą leidimą mieste policija 
leidžia vilktinei žygiuoti ties Bal
taisiais Rūmais, palei Pennsyl- 
vania alėją. Demonstravimo plo
tis: 150 metrų and 4 metrų.

11 vai. 20 min. pagaliau pirmi
ninkas Mažeika atvažiuoja suNew 
Yorko autobusu. 72 plakatai 
pristatomi, vilkstinė padvigubė
ja. Broliai Tamošaičiai iš Bos
tono pristato tris vaiki - talki 
audiofonus, kurie padeda tvark
dariam išlaikyti rikiuotės tvar
ką, Policija nustebinta demonstra
cijos tvarkingumu. Anot policijos 
Įeit. Neilson, lietuvių žygis draus
mingiausias, kuris pasirodęs ties 
prezidentūra ligtolei. 11 vai. 30 
min. pagal policijos skaičiavi
mus jau arti dviejų tūkstančių 
demonstrantų, eisena spalvinga, 
kadangi daugelis mergaičių dėvi 
tautinius rūbus. Televizijos 9 ka
nalas pradėjo filmuoti žygiuoto- 
jus. Demonstracijos plotis didė
ja; policija leidžia lietuviams de
monstruoti dar ir skersai gatvės.

Policija ir F.B.I. agentai tikri
na lietuvių delegacijos dokumen
tus. Į oficialią atstovybę Įeina 
pirm. Antanas Mažeika, vice- 
pirm. Algis Budreckis, informa
cijos vedėjas Petras Vytenis (Wy_ 
tenus), ir jaunimo atstovai: Ire
na Sandanavičiutė (tautiniais rū
bais), Ričardas Legeckis ir An
tanas Vainius, jr. Prie Baltųjų 
Rūmų šoninio prieangio ameri
kiečių laikraštininkai apspito de
legaciją klausimais. Vytenis at
sakinėjo.

Dvyliktą valandą delegacija su 
memorandumu buvo Įleista Į pre
zidento patarėjo kabinetą. Mi- 
chael Gieplinski, prezidento pa
tarėjas tautinių mažumų reika
lams, pasveikino delegaciją ir 
pranešė, jog prezidento asmens 
patarėjas teisiniams reikalams 

sirausti po Lietuvos St. Seimo 
darbus ir ten būčiau suradęs kit
ką. Dar ne vėlu. Gera pasiūlymą 
priimu.

J. Jūrevičius 
Chicago

Algirdas Budreckis

Lee White priims lietuvių‘me
morandumą prezidento vardu.

Netrukus Įeina prezidento pa
tarėjas Lee White; jis paspau
dė visų rankas; jĮ ypatingai nu
stebino studentės I. Sandanavi- 
čiūtės tautiniai rūbai. Patarė
jas White sutiko išeiti laukan 
prie laikraštininkų ir fotografų, 
viešai priimti memorandumą ir 
duoti Baltųjų Rūmų pareiškimą 
tuo klausimu. Prie Baltųjų Rūmų 
VVhite, Cieplinski ir lietuvių de
legacija atliko memorandumo Įtei
kimo ceremoniją. Foto aparatai 
suko, reporterių plunksnos skra
jojo sąsiuviniuose, Vytenis už
rašė kalbą Į juosteles.

įteikdamas lietuvių memoran
dumą Patarėjui Lee White,pirm. 
A. Mažeika pabrėžė, jog Ameri
kos lietuviai šiandieną žygiuoja 
viešai pademonstruoti pritarimą 
griežtai antikomunistinei poli
tikai, jog lietuvių nuotaika atsto> 
vauja ir daugumos amerikiečių 
nusiteikimus šiuo reikalu ir kad 
dera lietuviams tai daryti, ka
dangi jų tėvynė jau 25 metus 
patyrė komunizmo jungą. Patarė
jas White padėkojo Mažeikai už 
memorandumą; jis sakė perduo- 
siąs dokumentą Prezidentui, kad 
Prezidentas ir jo kanceliarija pa
tenkinta lietuvių demonstracija, 
kad džiugu matyti tiek daug jau
nimo demonstruojant už vyriausy - 
bės politiką. VVhite pabaigė žodi 
tariant, kad Amerikos studenti
ja turėtų sekti lietuvių pavyzdĮ. 
Po ceremonijos VVhite klausė apie 
tautinių rūbų reikšmę, apie lie
tuvius Amerikoje. Petras Vyte
nis iškėlė Lietuvos klausimo Jung
tinėse Tautose pristatymo reika
lą. White konstatavo, kad klausi
mas referuojamas Prezidento 
patarėjui tarptautiniams reika
lams.

Tuo tarpu žygis pasiekė savo 
viršūnę. Per 2000 lietuvių iš 
Bostono, Putnamo, Brocktono, 
Worcesterio, Providence, Hart
fordo, VVaterbury, New Yorko 
Patersono, Nevvarko, Kearny, 
Bayonne, Elizabetho, Philadel- 
phijos, Baltimorės ir net toli
mos Omahos demonstravo. Sker
sai gatvės, parke, susitelkė tūks
tančiai amerikiečių žiūrovų. Žy
gis suardė VVashingtono savait
galio ramumą. Tačiau, viskas vy
ko tvarkingai, be jokių išsišoki
mų. šis reiškinys stebino tiek 
policiją, tiek vietinius stebėto
jus,

12 vai. 30 min. susidarė ant
ra delegacija nuvykti Į JAV Kon 
gresą. Į delegaciją |ėjo Ant. Ma-. 
žeika, A. Budreckis, Ant. Vai
nius, jr., broliai Tamošaičiai bei 
kiti Bostono studentų veikėjai. 
Lietuvių jaunimo delegacija bu
vo Atstovų Rūmų pirmininko (spea- 
ker) John McCormack priimta.

GO TO CHURCH 
AND PRAY ON THIS

MEMORIAL DAY

cooccooocooosooocoooooooeoociogogccococooco

S T. C LAI R 
AVINGS

ASSOCIATION

Pirm. Mažeika referavo pirmi
ninkui McCormackui apie lietu
vių žygĮ, perskaitė memorandu
mo tekstą ir Įteikė kopiją. At
stovų Rūmų pirmininkas McCor
mack išgyrė delegaciją už žy
gio iniciatyvą ir sakė, kad kol 
jis Atstovų Rūmams pirminin
kaus, Kongresas nenusilenks 
komunistų agresijai. Jisai pasi
rodė labai simpatiškas lietuviš
kiems reikalams, net pripažino, 
kad jo brolvaikis vedęs lietuvai
tę. Jo pareiškimai buvo užrašy
ti Į juosteles. Pirm. McCormack 
linkėjo demonstrantams kloties 
ir žadėjo ir ateity priimti pana
šias lietuvių delegacijas.

Maždaug pirmą valandą de
monstracija pakeitė savo pobūdĮ, 
t.y. ji tapo eisena Į Lincolno pa
minklą. Dalinai gatvėmis, dalinai 
šaligatviais, tūkstantinė vilks* 
tinė nužygiavo su plakatais Į Lin
colno paminklą. Ten vainikas bu
vo padėtas prie Didžiojo Laisvin
tojo statulos. Lietuviai sukalbėjo 
maldą. Prel. Jonas Balkonas ta
rė žodĮ apie Lietuvos pavergimą. 
Po ceremonijos masė sugiedojo 
Marija, Marija. Įdomu pastebė
ti, kad paprastai prie demonstra. 
cijų Lincolno paminkle būna 23 
policininkai, ŠĮ sykj, anot vieno 
leitenanto, užteko tik 6 polici
ninkų. Tuo ir baigėsi oficiali 
demonstracijos dalis.

Po to, daugelis lietuvių nuva
žiavo prie Kennedžio kapo ir pa
dėjo vainiką prie aukuro. Vėliau, 
Lietuvos pasiuntinybėje ministe- 
ris Juozas Rajeckas priiminėjo 
demonstracijos organizatorius ir 
dalyvius. Daugumas lietuvių au
tobusais ir mašinomis apleido 
Washingtoną apie 6 vai. vak. Žy
gis atliktas.

Ko atsiekė lietuviai demons
trantai per tris valandas? Me
morandumas, kurs nušvietė ir 
Lietuvos reikalą, buvo preziden
to Johnsono aukštų pareigūnų ir 
JAV Atstovų Rūmų pirmininko 
priimtas. Pati demonstracija bu
vo naujiena,išreklamavusi lietu
vius per televiziją, radiją bei laik
raščių žinių agentūras (AP, UPI, 
Newhouse Syndicate). Pavyz- 
džiui.pačiam VVashingtone, kurio 
apylinkėse keturi milijonai gy
ventojų, kas pusvalandĮ per radi
ją ir televiziją buvo pranešimai 
apie ŽygĮ. Lietuviai savo tvar
kingumu Įsigijo gerą vardą VVa
shingtono policijoje. Tai yra svar
bu jei ateity lietuviai planuos pa
našiai pasireikšti. Imponavome 
Michael Cieplinski, patarėją ma
žumų reikalams, per kurĮirALT 
ir kitos lietuvių delegacijos turi 
kreiptis Į Baltuosius Rūmus. Ki
taip sakant, radom užtarėjų lie
tuviškiems reikalams.

Žygis sėkmingai pasibaigė,ta
čiau turėkime užtektinai apdai
rumo ir vilčių išnaudoti šitą 
laimėjimą ateičiai.

LAI ŠK Aly
/~S7*

IŠ F. valiuko simfonijos

Kaip prisimename, 1956 m. p. 
Žilys Naujienose iškėlė klausi
mą, ar socialdemokratas F. Va 
liukas nedirbo bolševikams. Ry
šyje su iškilusiu klausimu apie 
gyd. A. Domaševičiaus veiklą 
nepriklausomoje Lietuvoje ir ieš 
kodami tiesos -- Dirvos 37 nu
meryje pacitavau iš komunistinio 
pogrindžio veiklėjos E. Tautkai- 
tės - Poželienės knygos keletą 
minčių apie F. Valiuko veiklą ir 
nusikalstamąjį darbą, š.m. ba

landžio 5 d. J. Vilkaitis Naujie
nų skaitytojų nesupažindino ką 
Valiukas darė ir už ką galėjo bū
ti sušaudytas. Visi jo gynėjai to 
fakto nenurodo.

Truputis istorinių faktų. F. 
Valiukas grĮžo iš Rusijos Į Lie
tuvą 1918 m. birželio pradžioje 
ir apsigyveno Panevėžyje. 1918 
m. Panevėžyje susidarė komu
nistinė revoliucinė darbininkų ir 
valstiečių taryba. Valiukas buvo 
tos tarybos sekretoriumi. Tary
bininkai per trumpą viešpatavimą 
sunaikino keletą padoriųpiliečių.

šioje vietoje turime prisiminti 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vas su bolševikais. Kai Panevė
žyje susikūrusiems revoliuci
niams darbininkams ir valstie
čiams tarybininkams pasidarė 
karšta, nes mūsų narsieji sava-

IIEŠĖlHMt l'IIICUid.lE PIRKITE MILIUJE MOBERJIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE 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.

