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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AUSTRALIJOJ LIETUVIŲ JAUNIMAS 
DEMONSTRAVO PRIEŠ PALECKĮ

Sydnėjaus lietuvių nuo
taiką Velykų rytą bent kiek 
sugadino rytinis laikraštis
— ”The Sun-Herold”, pir
mame puslapyje atspausdi
nęs J. Paleckio nuotrauką. 
Laikraštis pranešė, kad Pa
leckis iš Maskvos atskrido 
į Sydnėjų kaip sovietų de
legacijos pirmininkas daly
vauti Canberroje įvykstan
čioje tarpparlamentari n ė s 
unijos posėdžiuose. Laik
raštis jį pristatė kaip ”Top 
red”.

Aktyvusis Sydnėjaus lie
tuviškasis jaunimas telefo
nais sutarė vykti į Canber- 
rą „pasveikinti” nekviestą
jį "dėdę” iš Sovietų paverg
tos Lietuvos. Vakare buvo 
pasigamintas didelis „svei
kinimas” — plakatas, ku
riame įrašyta:

„Paleckį — what about 
the prosperity of the work- 
ing man in your native Li- 
thuania ?”

Velykų antrą dieną, kaip 
sutarta, 6 vai. trys jaunimo 
automobiliai iš Sydnėjaus 
išvyko į Canberrą. 10 vai. 
ryto automobiliai jau suki
nėjosi aplink Parlamento 
rūmus Canberroje, kuriuose 
turėjo įvykti minėtieji tarp- 
parlamentarinės unijos po
sėdžiai. Canberroje sužino
ta, .kad dar yra daug laiko, 
tad Lietuvių Klubo patal
pose pasigaminta daugiau 
„sveikinimų”: „Delegates, 
l?eware of those who want 
to būry you”, „Stop the 
masąuerade”, Paleckis — 
Kremlin Mouthpiece”, So- 
viet parliamentarians, Bal- 
tic exterminators”, „Gen- 
uine delegates, why consort 
with red stooges?”, „Palec
kis—crowdile smile, grave- 
digg ers mind”, „Paleckis
— Lithuanian traitor — 
communist puppet”.

Tokiais plakatais apsirū
pinęs jaunimas susirinko 
tyliai demonstracijai prie 
Parlamęnto rūmų. Demons
trantus apspito įvairių laik
raščių korespondentai. Jie 
rinko žinias apie Paleckio 
veiklą Lietuvoje, fotografa
vo plakatus ir demonstran
tus. Maždaug po 4 vai. ty
lios demonstracijos užsibai
gė rūmuose posėdis.

J. Paleckį iš Parlamento 
rūmų išeinant, ant laiptų, 
pasitiko lietuvaitės: „Labas 
ponas Palecki”. „Labas tau
tiečiai” — plačiai nusišyp
sojęs atsakė Paleckis. „Ar 
tu esi lietuvis?” „Taip, esu 
lietuvis” — atsakė Palec
kis. Tada: „Kur yra Lietu
vos vėliava, ar tu jos gėdi
mės?”, „Kodėl tu dėvi lietu
višką kaklaraištį” (juostą), 
„Kada bus laisva Lietuva?” 
ir 1.1. Paleckis pamatė, kad 
jaunimas pasirengęs pulti
— užpykęs parodė pirštu į 
smilkinį (durniai!). Tada 
jis iš jaunimo susilaukė ir 
aštresnių žodžių, nes jų tar
pe buvo tokių, kurių gimi
nės ištremti į Sibirą, žur
nalistai, tiek Sydnėjaus, 
tiek Melbourno laikraščių 
stebėjo ir fotografavo šį 
„pašnekesį”. Todėl Sydnė
jaus laikraščiai šią lietuvių 
jaunimo demonstraciją ga
na plačiai aprašė. Apie tai 
pranešė visos Sydnėjaus 
radijo ir televizijos stotys.

The Sun įsidėjo nuo
trauką kaip lietuviškasis

Dirvos korespondento 
pranešimas

jaunimas „šnekasi” su Pa- 
leckiu ir parašė apie demon
straciją. The Sun lietuviš
kąjį jaunimą pagiria už ge
rą laikyseną ir tvarkingą 
apsirengimą.