51 h 1.59,
5t h 1.89
5t h 4.39

Bot t. 1.29

5. Zuhrovka 100 proof ............ 5th 4.75
6. Napoleon Imp. French Vermouth  5th 1.19
7. Bordeaux French \Vine .........................5th 0.98

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

Apie atsiskyrusi draugą
Pasitaiko keistokų nelaimių, 

kaip man su Pulgiu Andriušiu.
Ilgus metus buvo geras artimas 

pažįstamas, beveik draugas, toks 
malonus, grynas ir aukštaitiš
kas, o ir mudviejų pažiūros |blai
vybės naudą visuomet tvirtai su
tapdavo. Tačiau po Antrojo Pa
saulinio Karo, kiek patyriau, jis 
jau du kartu buvo ant manęs už
sirūstinęs, ir stiprokai. Ir abu 
kartu tuomet, kai aš maniau, kad 
tik juokauju. Matyt, mudviejų juo
kavimo bangos ilgis ne tas pats. 
Tuo nenoriu pasakyt, kad mano 
ilgesnis ar geresnis. Mano tur
būt blogesnis, bet taip vis atsi
tikdavo. Ir nors ne kartą norė
jau, bet visada po to bijojau rašy
ti ką nors apie Pulgio Andriušio 
humoreskas, lyrines apysakas ar 
romanus. Ką žinai, vėl jis su
pyks...

Bet dabar pasitaikė proga ne 
kūrybinė, o iš memuarų srities, 
ir mano baimės jausmas nebe
veikia. Tai jo "palaidi prisimi
nimai" apie (žymųjį lietuvių dra
mos režisierių Romualdą Jukne
vičių, 32-juose puslapiuose iš
spausdinti anąkart mūsų minėta
me literatūros metraštyje "Pir
moji pradalgė". Tai buvo raši
nys, mane didžiai sudominęs ir 
labiausiai patikęs visoje knygo
je.

Prašau apysakihinkus ir poe
tus atleisti šią silpnybę, bet to
kios rūšies memuarai man labai 
patinka. Žinoma, patikimas dar 
nebūtų joks argumentas, bet aš 
mėginčiau net (rodinėti, kad kul
tūrinio mūsų gyvenimo praeities 
atsiminimai ir smulkesni ap
rašymai yra (domūs, reikalingi, 
vertingi ir būtini dabar, kol liu
dininkai ne visi išnyko.

Tokie memuarai geriau ir vaiz
džiau, negu sausos studijos (ku
rių irgi dar trūksta) atplėšia 
laisvosios Lietuvos kultūrinio gy_ 
venimo atmosferą. Jie atsklei
džia ano meto mūsų dvasinio ir 
kultūrinio akiračio (vairumą, gy
vumą ir individualines spalvas. 
Ir jie padės išsaugoti lietuvių kul
tūros istorijai tai, kuo nesido
mi okupantai, kurių tikslas iš
braukti iš mūsų kultūrinio lais
vo gyvenimo viską, kas jiems ne
patarnauja, dar dažniau karika- 
tflrinti, purvinti ar tiesiogmeluo- 
ti ten, kur neįmanoma visiškai 
nutylėti.
•

Ir štai Andriušis mums vaiz
dingai atpiešė anuos jaunųjų Lie
tuvos teatrininkų laikus ir juose 
— savo draugą Romą Juknevičių 
(dažnai mūsų jau Jukna vadintą), 
kuris buvo artimas draugas ir 
daugelo kitų, anuomet studija
vusių vaidybos mokyklose, ar 
prof. Balio Sruogos (steigtame

universiteto Teatro Seminare, 
kur( lankė daugiausia studentai 
humanitarai, norėdami arčiau pa
žinti teatro meną ar besiruošian
tieji tapti teatro kritikais.

Andriušio piešinys vienas pla
čiausių ir geriausių, kok( teko 
skaityti apie pernai per anksti 
pasimirusi mūsų tęatro režisie
rių. O Romas Juknevičius buvo 
išsiskyręs iš kitų, kaip pats kū
rybingiausias ir pajėgiausias lle - 
tuviškos scenos meistras. Ne
priklausomos Lietuvos teatrą su
kūrė ir jame pasireiškė keletas 
vyresnių rusiškos mokyklos re
žisierių: K. Glinskis, A. Sutkus, 
B. Dauguvietis ir ypač daug nau
jo vėjo atnešęs ir visa pakopa 
mūsų dramos teatro lygmenį kils
telėjęs Andrius Oleka-Žilins
kas. Po to pradėjo rastis jau
nųjų, kaip Algirdas Jakševičius 
(pačioje jaunystėje miręs šilti
ne), Ipolitas Tvirbutas, Juozas 
Miltinis (prancūzų mokyklos), J. 
Monkus, J. Blekaitis ir kiti. Jų 
tarpe Romualdas Juknevičius be
matant iškopė (vadovaujančiąvie
tą, pasireiškęs Klaipėdos teatre, 
paskui Kauno ir galiausiai Vil
niaus.

Kiek laisvosios Lietuvos teat
ras pasiekė vos per porą dešimt
mečių, sovietinė okupacija mums 
nedavė pajėgesnių režisierių nei 
per 25 metus, nors, kaip iš spau
dos atrodo, keliolika gabių akto
rių išaugino, kas yra natūralu.

Andriušio "palaidi prisimini
mai", be abejo, nepateikia visiš
kai pilno Juknevičiaus, kaip re
žisieriaus ir aktoriaus paveiks
lo, bet kaip žmogų j| atvaizduoja 
labai gyvai ir spalvingai. Taigi, 
pusiausvyros nėra: pašalinis skai
tytojas iš to aprašymo daug ge
riau pažins ir supras Juknevi
čių, kaip frantą studentą, rafi
nuotą miesčion(, šaunų bohemi
ninką, nuolatin| išdaigininką ir 
visų Bachuso gėrimų žinovą, nuo
lat lydimą savo "propagandos mi
nistro" ir kiek mažesnių gabumų 
išdaigininko Juozo Grybausko. 
Tačiau tie asmens ir (vairių la- 
kfldravimų apiplėšimai ne tik la
bai pagyvina tam tikrą "teatrinę 
atmosferą", bet ir padeda arčiau 
prieiti prie sudėtingos ir viso
kiais talentais apdovanotos jau
nojo režisieriaus asmenybės.

ryškūs ir labai žymūs Juknevi
čiaus pastatymai, kaip "Vincas 
Kudirka", Ibseno "Nora", Kleis
to "Sukultas ąsotis" ar Billinge- 
rio "Auksinis miestas". Visi jie 
laikomi stambiais Lietuvos teat
ro pasiekimų stulpais.

Romas buvo gabus ir visada la
bai originalus ir kaip aktorius, 
nors pats dažnai vaidinti nemė
go. Ir beveik netikėčiau, kad Pul
gis būtų pamiršęs jo pirmąj( stam
bų vaidmenį A. Olekos-Žilinsko 
"Milžino paunksmės" pastatyme, 
per kur( Juknevičius išlaikė bran
dos egzaminus pirmaeilio akto
riaus rangui. Tiesa šio veikalo 
autorius B. Sruoga sukūrė pirmą 
originalų ir kitonišką, negu 
(prastą, karaliaus Jogailos per
sonažą. Ne kaip tik silpnavali, 
lenkams parsidavusi, beveikišga- 
mišką lietuvi karalių, bet gana iš
mintingą, viską suprantanti sen|, 
gilų savo gimtinės patriotą, atei
ti pramatanti valstybininką, jaut
riai išgyvenanti, kenčiantį, tra
gišką, ne paniekos, o daugiau 
užuojautos kelianti žmogų.

Tada dar žalias jaunuolis, Juk
nevičius pasigėrėtinu ryškumu ir 
(tikinamumu suvaidino sen| Jo
gailą, kaip lygiai įdomiai tame 
pat spektaklyje pasirodė Jogai
los vėliausios žmonos Sofijos 
vaidmenyje totoriško kraujo 
lietuvaitė Kalinaitė (vėliau iš
tekėjusi už baritono Mažeikos ir 
pasitraukusi iš scenos).

Gegužės 15 d. Jaunimo Centre, Chicagoje (vyko Anatolijaus Kairio 3-jų veiksmų satyrinės komedijos 
Viščiukų ūkis premjera. Scenos Darbuotojų Sąjungos skelbtame konkurse, veikalas laimėjo 500 dol. pre
miją. Nuotraukoje pastatymo dalyviai: iš kairės J. Raudonis, J. Cijūnelienė, R. Stravinskaitė, E. Radvila, 
Alg. Dikinis (režisierius), E. Petrokaitė-Rukuižienė ir A. Dikinis. P. Petručio nuotrauka

IŠ dalies kaip aktorių ir spe
cialiai kaip sceninio gyveni
mo kūrėją-režisierių, Andriu
šis kiek plačiau apibūdina Juk
nevičių Hejermanso "Vilties",G, 
Hauptmanno "Prieš saulėleidi", 
A. Gustaičio "Slogučių" pastaty
muose, "Žmogus po tiltu" ir "Pa
langos" vaidmenyse. Liko nepa- 
nagrinėti ir net nepaminėti kiti

Norėčiau vienu prisiminimu 
papildyti taip pat Andriušio mini
mus legenda r inius Juknevičiaus 
sugebėjimus suruošti aktoriams 
ir svečiams balius po kiekvienos 
premjeros. Jei premjera gerai 
pasisekdavo, balius visada būda
vo nepaprastai šaunus.

1942-44 metų laikotarpyje man 
pirmą ir turbūt paskutini kartą 
gyvenime teko Lietuvoje verstis 
viena labai sunkia, bet ir malonia 
profesija: būti specialiu teatro 
recenzentu ir apžvalgininku šiau «■ 
liuose leisto ir S. Miglino reda
guoto, skaitytojuose tuomet gana 
populiaraus "Tėviškės" savait
raščio. Smulkiai aprašydavau vi
sus Šiaulių dramos teatro ir ope
retės spektaklius ir laikas nuo 
laiko būdavau komandiruojamas 
pavažiuoti 1 Kauną ir Vilnių 
plačiau pasidairyti, kas dėjosi 
mūsų didžiuosiuose ir pajėgiau
siuose teatruose.

1944 m. pavasari, berods, ge
gužės mėnesi, specialiai nuvy
kau j Vilnių pamatyti naujausią 
Juknevičiaus premjerą — "Auk
sinio miesto" pastatymą. Įspū
dis buvo stambus: premjera pra
ėjo didžiausiu pasisekimu, kaip 
sostinės teatrui pridera, didin-

DIRVOS PRENUMERATORIAMS 
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties leidykla suteikia pro
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi
nius:
Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00
Alės Rūtos — KELIAS I KAIRĘ — premijuotas romanas ..........................$3.00
R. Spalio — ALMA MATER — romanas ............................................................ $5.00
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT Iš KARTO, MOKATE 
TIK 10 DOLERIŲ!

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to, toji nepaprastai didelė nuolaida 
veiks tik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaidą DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cieveland, 
Ohio 44103.

Ta proga per Dirvq patariame paskubėti įsigyti:

A. Merkelio — ANTANAS SMETONA — monografija — kaina ...... $12.50
LAISVĖS KOVŲ DAINOS ..............................  $ 5.00
B. Armonienės — LEAVE YOUR TEARS IN M0SC0W (angį, laida) $ 3.95 
K. Almeno — UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ (2 d. romanas) tomas po $ 3.00
A. Mackaus — CHAPEL B — poezija ................. :...........  $ 3.00
J. Mikuckis — DERLIAUS VAINIKAS — poezija ................................... ..$ 4.00
B. Railos — Iš PASKENDUSIO PASAULIO ......................................... $ 5.00
B. Railos — TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .......................  $ 5.00

Visa eilė kitų lietuvišku knygų. Teiraukitės!

gai, su prožektorių šviesų puto
mis ir kitais Romo visada mėg- 
tais teknlkiniais įmantrumais, o 
ir kūrybinės scenos meno kibirkš
tys ne kartą sužėrėjo daugumos 
jaunų aktorių pasirodymuose.

Deja, jau tuomet tą spektakli 
manyje temdė kitos nuotaikos. 
Karas rytuose blogai ėjo, nacių 
esesininkai Vilniuje buvo pradė
ję apgulos stov| prieš gen. Ple
chavičiaus Rinktinės dalinius. Vi
si lietuviai buvo (erzinti, nera
mūs, nervingi. Ir tuojau po prem
jeros prasidėjo didelis balius. Ak
toriai, visas teatro personalas, ' 
geras pluoštas "spaudosatstovų" 
ir svečių, taipgi pora vokiečių ka
rininkų iš Vilniaus komisarija- 
to. Užkandos nedaug ir nekokia. 
Burokėliai, silkės ir šiaip kas 
gintis nuo bado. Jokių tauresnių 
gėrimų, tik vietinė lietuviška bal
toji. Bet už tat pilnos ropinės 
ir didumo it statinaitės, ir tau
relės ne pirštuko gilumo, o maž
daug bokalai.

Pirmoji baliaus valanda buvo 
tyli ir labai nuobodi. Nusibodo 
turbūt ir abiem vokiečiam, ir jie 
greit išėjo. Tada bematant (vy
ko sprogimas: visa salė sujudo, 
suulbavo, sutraškėjo, r opinės iš
tuštėjo ir aš niekad nebūčiau pa
tikėjęs, kad taip greit visiems 
galima pasigerti. Tada Grybaus
kas užšoko ant paaukštinimo ir 
atliko programą: karikatūriškai 
imituodamas kariaujančių vals
tybių vadus, jų tarpe ne tik Sta
liną, bet ir Hitlerį Salė kvatoja, 
šūkauja, net stiklinės ima skrai
dyti viršum galvų. "Fantastiškos 
džiunglės", sako priešais sėdin
tis A. Rannitas, kažinkaip čia at
sidūręs iš Kauno. Ir mano kaimy
nas aktorius J. Palubinskas neiš
laiko: pabriebia bokalą ir tvoja 
l grindis, bet šis nedūžta, storo 
stiklo. Tada jis vėl pakelia boka
lą ir abiem rankom iš visų jėgų 
tvoja dar kartą, ir šis subyra I 
šipulius. Ir man juokiasi: kad dau- 
žyt, tai daužyt, juk jau viskas ap- • 
linkui dūžta ir taip...

Tas balius truko ligi penktos 
valandos ryto ir daugeliui svečių 
buvo priverstinis, nes per karą 
nakt| civiliams buvo draudžiama 
vaikščioti. Jo vaizdai buvo sun
kiai aprašomi, makabriški. Taip 
švęsti premjerą gali tik arba per 
daug laimingi arba be galo nelai
mingi žmonės, kurių nervai nebeiš
laiko.

Paryčiu grimavimosi kamba
ryje sutinku Juknevičių. Jis čia 
klek flirtavo su aktorėmis. Pa
maiviška šypsena, bet ramus, ly
gus, marškiniai ir švarkas šva
riausi, lyg kątlk iš valyklos. 
Susėdame pasišnekėti. Ne apie 
teatrą, bet apie gerus studentiš
kus laikus, apie kitus auksinius 
miestus: Paryžių, Berlyną, Kau
ną. .

Žiūriu ir matau: jis beveik vi
siškai blaivas, štai menas ir va
lia būti išmintingu triukšmin- 
giausio baliaus šeimininku...

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

OMER W. SCHROEDER
GENERALINSURANCE OF ALL TYPES

1105 Chester Avė. Call PR 1-6000

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE 

ANY KIND ANYWHERE

East 9th St. Pier Bldg. T0 1_O2°C

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis MEMORIAL DIENOJ

ALLIED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

ROTO-ROOTER SEWER AND 

DRAIN SERVICE
West Side
12910 Detroit Avė
AC 6-4500

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPR00F FABRIC 

COLLARS AND CUFFS

Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

East Side 
12824 Superior Avė 
MU 1-7722

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
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JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 WALTON ME 1-3700
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TAUTOS HIMNIj ISTORIJOS
UŽKULISIUOSE ll,M1

m
Ne paslap

tis, kad lietuvis savo septynių- 
aštuonių šimtmečių eigoje buvęs 
laisvas, iš prigimties status ir 
atviras, net ir savo tėvų žemė
je buvo menkesnis diplomatas, 
negu, pa v., seniai savo valstybės 
netekęs izraelitas, arba praeity 
savo valstybės nesukūręs latvis, 
kuris svetimųjų priklausomybėje 
gyvendamas, buvo jgyjęs-mik
laus sugebėjimo visur geriau pri
sitaikyti, Antroji priežastis buvo 
bene ta, kad lietuvis — kaip ir 
lenkas — caristlnei Rusijai buvo 
krislas akyje, nes jis buvo ne
kenčiamas katalikas, gi latviai 
buvo protestantai. Carų dvaras 
ir nemažai stambiosios rusų 
aristokratijos buvo susigimi
niavę su Vakarų Europos — vo
kiečių, švedų ir kitų tautų--aris
tokratija, kuri buvo taip pat pro
testantiška. Iš čia tat kilo tas 
natūralūs gerbimas visko, kas 
buvo susiję su vokiečių, švedų 
ir kitų tautų kultūra ir su pro
testantų tikyba, kurią rusai kar
tais vadindavo "niemeckoje vie- 
roispoviedanije" (vokiečių tiky
ba). Todėl buvo toleruojamas ne 
tik protestantų-latvių himnas, bet 
latviai ir iš viso galėjo geriau 
jsitaisyti buvusios Rusijos ribo
se, baigti aukštuosius mokslus 
ir užimti aukštus postus, neturė
dami prievolės pereiti | stačia
tikybę. Iš latvių muzikų prisi
mintinas kompozitorius Jazeps 
Wltols, 1886 meteis baigęs Pe
trapilio konservatoriją ir nuo tų 
pat metų ligi 1918 m. išbuvęs 
tos pat konservatorijos mokyto
ju ir profesoriumi.

LIETUVIU TAUTOS HIMNAS

Mūsų tautos himnas neturi sa
vy religinio elemento kurio nors 
tiesioginio ir atviro | Dievą krei
pimosi formoje. Jame mes taip 

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividetif 
das 4'/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. KAZANAVSKAS, President

INSURfD

pat nerasime — kaip kai kurių 
kitų tautų himnuose — vieno 
asmens kulto žymių, nei vienos 
kurios nors politinės grupės 
garbinimo pėdsakų. Patys him
no pirmieji žodžiai rodo, kad 
svarbiausias centrinis jo taš
kas yra Lietuvos šalis ir tos 
šalies žmogaus dvasinis tobu
lėjimas, o ne medžiaginė gero
vė.

Lietuva, Tėvynė mūsų 
Tu didvyrių žemė, - 
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gerybei.

Himno teksto ir muzikos au
torius — Vincas Kudirka, medi
cinos daktaras. Mums jis bet gi 
buvo ir paliko daugiau žinomas 
kaip rašytojas ir tautos žadinto
jas. Salia gydytojo profesijos, jis 
buvo ir muzikos mėgėjas, rašęs 
{vairių saloninės muzikos dalykė
lių ir su lenkų muzikų pagalba 
paruošęs chorams lietuviškų liau
dies dainų du sąsiuvinius, kurie 
žinomi "Kanklių" vardu. Mūsų 
dabartini himną, kukliai pavadi
nęs "tautiška daina", Kudirka 
parašė 1898 meteis, t.y. žiauriau
sio rusų sugalvoto lietuvių spau
dos draudimo laikmečiu.

Po 1905 metų rusų revoliucijos 
ir po jų pralaimėjimo su japo
nais karo, lietuviams atgavus 
savąją spaudą ir daugiau kultū
rinės laisvės, Kudirkos "tautiš
ka daina" būdavo dainuojama "lie
tuviškuose vakaruose", o 1918 
metais Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, ji imte dainuoti kaip 
tautos himnas. Susirinkus Lietu
vos Steigiamajam Seimui 1920 
metų gegužės mėn. 15 dieną | sa
vo pirmąjį posėd|, pirmininku iš 
rinktam Aleksandrui Stulginskiui 

perskaičius rezoliuciją, skel
biančią nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymą, visi sei - 
mo atstovai sustoję sugiedojo 
"Lietuva tėvynė mūsų". Susikū
rus Lietuvos valstybei "Lietuva 
tėvynė mūsų" tapo oficialiu vals
tybės himnu. Nepaslaptis, kad 
vyriausybės sferose ir šiaip vi. 
suomenėje buvo svarstomi ir 
kitokių himnų pasiūlymai, kaip 
pa v., Sauerweino - St. Šimkaus 
"Lietuviais esame mes gimę" 
ir kt., bet dėl įvairių kitų kūri
nių trukumų buvo pasilikta prie 
paprastesnio. Kudirkos kūrinio.

Visi priekaištai dėl kai kurių 
ideologinių ir muzikinių mūsų 
himno trūkumų, ar jie būtų tei
singi ar ne, šiandien atrodytų 
keliasdešimt metų pavėlavę, nes 
kaip žinome, dabartinis mūsų tau
tos himnas nuo 1905 metų Didžio
jo Vilniaus Seimo ligi 1940 metų 
tėvynėje buvo tinkamas tautinė
mis, kultūrinėmis, valstybinė
mis ir tarptautinėmis - diplo
matinėmis progomis. Dabartiniu 
metu jj pakeitus nors ir geriau
siu pakaitalu, kažin ar būtų at
siektas kuris nors tikslas, nes 
teisybei žiūrėdami tiesiog | akis 
mes — bent tiė, kurie užjūriuo
se atsiradome po II-jo Pas. ka
ro, — esame tik mažytė tautos 
dalelė, kuri didžiausio tėvynei 
pavojaus metu tą mūsų tėvynę 
maironiškai betariant, "bailiai, 
kaip kūdikiai" apleidome. Tat ar 
mes galėtume pasiimti teisę nu
statyti visai mūsų tautai jos him
no formą ir turinj? O be to, ar 
tuomet dar daugiau nepadidėtų 
tas mūsų tradicinis tautos skaidy
masis, naudingas ne mums, o tik 
kitiems, ir praeity sugebėju
siems valdyti mus pagal istorini 
valdymo dėsni "divide et impe- 
ra"?