Neklydo lietuvi š k a s i s 
jaunimas manydamas, kad 
demokratiniame krašte le
galia demonstracija sugadi
no komunistiniam diktato
riui nuotaiką. Trečiadienį 
(balandžio 13 d.) Sydnėjaus 
rytiniame laikraštyje Daily 
Telegraph radom stambią 
antraštę : „Protestai erzina 
raudonąjį svečią („Protest 
irks red visitor”). Paaiškė
jo, kad J. Paleckis sovietų 
ambasadoje Canberroje įvy
kusioje spaudos konferenci
joje apie prieš jį lietuvių 
jaunimo surengtą demons
traciją pasakė esąs nuste
bintas svečių priėmimu šia
me krašte. Jis taip pat pa
sakė, kad tokie dalykai ne
atsitiktų Maskvoje. Tos die
nos vedamajam Daily Tele
graph panaudojo šį J. Pa
leckio pasakymą. Vedama
jame pabrėžiama ( kad tai 
yra geras pavyzdys pavaiz-

raštis „The Sydney Morn- 
ing Herakfpateikė gana pil- 

duoti skirtumams tarp to-« ną šios demonstracijos ap- 
talitarizmo ir demokratiz- /KT i n. ■ n(Nukelta į 2 psl.) / .-

McNamaros režimas
JAV GYNYBOS SEKRETORIUS YRA LABAI 
KONTRAVERSINĖ ASMENYBĖ. — VIENI LAI
KO JĮ GENIJUM, KITI JAV KARINĖS GALIOS 
GRIOVIKU. — EGZAMINAS VIETNAME. — 
POLITIKAI TVARKO KARINES OPERACIJAS, 
Iš ANKSTO PASMERKDAMI JAS NEPASISE

KIMUI.

------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

Kovo 2 d. Stuttgarter 
Zeitung korespon d e n t a s 
W ashi n gt o n e Joachim 
Schwelien JAV Gynybos 
Sekretoriaus McNamaros 
spaudos konferencijoje pa
siteiravo apie amerikiečių 
kariuomenės atitraukimo iš 
Europos galimybes. McNa- 
mara trenkė kumščiu į sta
lą: „I am siek and tired of 
hearing this implication’,’ ir' 
vokiečiai turėtų gerai žino
ti, kad to nebus.

Ką vokiečiai žinojo tuo 
metu, o Amerikos visuome
nė oficialiai patyrė tik po 
36 dienų, buvo tai, kad iš 
Vokietijos prasidėjo gana 
didelis karių pasitraukimas. 
New York Times karinis 
specialistas Hanson Bald- 
win jau vasario 21 d. pra
nešė, kad JAV kariuomenė 
jaučia didelę apmokytų ka
rių trūkumą, nes tie buvo 
išsiųsti į Vietnamą, o pa
čioje Amerikoje praktiškai 
liko tik naujokai be reika
lingų apmokymų kadrų. 
Dėlto iš Vokietijos buvo ati
traukti daugiau patyrę 
kadrai, kad apmokytų nau
jokus pačioje Amerikoje ir 
iš dalies pakeistų tuos ka
rius Vietname, kuriems po. 
metų tarnybos atėjo laikas 
grįžti namo. Prailginti tą 
tarnybą daugiau kaip vienu 
mėnesiu (iki 13 mėn.) ar 
pašaukti atsarginius prezi

Nors trečiadienį, balan
džio 13 d., Sydnėjaus ryti
nis Daily Telegraph prane
šė apie Paleckio protestą 
dėl lietuvių jaunimo prieš 
jį surengtos demonstraci
jos, tos pat dienos popieti
nis Sydnėjaus laikraštis 
The Sun pranešė, kad tą 
dieną prieš pietus Canber
roje vėl i vyko demonstraci
ja prieš Sovietų delegaciją. 
Laikraštis rašė, kad dalyva
vo virš 100 lietuvių, ir kad 
dvi lietuvės ant Parlamen
to rūmų laiptų dalino kon
ferencijos delegatams pro
testo lapelius prieš Sovietų 
v i e š p a t avimą Pabaltijo 
kraštuose.

Nors The Sun pristatė 
šią demonstraciją kaip gry
nai lietuvių, bet tikrumoje 
tai buvo jungtinė: ukrainie
čių, latvių, estų, lietuvių, 
lenkų ir kroatų demonstra
cija. Tai paaiškėjo jau tą 
patį vakarą iš Sydnėjaus 
televizijos stoties žinių, ku
riose buvo rodomas trum
pas filmas iš tos dienos Can 
berroje įvykusios demons
tracijos.

Kitą dieną, balandžio 14 
d. rytinis Sydnėjaus laik

dentui Johnsonui atrodo ne
paranku politiniais sumeti
mais, kurie reikalauja gali
ma daugiau mažinti Viet
namo karą ir jo reikšmę.

žinoma, negalima reika
lauti iš Gynybos Sekreto
riaus, kad jis pats paskelb
tų, jog 15.000 ar daugiau 
patyrusių karių Vokietijoje 
yra pakeičiami naujokais. 
Krašto saugumo sumetimai 
reikalauja tai galimai il
giau nuslėpti, nors iš kitos 
pusės sunku tikėtis, kad, 
jei staigus perkėlimas pa
liečia maždaug 7% visų Vo
kietijoje esamų karių, lik
tų visai niekur nepastebė
tas. Tai paaiškina ir vokie
čio paklausimą ir piktą Mc 
Namaros reakciją.