Dėl mūsų himno muzikos taip 
pat yra buvę užmetimų. Vieni 
samprotavo, kad himno melodi
ja nesanti lietuviška, kiti jau 
tvirtino, kad ji esanti nelietu
viška. čia suminėjau dvi spren
dimų rūšis, kurios logikoje nė
ra vienas ir tas pat dalykas. Mū
sų himno melodija nėra būdingai 
lietuviška, bet ji taip pat nėra bū
dingai rusiška, lenkiška, vokiška 

ir t.t, Žinoma, mes negalime ly
gintis šiuo atžvilgiu su mūsų kai
mynais lenkais, kurių himną 
"Jeszcze Polska nie zginęla" į 
kurią kalbą mes beišverstume 
jo tekstą, muzikiniai visuomet pa
siliks tautinis-lenkiškas, kaip ir 
tos, iš lenkų malonės mums pri
mestos mūsų kalėdinės giesmės: 
"Gul šiandieną", "Linksminkitės 
mieli broliai", "šiandien Betle- 
juj" ir visa eilė kitų, nes lenkai, 
oficialiai būdami Romos katali
kai, ir čia sugebėjo palikti tik 
lenkai - katalikai ir visur, net ir 
| bažnytines giesmes įmontuoti 
savo būdingai tautinio mazuro rit
mą ir metrą.

Tiesa, mūsų tautos himno me
lodijos pirmasis taktas turi pa
našumo | Vilniaus Aušros Vartų 
koplyčioje giedamą "Witaj, Panno 
nieustanno", | jų giesmę "Witaj, 
Swięta | poczęta", | rusų "Druž
no, bratey, piesniu etų" ir žydų 
sinagoglnę psalmę "The Lord of 
Glory" ir kitur, bet to panašumo 
visur yra vos po vieną, o daugiau
sia po du taktus. Toliau melodi
ja skiriasi. O be to, tokių melo
dinių kvartos šuoliųaukštyn ir at
gal, kaip kad mūsų himno pra
džioje, mes galime surasti bega
les kitų tautų muzikoje. Gal Il
giausiai mūsų himno melodija su
tampa su vokiečių daina "Stimmt 
an mit hellen hohem Klang, 
Stimmt an das Lied der Lieder," 
bet ši vokiečių daina prasideda 
prieštakčio gaida, kurios mūsų 
himnas neturi. O kadaise Miko 
Petrausko paskelbtas antrosios 
himno dalies panašumas su Mo- 
niuszkos operos "Halka" vienos 
scenos melodija ritmo atžvilgiu 
visai neturi panašumo, o melodi
niai yra tik trumputis ir tolimas 
aidas.

Galima būtų padaryti prielaidą, 
kad mūsų tautos himnas neturi 
savyje būdingų mūsų tautinės 
muzikos elementų. Bet kelių gi 
šiame rašiny suminėtųjų tautų 
himnuose yra atstovaujama jų tau
tos muzikos dvasia? Gal būt, kad 
lenkų yra tikrai nacionalinis him
nas. Paskui eina buvusios cariš
tinės Rusijos himnas, kuris yra 
gal ne tiek tautiškas - rusiškas, 
kiek cerkvinis - bizantiškas. Bu
vusios Austrijos ir Sovietų Sąjun
gos himnai yra tikrai originalūs 
ir turi turtingą muziką, bet iš jų 
taip pat nesigirdi būdinga jų tau
tinės muzikos dvasia. Kitų tautų 
himnų muzika, kaip matėme, bu
vo skolinta daugiausia iš masonų, 
mainikauta su kaimynais, o iš tų 
buvo pasiskolinę tretieji ir šimt
mečius giedojo, visai nesijau
dindami, kad pagal tą pačią melo
diją savo himnus giedojo ir ar
šiausi jų šalies priešai.

Mūsų tautos himnas turi bet 
gi vieną ypatingą savybę, kurios 
nė vienas iš aukščiau suminėtų
jų tautų himnų neturi. Mūsų him
no niekas ne|vertino ir jo autoriui 
už tai niekas neapmokėjo šimtais 
tūkstančių. Priešingai, mūsų 
himnas, lygiai kaip ir jo autorius 
abu buvo kankiniai už lietuvybę. 
Vincas Kudirka buvo caro budelių 
kalinamas, naikinamas. Ir kai dėl 
to jis tapo paliegėlis, ligonis ir 
kai pagaliau mirė, tai Naumies
čio kapuose ant jo akmeninio ant
kapio iškalti himno žodžiai tų j?a- 
čių caro budelių buvo nudaužyti, 
sunaikintL Tas, gimtosios žemės 
meile persunktasis, Kudirkos šau-

Kelių šimtų puslapių gražiai išleisti "Tautinių šokių Mokytojų
Kursų Konspektai" su gaidų priedu buvo įteikti gegužės 7 d. Chica- 
goje Jaunimo Centre kursus baigusiems šokėjams.

V.A. Račkausko nuotrauka

kimas mūsų tautos | vienybę, kaip 
ir jo autorius, neturėjo saugios 
vietos net savo tėvynės kapų žemė
je, tuo tarpu kai Lietuvos budelių' 
ir okupantų Rusijos carų himno 
autorius Lvov’as, miręs 1870 m. 
sausio 7 d. buvo iškilmingai palai
dotas gražausioje Lietuvos že
mės vietoje — Pažaislio vienuo
lyne. Jo antkapis, primenąs 
mums, kad ten guli Rusijos him
no "Bože, caria chrani" kūrė
jas tarytum, nauja nepasotinamos 
rusų ekspansijos | Vakarus įs
meigtoji gairė, tebėra mūsų pro
tėvių prakaitu ir krauju aplais
tytoje tėvynės žemėje niekieno 
nepaliestas ir byloja apie didžiau
sias anos tautos mums darytas ir 
tebedaromas neteisybes ir skriau- 
das, kurioms ir galo nematyti.

Deja., karingieji mūsų tautie
čiai, niekinę savąjį tautos him
ną, dėliai šios okupantų neteisy
bės ligi šiol niekur nei žodžiu, 
nei raštu nėra kėlę protesto. At
rodo, kad ir šimtui su kaupu 

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
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RABB JOSKAS GYPSY CELLAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH 
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU 

ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220

mėtų praslinkus nuo baudžiavos 
panaikinimo, lietuvis vis dar te
bėra baudžiauninkas, bailiai te- 
besilankstąs prieš visas sveti
mas ponybes ir, niekindamas tik 
tai, ką mūsų tėvų - protėvių dva
sia buvo sukūrusi, daug kur vis 
dar tebegarbina kitų įpirštas ir 
vis tebeperšamas svetimybes.

BOSTON

ATIDĖTA SUEIGA

Jūrų skautų Nemuno tunto iš
kilminga sueiga, kuri turėjo įvyk
ti gegužės 22 d. Tautinės Sąjun
gos namuose, dėl tą pačią dieną 
supuolančio 50 m. gimtadienio 
proga, dr. J. Girniaus pager
bimo Bostone, atidėta vėles
nei datai.

Suklaidintą visuomenę nuošir
džiai atsiprašom.

Tuntininko pavad. B. Kovas

Galva kaista nuo karštos vidurdienio saulės, moto
ciklo motoro nelygaus ūžimo ir neramių chaotiškų min
čių. Žemaitijos gamtovaizdžiai, sustingę laiko nepalies
toje ramybėje, tačiau kupini amžinos dinamiškos gyvy
bės, mažai pastebimi, bėga pro mano degančias akis. 
Tamsiai žali saulės akiniai tik nublankina spalvas ir 
plunksninius debesėlius nudažo pasteline žaluma.

Staiga j mane artinasi pakrypęs kelio užrašas su ro
dyklėmis j priešingas kryptis. Skaitau: Į Rastenius — 8 
km; Į Vilkalnj — 6 km. Vaikystėje taip dažnai girdėti, 
bet jau seniai vaizdo nustoję vietovardžiai, kaip praei
ties vaiduokliai, žadina mano nuvargusią vaizduotę ir 
kviečia mane apsispręsti šitoje dulkėtoje kryžkelėje.

Sustabdau motociklą, neišjungdamas motoro, nes 
stdigi tyla dar skaudžiau pagilintų mano vienatvę.

Gal sukti j Rastenius? Lyg per seniai sapnuotą sap
ną prisimenu vaikystės dienas, kai, prisiklausęs pasako
jimų ir legendų, bažnyčios šventoriuje ieškojau slaptų 
požeminių kelių, kuriuose kadaise slapstėsi caro perse

kiojami vienuoliai. Kažin, ar šventoriaus tvoros akmeni
nėje angoje dar atpažinčiau tuos akmenis, kuriuos ban
džiau savo mažomis rankomis išjudinti iš vietos, ieško
damas praeities įrodymų? Ar varpinės grindyse dar te- 
begirgždėtų senos ąžuolines lentos, mano žingsnių palies
tos, dengiančios Įėjimą i požeminius urvus? Kiek nuo
stabių legendų buvau prisiklausęs ir jomis maitindavau 
savo nepasotinamą vaizduotę! O vakarais ant popierio 
gabalų ir sąsiuvinių viršelių nekantriais pieštuko brūkš
niais bandydavau atkurti kenčiančius asketiškus veidus 
ir eisenas palinkusių maldingų siluetų, ieškančių kelio į 
saugias žemės gilumas.

Jaučiu balansuojamo virpančio motociklo svorį ir, 
atrėmęs koją į dulkėto kelio vidurį, žiūriu į blunkančias 
raides ir bandau apsispręsti.

O gal sukti į Vilkalnį? Kaip studentas-korepetitorius 
praleidau kelias vasaras sename romantiškame dvare. Ten 
seno parker liepų alėjoje susitikdavau slapčia su ... kaip 
jos vardas?

Viskas dabar atrodo tolima, svetima ir nerealu, kaip 
nerealus mano buvimas čia.

Negaliu ilgiau stovėti. Fizinio nuovargio nebijau, tik 
gąsdina mane mintis, kad aš pats nežinau savo kelio 
tikslo nei krypties. Kaip Amžinas Žydas, gal nepajėgsiu 
gyventi nei mirti. Erika, o Erika, kad tu man pasaky
tumei, kurio kelio gale randasi viską pagydanti užmarš
tie!

Norėčiau kada nors nusikratyti siaubinga savo nusi
kaltimo našta. Atbėgau į senai paliktą, senai pamirštą 
pasaulį ieškodamas — ko? — Ramybės. Jos nėra, nes 
nerimas mano viduje. Atleidimo? Bet kur yra tie, kurie 
galėtų man atleisti? Kur tu, Erika, kad savo baltomis

rankomis paliestumei mano degančias akis ir nuramin- 
tumei mane?

Viską nuslopinusi baimė sunaikino manyje bet kokį 
sentimentą tai žemei, kuri mane užaugino, ir tiems žmo
nėms, kurių bendruomenės dalimi padarė mane pats ma
no gimimo faktas. Ir keista — aš keliauju čia svetimas 
tarp savųjų, o dar taip neseniai jaučiausi savas tarp sve
timųjų. Kaunas — Paryžius — Berlynas! Asfalto šali
gatviais skubanti minia priėmė mane į savo tarpą. Tram
vajuose viliojančiai šypsojosi man nepažįstamos mergi
nos; taksi šoferiai pasakojo paskutinius naujausius anek
dotus; restoranų kelneriai už arbatpinigius siūlė šypse
nas ir įvairiausias paslaugas ...

. . . Kažkur manęs laukia ištirpusiais bruožais mo
teris ...

Braukiu nosine dulkes nuo įkaitusio veido. Tikrinu 
lagamino diržus ir nutariu keliauti i Vilkalnį, nes benzi
no rodyklė artinasi prie nulio, o Vilkalnis arčiau. Lėtai 
pakalnėje artinasi j mane trys balti bažnyčios bokštai, 
praskleidę tamsias medžių viršūnes. Jaučiu senųjų liepų 
kvapą, o nuo paupio į mano veidą pasisukęs vėjelis vė
siai glosto mano kaktą ir linguoja aksomines ajarų gal
vas.

Nepajutau, kaip atsidūriau pačiame miestelio vidu
ryje. Atrodo beveik niekas nepasikeitę, tik visi pastatai 
sumažėję, susitraukę, o bažnyčia lyg ir prisiartinusi prie 
aplink išsisklaidžiusių namų. Pamatau paštą. Pasistatęs 
motociklą ties stulpu prie šaligatvio, įeinu j vidų ir nusi
perku desetką pašto atvirukų. Staiga pats sau nusijuo
kiu — kam gi aš siųsiu juos? Kam parašysiu savo ke
lionės nuotykius?

(Bus daugiau)
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Clevelando Vysk. Valančiaus lit. mokyklos Aukuro šokėjai šoka Detroito scenoje.
V. Pliodžinsko nuotrauka

Clevelando lituanistinės mokyklos 
Aukuro ansablio koncertas Detroite

Dar rfeseniai buvo tartasi, kal
bėta, susirašinėta, kad jaunieji 
Clevelando dainininkai galėtų at
važiuoti ) Detroitą ir praverti 
lietuviškų dainų aukso skrynias. 
Rūpesčiai jau praeity.Koncertas 
Įvyko š.m. gegužės 15 d. Lietu
vių namuose. Vaikams daininin
kams dirigavo muz. Alf. Mikuls
kis. Tautiniams šokiams vado
vavo Ingrida Stasaitė ir Teresė 
Neimanaitė. Kanklių orkestrui va
dovavo Ona Mikulskienė. Prane
šėjos buvo Danutė čiuberkytė ir 
Dalia Martutė.

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 aplinkurpa.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį 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 j vilą Audronė, Mrs. Marija .Jansonas, Oster

ville Cape Cod, Mass. 02655.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1117 So. I9th Court, Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. G riba u s kas. sekretorius 

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

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

ZLVo&f DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
r/2 /Q ketvirčiais... JNVESTMENT

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki ŠIO.000 federalinės valdžios įstaigos

Koncerto pasisekimas buvo ne
paprastas! Tai retenybė, kad 
vaikai ir paaugliai taip įspūdin
gai galėtų dainuoti. Kokia draus
mė ir pareigingumas spindėjo net 
visai mažyčių vaikučių akyse bei 
veiduose.

Choras sudainavo net 10 dainų, 
keturias pakartojo blsui. Publika 
buvo tikrai nuotaikingai nusitei
kusi ir katučių nesigailėjo. Pami
nėtinos ir dainos: "Vaikščio
jau"... harm. J. Žilevičiaus, "Tai 
mūsų seselė"... J. Švedo, "Jojau 
dieną"... harm. J. Žilevičiaus, 

"Lopšinė lėlytei", žodžiai A. Ba- 
lašaitienės, muzika A. Mikuls
kio, "Lietuvos paukštelių daina", 
žodžiai ir muzika A. Mikulskio; 
"Daina apie avižą"... harm. A. 
Mikulskio.

Dešimt mergaičių nuo pradžios 
iki galo žavėjo savo puikiu kank
lių skambinimu. Stebėjomės, kad 
pačios vienos, be mokytojos, sce
noje mergaitės skambino kaip 
virtuozės! Paskambino keturius 
dalykus: "Pas močiutę augau"- 
A. Mikuslkio; "Supinsiu dainužę" 
- M. Petrausko - A. Mikulskio, 
"Subatėlę" -- A. Mikulskio ."No
riu miego"... A. Mikulskio. Visos 
gražios vaikų pastangos buvo pri
imtos širdingu plojimu. Jautėsi 
gyvas ryšys tarp publikos ir jau
nųjų iš Clevelando. Vieni kitiem 
stengėsi patikti -- ir patiko ir il
gai vieni kitų neužmirš. Mažieji 
šokėjai gražiai, nors ir nevik
riai, kaip ir dera tokiame amžiu
je, pašoko Noriu miego ir Kalveli. 
Kiekvienas vaikų "baletininkų" 
pasisukimas ar šokio reveran
sas buvo šiltai priimtas žiūrovų. 
Malonaus pasitenkinimo šyps
niais, kaip deimantais, puošėsi 
visų veidai...

Baigmei, A. Mikulskiui diri
guojant, išklausėme: "Tu mano, 
motinėle", harm. S. Šimkaus - 
A. Mikulskis; "Pasėjau lineli"... 
harm. A. Mikulskis, "Kalėdos 
Lietuvoje", žodžiai ir muzika A. 
Mikulskio, "Tau, brangi tėvyne", 
žodžiai S. Džiugo, muzika J. Ber
tulio -- A. Mikulskio. Šioms dai
noms akompanavo dešimt kankli
ninkių.

Mane daugis cleveland iečių 
klausė, ar patiko? Sakiau ir saky
siu kad patiko: viskas buvo prie 
širdies. Ir tvarka puiki. Kiekvie
nam choristui prisegtas Aukuro 
ansamblio ženklas. Tuo ženklu 
buvo papuošta scenos užuolaida. 
Tikiu, jog šis ženklas ir vaikams 
šj tą reiškia ir turi savyje vie
nijančios bei jungiančios jėgos. 
Už pinigus nenuperkamo džiaugs
mo ir mes vyresnieji turėjome, 
kai stebėjome scenoje stovinčių 
dainininkų džiaugias šypsenas po 
ilgų bisavimų ir plojimų. Abipu
sis "naudingas" džiaugsmas at
siekė tai, ko ir siekė Aukuro an-

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI 

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

įrengiame tvoras, duri> 
langus, stogelius, tureklius 
ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdIow 5-6291,

bet kuriuo laiku,
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.

SPORTO DIENOS
TINKLINIO VARŽYBOS 
CLEVELANDE

Šj šeštadieni, gegužės 29 d., 
Clevelande įvyks 1965 m. Š.A. 
Lietuvių Tinklinio pirmenybės.

ŠALFASS-gos Centro Valdybos 
pavedimu, pirmenybes vykdo Cle
velando LSK Žaibas, šios varžy
bos skaitomos kaip XV-jų Š.A. 
Lietuvių Sportinių Žaidynių dalis.

Pirmenybės bus vykdomos šio
se klasėse: vyrų, moterų, mer
gaičių ir jaunių.

Varžybos vyks MyronT.Herr- 
ick Junior High School, 5407 
McBride Avė. ši gatvė yra visai 
netoli nuo E. 55 St. ir Broad- 
way susikirtimo ir pastarąsias 
gatves jungia. (St. Alexis ligoni
nė yra ant McBride ir Broad- 
way kampo ir visai netoli salės.)

Rungtynių pradžia numatoma 10 
vai. ryto. Baigminio rato susiti
kimas prasideda apie 4:00 vai.

Pažymėtina, kad varžybų pa
baigai bus Lietuvių vyrų rinkti
nės draugiškos rungtynės prieš 
garsiąją Clevelando Buckeyes 
komandą.

Varžybose dalyvaus apie 15 tink
linio komandų, daugumoje iš Chi- 
cagos. Be abejo dėmesio centre 
bus Clevelando Žaibo susikirti
mas su Chicagos Nerimi mote
rų klasėje ir Chicagos ASK Li- 
tuanica vyrų klasėje.

Lietuvių salėje įvyks žaidynių 
proga rengiamas pobūvis su šo„ 

samblio vadovai. Tik tokiu būdu 
einant mes sugebėsime patrauk
ti prieaugi} l Čiurlionio ansamb
lio gretas ar J kitus chorhs, t.y. 
papildyti praretėsiančias daini
ninkų gretas. Prie dainų pripran * 
tama. Arba dainos, -- nori ar ne 
— pavilioja. Einate teisingu ke
liu. Būtų labai gera Jeigu jūsų 
pavyzdžiu pasinaudotų ir kiti mū
sų ansambliai.

Koncertas buvo užbaigtas vy
resniųjų šokėjų šokiais, kurie 
įvyko salės viduje. Tai buvo-- 
Subatėlė, Ragučiai ir Aštuonytis. 
Be paminėtų šokių vadovių dar 
reiškėsi A. Gelažytė. Daug ko 
tikėtasi, bet buvo tokitį išpildy
mo plonybių, kad iš tokio amžiaus 
vaikų ar paauglių visai nesitikė
ta. Virš 300 detroitiečių ilgai ne
užmirš jaunųjų Clevelandoartis
tų. Žinokite mūsų artimiausieji 
kaimynai, kad jūs apie 100 vaikų ir 
suaugusių pasišventėte Lietuvos 
prisikėlimui, o kartu ir Detroito 
jaunimo pažadinimui.

Malonu, kad šiuo pirmu žygiu 
Detroito Lituanistinės dr. V. Ku
dirkos ir Clevelando Vysk. M. 
Valančiaus mokyklų tėvai parodė 
dideli tautinj subrendimą ir šiuo 
savo pasiaukojimu ilgiems lai
kams atidarė abiejų miestų lie

tuviškųjų mokyklų širdingam bend
radarbiavimui kelią. Abiejų 
miestų lietuviškųjų visuomenių 
bei bendruomenių širdys susi
jungė lietuvybės darbams ir lie
tuviškos dainos meilei. Didelis 
pasiaukojimas, dar didesnis įdė
tas darbas, vaikų nuovargis irne~ 
miegotos valandos atneš nenu
matytų lietuvybės labui palūka
nų. Tai vieningumo ir lietuviško 
darnumo šviesus pavyzdys!

V. Mingėla

DETROITO Lituanistinės mo
kyklos ir V. Kudirkos vardo li
tuanistinės mokyklos Tėvų ko
mitetas gegužės 20 d. Lietuvių 
namuose turėjo posėdi, l kurį 
buvo pakviesti ir LB atstovai. 
Detroito Lituanistinės mokyklos 
išlaikymas kaštavo 2,6500 dol. 
ir Kudirkos 1,100 dol.

Tėvų komitetai, peržvelgę 
švietimo tarybos nurodytas gai
res, papildė detalesniais nuos
tatais kartu su LB atstovais. Pa
brėžta mintis, kad abiejų mo
kyklų vieši pasirodymai, išky
los ir t. t. būtų daromi koordi
nuotai, kas mokinius jungtų pla
tesniame ir {domesniame rately
je, būtų ekonomiškiau ir solida
riau.

Buvo užsiminta ir apie galimą 
sujungimą dviejų mokyklų l vie
ną, bet nieko tuo reikalu nenu
tarta. LB apylinkės Valdyba ma
no, kad tik gerais norais ir dar
bu galima ir mokslo lygj tinka
moje aukštumoje laikyti ir ne- 
nesutarimus pašalintu

Tėvų komitetas numato pa
siųsti mokinių tėvams anketą, 
kad išryškinti rūpimus klausi
mus ir tėvų pageidavimus.

Detroito LB apyl. Valdyba 

kiais ir bufetu, l kuri kviečiame 
atsilankyti ir Clevelando visuo
menę.

Clevelando lietuviška visuo
menė kviečiama nepraleisti pro
gos pamatyti aukščiausią lietu
viško tinklinio žaidimo klasę ir 
gausiai atsilankyti J varžybas bei 
t Pobūvi.

IR VĖL PRAŠNEKO SPORTAS...

Jau antrą kartą vilniškis Spor
tas davė mūsų gyvenimo trumpą 
sportinę apžvalgą, deja ir ŠI kar
tą neišvengdamas įdurti stip
ria adata išeivijos sportiniam 
gyvenimui, juo labiau, kad jo geru 
talkininku buvo E. šulaitis. Ži
nučių autorius V.K(azakevičius) 
minėdamas mūsų sportinio gyve
nimo pradžią, štai kaip rašo: 
"prieš 15 metų š. Amerikoje bu
vo organizuota lietuvių sportinė 
veikla, kuriai vadovauja buržu
aziniai išeivijos sluoksniai: lie
tuvių sporto klubai JAV (netik 
JAV, bet Kanadoje, Australijoje 
ir kt. -- K.B.) pradėjo steigtis 
1949 m. Jeigu iš pradžių toji veik
la buvo gan gyva, tai dabar per
gyvena smukimą. Sporto apžval
gininkas E. šulaitis rašo: "jau 
nebesigirdi lietuvių sportininkų 
veiklos Detroite, (sic! Juk Det
roito Kovas tapo 1965 m. lietuvių 
krepšinio miesteriu! -- K.B.) 
Hartforde. Vos tik palaikoma 
gyvybė Rochesteryje, Omahoje. 
Daugelis lietuvių kolonijų nebe
turi sporto klubų: Philadelphia, 
Pittsburghas ir kitos vietovės 
liko užmirštos" (E. Šulaičio 
"ašaros" greičiausiai paimtos 
iš Vienybės -- K.B.).

Daugelis lietuvių sportininkų 
suvilioti geresnių sąlygų, perėjo 
j amerikietiškas organizacijas. 
Štai Chicagos Lituanicos akade
minis sporto klubas prieš ^me
tų kultivavo 7 sporto šakas, o da
bar teliko trys ir tai klubas netu
ri pakankamai lėšflbfltiniausiems 
reikalams apmokėti. Prie lietu
viškos išeivijos sporto smukimo 
prisideda reakcinių politikierių 
kišimasis. "

Iš savo pusės norėtume pridė
ti, kad V.K.(asakevičius) gal ir ge
rai padarė, paimdamas nors ša
liškas E. Šulaičio žinias, iš ku
rių pavergtos Lietuvos gyvento
jai ir sportininkai sužinojo apie 
lietuviškas kolonijas JAV mies
tuose ir ten veikiančius sporto 
klubus. Tačiau dar daugiau vil
niškis Sportas pasitarnautų pa
vergtai Lietuvai, duodamas ne 
vien E.š. žinis, bet ir kitų laik
raščių bendradarbių, kurie tei
singai atvaizduoja mūsiški spor
tini gyvenimą.

Taigi, vilniškis Sportas, pažy
mėjęs E. Sabaliauskaitės jtrau- 
kimą { Kanados stalo teniso rink
tinę pasaulio pirmenybėms, se
kančiuose nr. savo pranešimuo
se iš Jugoslavijos nė puse bur
nos neprasižiojo, kad varžybo
se dalyvauja dvi lietuvaitės — 
viena iš Vilniaus su Sov. S-gos 
rinktine, kita -- iš Toronto su 
Kanados rinktine. Tačiau didžiau
sioj sportininkų minioj, abi pen
kiolikametės lietuvaitės viena ant

VASAROS ATOSTOGAS 

MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

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

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

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

paįvairinimui;

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

S. M. Lūšys,
88-01 lOlth Street, Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).
I. Veitas,
72 Congress Street. Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-21 16 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog į MEŠKĄ.

rą surado ir nuoširdžiai išsikal
bėjo.

Pereinant prie pačių stalo teni
so pirmenybių reikia pažymėti, 
kad pirmuoju smuiku čia grojo 
Azijos atstovai — japonai ir ki
niečiai, kurie ir ūpo pasaulio 
meisteriais. Komandiniai, vyrų 
grupėje, valstybės išsirikiavo šia 
tvarka: 1) Kinija 2) Japonija (baig
mėje pralaimėjo kinams 5:2). 3) 
š. Korėja, 4) Jugoslavija, 5) Če
koslovakija 6) Švedija, 7) Anglija,
8) Sov. Sąjunga 9) Vengrija, 10) 
Vak. Vokietija, 11) Rumunija, 12) 
Iranas. Moterų pusėje: 1) Kinija, 
2) Japonija, 3) Anglija, 4) Rumu
nija, 5) Vengrija, 6) Vakarų Vokie 
tija, 7)Čekoslovakija, 8) Jugosla
vija, 9) Sov. Sąjunga, 10) Ryt. Vo
kietija.

Ir vienetuose dominavo kinie
čiai ir japonai, nors ketvirtbaig- 
mėje dar buvo du europiečiai: 
vokietis ir rumunė. Japonai lai
mėjo tik moterų vienetą ir mišrų 
dvejetą, tuo tarpu visi kiti titu
lai atiteko kiniečiams. Sekančios 
pasaulio pirmenybės bus 1967 m. 
Australijoj.

IŠEIVIJOS GYVENIMAS

Balandžio mėn. 22 d. Stam- 
ford, Conn., eidamas 60 m. mi
rė žinomas nepriklausomos Lie
tuvos sportininkas - futbolinin
kas, Kauno LFLS komandos kapi
tonas a.a. Nikodemas čerekas.

• TORONTIETĖ E. SABA
LIAUSKAITĖ grižo iš pasaulio 
stalo teniso pirmenybių Liublja- 
noje. Sukovoti prie žaliojo stalo 
su Sov. Sąjungos atstove lietu
vaite Laima Balaišyte jai nete
ko, tačiau asmeniškai susipaži
no ir keletą kartų kalbėjosi.

Kanados sporto klubai jau pra
dėjo lauko teniso ir lengvosios 
atletikos treniruotes.

K. Baronas

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

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

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

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

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportaeija į 
ir iš paplūdimio.

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

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Rakštys, 
BANGA,

Box 188, Centerville, 
Cape Cod. Mass.

Tel. (617) SP 5-4633.

teniso aikštė 
vakare tėvams išvykus 
prižiūrimi vaikai.
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L. FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS CLEVELANDE

CLEl/ELANOE 
IR APYLINKĖSE

• Ralph J. Perk, Cuyaho- 
ga County Auditor, yra iš
rinktas Lenkų' Vetaranų 
egzilyje sąjungos garbės 
nariu.

Priežastis tos abipusės 
garbės yra R. J. Perko pa
stangose ir darbuose, kurie 
reiškiasi tautybių grupių 
suartinimo ir bendradarbia
vimo darbuose.

Lenkų veteranų organi
zacija, kurią sudaro II Pas. 
karo dalyviai, š. m. birželio 
6 d. Sheraton Cleveland 
viešbutyje ruošia Ralph J. 
Perk pagerbimo banketą, 
kaip reikšmingą pradžią 
pradėtojo darbo CJevelande 
veikiančių tautybių tarpe.

Į tą banketą kviečiamos 
visų tautybių organizacijos 
ir jų atstovai.

Norintieji iš anksto re
zervuoti sau pakvietimus, 
skambina telef. BR 1-2774 
arba 371-5564.

Banketui vadovaus dr. J. 
R. Moszynski, Case Insti
tute of Technology profe
sorius ir lenkų veteranų są
jungos pirmininkas.

Adv. Julius Smetona, Irena Šatkauskienė ir G. Moszynski, Case 
Institute of Technology profesorius, 1944 metų Varšuvos sukilėlis, po 
kongresmano M.A. Feighan paskaitos. V. Pliodžinsko nuotrauka

JAV Kongreso atstovas Michael F. Feighan tarp grupės dalyvių po susirinkimo, kuriame jis darė pra
nešimą. Susirinkimą buvo sušaukęs Lithuanian-American Conseryative Club. Nuotraukoje iš kairės: 
Levente Homonnay (vengrė) klubo pirm. dr. V. Ramanauskas, kongreso atstovas Michael A. Feighan, 
Aldona Knystautatiė, adv. Julids Smetona, Reka Homonnay (vengras) ir inž. Algis Pautienis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO PROGA
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 

CLEVELANDO SKYRIUS 
š. m. gegužės 30 d., 8 vai. vale, (sekmadienį),

Hospitality Motor Inn salėje (90-91 kelių sankryžoje) rengia

PAVASARIO BALIŲ
Maloniai kviečiame ne tik A.S.S. narius ir iš toli suvažiavusius filiste

rius, bet ir Clevelando visuomenę gausiai atsilankyti Į balių.

Dėl stalu skambinti Jurgiui šenbergui — tel. 
GL 1-0188.

Kadangi baliaus dalyvių skaičius ribotas, įėji- 
mas tik su pakvietimais, kuriuos prašome iki gegu
žės 28 d. užsakyti pas skyriaus valdybos narius — 
Kęstutj Steponavičių — tel. FA 1-5906, Mindaugą 
Leknicką — tel. 371-5940.

Baliaus pradžia punktualiai 8 vai. vak. su va
kariene. 9:30 visiems pavalgius seks koncertinė da
lis, kurių išpildys solistė Aldona Stempužienė. Po 
programos seka šokiai, grojant garsiam ”ANGEL 
SONCHEZ” (latin American) orkestrui.

• Amerikos Lietuvių 
Konservatorių Klubas pa
siuntė telegramą preziden
tui L. B. Johnsonui, pritaz 
riančią jo griežtai politikai 
Vietname ir Dominiką Res
publikoje.

Ta proga laiškas pasiųs
tas ir kongresmanui How- 
ard Smith, kuris pirminin
kauja Kongreso komisijai, 
svarstančiai rezoliucijos dėl 
Pavergtų Tautų komiteto 
įgyvendinimo.

• Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas, tęsda
mas aktualių politinių pa
skaitų seriją, penktadienį, 
gegužės 21 d. Čiurlionio An
samblio namuose svečiu ir 
paskaitininku turėjo kon- 
gresmaną Michael A. Feig
han.

Kongresmanas M. A. Fei- 
ghan savo trumpoje paskai

toje užakcentavo preziden
to Johnsono užsienio politi
kos naujausius posūkius, 
iššauk usius visuomenės 
tarpe didesnį juo pasitikė
jimą. Kong. M. A. Feighan 
po paskaitos atsakė į visą 
eilę paklausimų ir po to pa
skyrė laiko privatiems pa
sikalbėjimams.

J paskaitą atsilankė visa 
eilė kitų tautybių organiza
cijų atstovų.

Susi rinkimui vadovavo 
ALT Clevelando sk. pirm, 
inž. A. Pautienis, prieš tai 
kong. M. A. Feighaną susi
rinkusiems pristačius klu
bo sekretoriui adv. J. Sme
tonai.

• Svečiai iš Floridos. Ke
lias dienas praleido Cleve- 
lande lankydami savo gimi
nes ir artimuosius buvęs 
clevelandietis Jonas Verbe- 
la su žmona Elena. Jie gy
vena Dania, Floridoje, ne
toli Miami, ir yra veiklūs 
Miami lietuvių organizaci
jose.

Verbelai .atvyko iš Chi
cagos, kur aplankė sergantį 
žentą.

MIRUSIŲJŲ DIENOS 
MINĖJIMAS

L.V.S. Ramovė Clevelando 
skyriaus valdyba 1965 m. 
gegužės mėn. 29 d., Šešta
dienį, 2 vai. p. p. iš šv. Jur
gio parapijos bažnyčios va
žiuoja aplankyti mirusiųjų 
kapus. Prašoma dalyvauti 
narius ir giminės.

x Sekmadienį, 1965 m. ge
gužės 30 d. tuoj po pamal
dų, 12 vai. iš šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios važiuoja
me į Mauzoliejų aplankyti 

Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos kapo.

Pirmadienį, 1965 m. ge
gužės 31 d., 9 vai. ryto pa
maldos šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, už mirusius na
rius. Skyriaus nariai ren
kasi 8 vai. 15 min. Dalyvau
sime su vėliava kartu su 
Amerikos veteranais vėlia
vos pakėlime. Po pamaldų 
prašome dalyvauti Ameri
kos veteranų ruošiamuose 
pusryčiuose, šeimai 1 dole
ris. Narius, gimines ir pa
žįstamus prašoma kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba 
L.V.S. Ramovė

• 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)
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JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

DeJJa E. Jakubs & WiJIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

FSS suvažiavimas ir studijų 
dienos Clevelande, Čiurlionio An^ 
samblio Namuose (10908 Magno- 
lia Dr., telef. 795-5862), prasi
deda šeštadieni, gegužės 29 d., 
su dalyvių registracija ir užkan
džiais. Atidarymas įvyks 2 vai. 
po pietų, toliau seks prezidiumo 
ir komisijų sudarymas bei įvai
rių FSS reikalų svarstymas.

4 vai. po pietų prasidės studi
jų programa, tema "Lietuvis in
telektualas profesinės ir visuo
meninės atsakomybės kryžkelė
je". įžanginę paskaitą "Profes- 
sional in the American Society" 
skaitys amerikietis gerai žino
mas sociologas, Case Institute 
of Technology sociologijos pro
fesorius R. Davis. Paskaita lies 
amerikiečius bei kitataučius pro
fesionalus amerikiečių aplinkoje. 
Antrąją paskaitą (5 vai. po pie
tų) apie lietuvi, dirbanti profesi
nį darbą amerikiečių aplinkoje ir 
lietuviškoje visuomenėje, skaitys 
psichologas fil. Vytautas Černius 
iš Chicagos.

Po paskaitų ir diskusijų, 6:30 
vai. vakaro, bus bendra vakarienė 
8 vai. vakaro Čiurlionio Ansamb
lio Namuose |vyks Literatūros 
ir Muzikos vakaras suvažiavimo 
dalyviams ir svečiams. Progra
mą atliks solistė Nerija Linke
vičiūtė iš Chicagos, padainuoda-

• Kultūrinių Darželių 
tradicinė metinė ”Vieno 
Pasaulio Diena” šią vasarą 
rengiama sekmadieni, lie
pos 18 d. šį kartą progra
ma įvyks lenkų kultūrinia
me darželyje, prie pat St. 
Clair gatvės. Kalbėtoju nu
matytas JAV pašto virši
ninkas Granouski iš Wa- 
shingtono. Tautinės grupės 
išpildys programą.

PARDUODAMAS NAMAS
Cleveland Hts., į rytus nuo 
Lee Rd. Duplex, 7 kamb. 
kiekvienoje pusėje, švarus 
ir gerai užlaikytas. 1 blo
kas nuo autobuso. Aplink 5 
mokyklos. Savininkas; FA 
1-5906. (61-62)

REIKALINGA MOTERIS
Namų ruošai ir vaikų 

priežiūrai. Gyventi kartu. 
Puikus namas. Shaker Hts.

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

>. •<

936 East 185th St.
KE 1 - 7770 

ma keletą dainų bei arijų, poezi
jos skaitys Rimas Vėžys iš Chi
cagos, ir smuiku gros Steponas 
Kairys iŠ Toronto. Visi žinomi 
menininkai ir aktyvūs skautai aka
demikai. Po programos seks šo
kiai ir pasilinksminimas.

Sekmadieni, gegužės 30, šv. 
Jurgio bažnyčioje (Superior Avė, 
ir East 68th St.) 10:30 vai. ryto 
bus šv. Mišios. 12 vai. Čiurlio
nio Ansamblio Namuose bendri 
pietūs. 1:00 vai. po pietų meno 
parodos atidarymas. Parodojeda* 
lyvauja 12 akademikų skautų me
nininkų iš Chicagos, Detroito, 
New Yorko ir Clevelando su sa
vo tapybos, keramikos, skulptū
ros ir kitais darbais (apie 40 
eksponatų). Paroda tęsis savaitę 
laiko.

2:00 vai. po pietų studijų tą
sa vyks Howard Johnson Motor 
Lodge (East 107 St. & Euclid Avė.) 
Penthouse Conference Room. 
Pirmoji paskaita bus "Lietuvis 
slavistas tarp Maskvos, Vil
niaus ir Amerikos". Kalbės Chio 
Statė University profesorius dr. 
R. Šilbajoris. Po to seks simpo
ziumas "Asmuo profesinių ir vi
suomeninių reikalavimų kryžke
lėje", kuriame kalbės dr. Ina 
Užgirienė (Urbana, III.), Dalia 
Bulgarytė (New York), dr. Jur
gis Gimbutas (Boston), Vytautas 
Kamantas (Cleveland), moderuos 
Romas Kezys (New York).

Po trumpos pertraukos, 4:30 
vaL po pietų |vyks trumpa FSS 
sueiga.

8 vai. vakaro Hospitality Mo
tor Inn salėje (Interstate 90 
ir Statė 91 kryžkelėje) (vyks nuo
taikingas Pavasario Balius. Kon
certinę dal| išpildys neseniai iš 
Vokietijos sugr|žusi mūsų iš
kilioji solistė Aldona Stempužie
nė.

Pirmadieni, gegužės 31* kada 
prisimenami mirusieji ir lanko
mi kapai, bus lankomas Lietuvos 
Prezidento ir Skautų Šefo Anta
no Smetonos kapas. 11 vai. ryto 
išvykstama nuo Čiurlionio An
samblio Namų | Knollwood Ceme - 
tery (prie Statė 91 apie 1 mylią 
| pietus nuo US 322), kur mau
zoliejuje bus padėtas vainikas 12 
vai.

Suvažiavime dalyvauti užsire
gistravo daugelis filisterių iš 
JAV ir Kanados miestų. Laukia
ma ir daugelio svečių. Visa lie
tuvių visuomenės yra kviečiama 
dalyvauti studijų dienų progra
moje, aplankyti parodą,pasilinks
minti baliuje, ir prisiminti miru
si mūsų Prezidentą. Suvažiavimo 
smulkesnių informacijų galima 
gauti pas FSS CV Pirmininką 
dr. Stepą Matą (naujas adresas: 
7216 Dania Dr., Cleveland 44131, 
Ohio, telef. 524-3242).

V.K.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

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

Investavimui
32 butų, arti Lake Shore 

Blvd. Naujas — mūrinis.

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

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

Lietuviai bendradarbiai: 
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas 
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vincas Kizlaitis, Vilties 
leidyklos bendradarbis, pa
didino savo įnašą Vilties 
draugijai visu 350 dol.

V. Kizlaičio įnašas Vilties 
draugijos valdybos buvo 
priimtas nuoširdžia padėka 
ir įvertintas gražiu bendra
darbiavimo pavyzdžiu.

• Pašto-įstaigu 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.

• Dail. Kęstutis Zapkus, 
tris metus tobulinęsis Eu
ropoje, gegužės 17 d. Chi- 
cagoje, K. Kazimir galeri
joje, 156 E. Ontorio St., 
atidarė Europoje sukurtų 
darbų parodą, kuri tęsis li
gi birželio 18 d.

• Solistė Prudencija Bič- 
kienė atliks Vyčių seimo 
metu ruošiamo koncerto 
programą. Vyčių suvažiavi
mas šiais metais įvyks rug
pjūčio mėn. 5-8 dienomis 
Statler Hilton viešbutyje. 
Los Angeles mieste. Kon
certo programą padės at
likti šv. Kazimiero parapi

Naujoji Lietuvių Teisininkų Draugijos Chicagos skyriaus val
dyba, išrinkta gegužės 16 d. Sėdi iš kairės: Jurgis Kasakaitis, Ona 
Tamulevičienė ir Antanas Sugintas. Stovi: Felicijus Gaudušas ir dr. 
Petras Jokubka.

Pranešame giminėms, draugams ir pa

žįstamiems, kad š. m. gegužės 6 d. po ilgos 

ir sunkios ligos mirė Buenos Aires mieste, 

Argentinoje, buvęs Vilniaus Apylinkės teis
mo teisėjas

ALFONSAS K A I R E L I S .

Dėl skaudaus atsiskyrimo giliai liūdin

čios

žmona
Ona Lukšytė-Kairelienė 

ir duktė Rasa Detroite dideliu pasisekimu praėjodail,Viktoro Petravičiaus suruošta dailės paroda. Iš 40 išstatytų 
darbų buvo parduota 32. Paroda buvo suruošta Lietuvių Namuose. Nuotraukoje dail. V. Petravičius (de
šinėje) su parodos rengėjais inž. S. Banelių ir S. Smalinskiene prie Lietuvių Namams padovanoto paveiks
lo "Didingą praeitis". J- Gaižučio nuotrauka

jos choras ir solistai, vado
vaujami komp. Broniaus 
Budriūno. Koncertas įvyks 
rugpiūčio mėn. 6 d., penk
tadienį, 8 vai. 30 min. puoš
nioje Pacific salėje, kur ta
me viešbutyje vyksta pa
tys didieji ir iškilmingieji 
parengimai.

• JAV-bių LB Vakarų 
apygarda ruošia specialią 
konferenciją 1965 metų 
rugpiūčio mėn. 7 ir 8 die
nomis Statler Hilton vieš
butyje, Los Angeles mies
te. Tuo pat metu ten vyks 
ir Lietuvos Vyčių seimas. 
Į tą LB konferenciją pa
kviesti visi LB centro va
dovai: J. Bachunas, St. 
Barzdukas, V. Volertas, J. 
Jasaitis ir kt. LB Vakarų 
apygardos vadovybė, kuriai 
vadovauja K. Liaudanskas, 
ruošia konferencijai plačią 
ir įdomią programą.

• New Yorko Skautams 
Remti Komitetas, kurį su
darė: č. Ašebergas, A. Ge- 
rulaitienė, J. Kiaunienė, V. 
Labutis ir P. Leveckienė, š. 
m. gegužės mėn. 15 d. iš 
pareigų pasitraukė ir inž. 
Juozo Butkaus sušauktame 
Skautų Stovyklavietei Pirk
ti Vajaus Komitete neda
lyvauja.

CHICAGOS LIETUVIAI
TEISININKAI

Gegužės 16 d. Jaunimo Cen
tre buvo susirinkę Chicagos lie
tuviai teisininkai filmos iš Lie
tuvos gyvenimo pasižiūrėti, nau
jos valdybos rinkti ir metraščio 
reikalu pasitarti.

Pirmininkavo Rapolas Skipitis, 
sekretoriavo Jadvyga Gaudušie- 
nė.

Tylos minute buvo pagerbtas 
miręs Boleslovas Masiulis.

Alvudo paskolintą filmą iš Lie
tuvos gyvenimo demonstravo inž. 
Juozas Slabokas.

Pirm. Jurgis Kasakaitis pra
nešė apie draugijos praėjusių 
metų veiklą, o dr. Petras Jo-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SAJŲ NGA

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 j 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. 
HI 1-8724; Petrą Lanj — 1248 \Vaverly PI., Eliza- 
beth, N. J. 353-1169; Antana Seniką — 21 North 
Road, Great Neck, N. Y. H U 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

kubka apie kasos stovj. Revizijos 
komisijos pranešimą padarė Jo
nas Našliflnas.

Naujon valdybon išrinkti: Jur
gis Kasakaitis, dr. Petras Jo
kubka, Ona Tamulevičienė, An
tanas Sugintas ir Felicijus Gau
dušas. Kandidatais: Jonas Lit
vinas, Antanas Laucevičius ir 
Antanas Ragauskas.

Revizijos komisijon perrinkti: 
Vladas Mieželis, Vytautas Bulo
ta ir Jonas Našliūnas.

Ryšium su teisininkų metraš
čio išleidimu Rapolas Skipitis 
pasiruošęs rašyti apie lietuvius 
teisininkus peržengusius 80 me
tų ribą ir besančius gyvųjų ter
pe. Jų priskaitė dešimt|: Bugai- 
liškj. , Balut|, Bagdžiūną, Ado
mavičių, Dargį, Stanką, Stane
vičių, Oleką, Burkevičių ir Gri
gaiti.

V. A. Račkauskas

KENOSHOS LIETUVIAI

• L. B. Kenoshos apylin
kės pavasarinis parengimas 
įvyks gegužės 29 d., 7 vai. 
vakare šv. Petro parapijos 
salėje. Programą išpildys 
Cicero mokyklos mokiniai.

Birželio minėjimas įvyks 
birželio 6 d., 3 vai. p. p. šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
Racine. Kalbės V. Šimkus. 
Bus rodomas filmas iš Lie
tuvos gyvenimo. Rengia 
Kenoshos ir* Racine ALT 
skyriai.

VVisconsino Lietuvių Die
na įvyks liepos 18 d. Min
ko wskio parke. Lietuvių 
Dienos parengimui jau su-

Vanda Stąnkienė

TAUTINIŲ ŠUKIŲ KURSAMS PASIBAIGUS

Juozas Šlajus įteikia tautinių šokių kursus baigusiai Mildai Va- 
dopolaitei baigimo diplomą ir knygą "Tautinių šokių mokytojų kursų 
konspektai". Vidury stovi LB Chicagos apyg. pirm. inž. B. Nainys.

V.A. Račkausko nuotrauka

Pirm. inž. Broniaus Nainio 
vadovybėje sutelktos intelektua
linės pajėgos LB Chicagos apyg. 
valdyboje įspaudžia vis ryškes
nius pėdsakus lietuvybės išlai
kymo dirvoje.

daryti komitetai.
Lietuvių Dienoje norima 

pademonstruoti mūsų tau
tiečių vienybę. Kaip iš ame
rikiečių, taip ir iš lietuvių 
dalyvaus nemažas skaičius 
aukštu pareigūnu — svečių.

B. J.

Sausio 7 d. suorganizavo tauti
nių šokių kursus. įsirašė42 klau
sytojai, iš kurių 26 gavo gegu
žės 7 d. Jaunimo Centre baigimo 
diplomus. Diplomai,meniškai pa
gaminti dailininko VI. Vijeiklo, 
buvo įteikti drauge su kelių šim
tų lapų storumo knygą "Tauti
nių šokių mokytojų kursų kons
pektai". Ją paruošė ir techniš
kai sutvarkė ALTS aktyvus na
rys Juozas Šlajus.

Kursus sėkmingai baigė ir di
plomus gavo: V. Aleknavičienė, 
B. Bačkauskaitė, J. Baukytė, J. 
Bielskiūtė, Z. Burneikytė, L. Ce- 
paitytė, A. Indreikaitė.B. Indrei- 

kaitė, A. Jonikas, R. Jonynaitė, 
R. Lazauskienė, D. Liubinskienė,
K. Mačiulaitis, V. Masiulis, K. 
Paulauskas, O. Pračkailaitė, D. 
Puodžiūnas, B. Sakevičiūtė, J. 
Simonaitytė, J. šuopytė, A. Use- 
vičifltė, A. Vaičeliflnaitė, M. Vo- 
dopalaitė, D. Valatkaitytė, J. Va- 
lentinaitė ir K. Žebrauskaitė.

Kursus pravedant daug darbo 
|dėjo mokytojai F. Gramontienė, 
A. Martienė, N. Pupienė ir F. 
Strolia.

Apyg. pirm. B. Nainys, svei
kindamas diplomantus pabrėžė 
tautinių šokių reikšmę lietuvy
bės išlaikyme ir lietuvio gyve
nime. Šokyje lietuviškasis jauni
mas parodo savo tautos kultūri
ni lob| svetimiesiems. Jis apyg. 
vardu padėkojo visai eilei lietu
vių veikėjų, {galinusių šiuos kur
sus suorganizuoti ir tinkamai 
pravesti.

V. A. Račkauskas

Detroitieeių aukos 
J. Kaupo 
raštams leisti

Dr. J. Kaupo raštams leisti 
komiteto pagelbinis skyrius Dėt 
roite metų bėgyje surinko $791.00 
sumą, nors aukotojų buvo tik 75. 
Aukota sekančiai:

Po $100.00: dr. Vytautas Ma
jauskas ir dr. Vytautas Mileris,

Po $ 50.00: Vladas Pauža, Vla
das ir Bronė Seleniai.

Po $25.00: dr. Justinas ir Re
gina PikūnaL

Po $20.00 dol,: dr. Kazys ir 
Elena Karveliai, dr. Kęstutis ir 
Vitalija Kebliai, Bronė ir Alfon
sas Nakai.

Po $15.00: dr. Povilas ir Vanda 
Šepečiai.

Po $10.00: Juozas ir Aldona Ba- 
gužiai, Leonas Bulgąris, Povilas 
čečkus, Jonas Černius, d r. Adol
fas Damušis, Aldona Dulaitienė, 
Eugenijus ir Danutė Jankai, Al
gis Jokūbaitis, Leonardas ir Emi
lė Kutkai, Danguolė Mąjauskaitė,’ 
dr. Martyna MiSkinienė, Jūratė 
Pečiūrineė, dr. Gustavas ir Lidi
ja Petersonai, dr. P. Puskepalai- 
tienė, Antanas Rašytinis, Stepas 
ir Stasė Smalinskai, Vylius Vašiu, 
liūs, Algis Zaparackas, Vincas 
Žebertavičius.

Po $5.00: Elena Arbienė,As- 
minai, Algimantas ir Benita As- 
taičiai, Algis Augflnas, Vladas ir 
Angelė Bajaliai, dr. Leonas ir 
Marija Bajorūnai, Algis Bražė
nas, Juozas Doveinis, Stepas Dry
ža, Stasys Garliauskas, Pranas ir 
Galina Gobiai, M. Jankauskas, 
Jonas Jonynas, Vacys Kriaučiū
nas, Vacys Lelis, Kazys Memė- 
nas, Liucija Mingėlaitė, Vacys 
Mitkus, Benediktas Neverauskas, 
Edvinas ir Marta Okai, A. Ostei 
ka, Leonas ir Danutė Petroniai, 
Vytas Petruševičius, Alfonsas 
Plepys, Stasys Račiukaitis, Jonas 
ir Stasė Ratnikai, Algimantas Ru- 
džiūnas, Algis Rugienius, Ignas 
Skirgaudas, Kazys Sragauskas, 
Česlovas ir Ada Staniuliai,Jonas 
Sostakas, Vincė Udrienė, Vytau
tas ir Ona Valiai, Jonas Valuko- 
nis, Viktoras ir Birutė Veselkai, 
Antanas ir Erna Žlakauskai, Al
fonsas Žiedas.

Po $2.00: dr. Fel. Olšauskaitė 
Marija Sims.

Po $1.00: VytautasBauža.E. Ge- 
rulaitienė, Valerijus Gražulis, A. 
Jankauskaitė, dr. J. Mikulionis, 
A. Musteikis, K. Navasaitis.

čia ne|eina tie detroitiškiai, 
kurie aukojo velionio J. Kaupo 
laidotuvių metu, o vėliau per 
šeštadieninę lituanistinę mokyk
lą. Tos aukos buvo pasiųstos be
tarpiai centriniam komitetui Chi- 
cagoje ir aukotojų pavardės jau 
buvo spaudoje skelbtos.

š.m. balandžio 14 d. posėdyje 
komitetas nutarė aukų rinkimą 
tęsti tol, kol visi Juliaus Kaupo 
ir lietuviško rašto gerbėjai gaus 
progą paaukoti. Būtume labai dė
kingi, jei aukotojai nelauktų pa
raginimo, o patys kreiptųsi {vie
ną iš k-to narių: Vitaliją Bogu- 
taitę - Keblienę, dr. A. Damuš|, 
dr. St. Juzėną, dr. K. KeblJ, dr. 
V. Majauską, dr. V. Milerj, VI. 
Mingėlą, A. Naką, VL Paužą, dr. 
J. Pkūną ir Alg| Zaparacką. Bū- 
simiems aukotojams dar kartą 
primename, kad visi, aukoję ne
mažiau 5 doL, gaus pirmąjį raš
tų tomą, o aukoję nemažiau 10 doL 
— abu tomus. Aukoję nemažiau 50 
dol. yra laikomi dr. Juliaus Kaupo 
raštų leidimo mecenatais. Visų 
naujų aukotojų pavardės bus pa
skelbtos spaudoje.

Dr. J. Kaupo raštams leisti 
k-to Detroito Sk. Valdyba
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