McNamara tokių ’nepasi- 
sekimų’ turėjo ir daugiau. 
Iš viso, jo pareigos atrodo 
esančios pačios sunkiausios 
pasaulyje. Iš vienos pusės, 
amerikiečiai nesigaili pini
gų valstybės saugumo rei
kalams, tačiau tai nepanai
kina problemos, kaip juos 
geriausiai išleisti.

JAV išlaidos karo reika
lams siekia beveik pusę vi
sų federalinių išlaidų. Pra
dėjus vadinamą karą su 
skurdu pareikalaus daug 
bilijonų, labai norėtųsi ap
karpyti karinį biudžetą. To 
siekdamas McNamara, bu
vęs Fordo koncerno vado-

BALTIĮ KONCERTŲ BOSTONE 
DEŠIMTMETIS ST. SANTVARAS

Yra mūsų gyvenime reiš
kinių, kurie turėtų susilauk
ti platesnio atgarsio, atsi
liepti, kaip aidas girioj ar 
upės antroj pusėj. Bet, ma
tyt, tai, apie ką čia noriu 
pašnekėti, nėra epideminė 
apraiška, nes per dešimtį 
metų nei viena didesnė bal
tų (estų, latvių ir lietuvių) 
sala plačioj Amerikoj nepa
sekė Bostono, nesusijungė 
būrin ir bendrų kultūrinių 
parengimų nerengė. Gali
mas dalykas, kad kitur at- 

vas, nustatė tokius dėsnius:
1) pirkti tik tai, kas būti
nai reikalinga; 2) pirkti 
galimai pigiau ir 3) mažin
ti operacines išlaidas. At
rodo, kad tie principai iš es
mės yra sveiki, tačiau jų 
vertė priklauso nuo susidė
jusių aplinkybių.

Taip, pvz., amerikiečiai 
pardavė didesnį 750 svarų 
bombų kiekį, kurių pagami
nimas kaštavo 330 dol. 
kiekviena, vokiečių firmai 
po vieną dolerį 70 c., kuri 
iš jų turėjo pagaminti trą
šas. Kam gi laikyti neberei
kalingas bombas sandėliuo
se. Juk ir tai kaštuoja. Li
kimo ironija tačiau norėjo, 
kad tų bombų pritrūktų 
Vietnamui ir McNamara 
jas turėjo atpirkti mokėda
mas po 22 dolerius už vie
ną. Tai buvo gana geras 
biznis, nes naujų pagamini
mas šiais laikais kaštuotų 
po 440 dolerius ir tam rei
kalui dar reiktų pastatyti 
naują fabriką.

žinoma, galima dėl to kal
tinti McNamara ’ateities 
nenumatymu’, tačiau sunku 
reikalauti, kad kas galėtų 
įsivaizduoti JAV karą su 
silpna šiaurinio Vietnamo 
valstybėle, kurį Washingto- 
nas apsispręstų nelaimėti ir 
nepanaudoti priešo sutriuš
kinimui viso savo pajėgu
mo, įskaitant ir mažo kalib
ro atominių užtaisų, kurie 
atstotų tūkstančius seno ti
po bombų. Juk tą numačius 
reikėtų eiti dar vieną žings
nį toliau ir dėl visa ko apsi
rūpinti kardais ir ietimis.

Tie keli pavyzdžiai ryš
kiai parodo, su kokiom ne
numatytom situacijom su
siduria už krašto saugumą 
tiesiogiai atsakingas parei
gūnas. Ir dėl to netenka 
stebėtis, kad vienų akyse 
jis geriausias JAV Gynybos 
Sekretorius, o kitų — kenk
smingiausias. 

rodo, jog tai nėra efektin
gas ginklas mūsų bendroj 
kovoj dėl tautinės gyvybės 
ir laisvės...

Bostono baltai, daugiau 
negu prieš dešimtmetį, su
organizavo vienetą, kurį pa
vadino Baltų - Amerikiečių 
d-ja Naujojoj Anglijoj. 
Draugi j on įsirašė nemenkas 
būrys estų, latvių ir lietu
vių. Savo autoritetu iš lie
tuvių pusės naują organiza
ciją parėmė konsulas adv. 
A. O. Shallna ir prel. Pr. 
Juras, kurie ir iki šiol tebė
ra d-jos direktorių taryboj. 
Iš mūsų sparno- ypačiai 
veiklūs tos d-jos nariai yra 
inž. Vyt. Izbickas, inž. česl. 
Mickūnas ir Liong. švelnis; 
dideli ir stiprūs organizaci
jos ramsčiai yra estas mu
zikas E. Kalam ir latvė Ma
ra Efferts. 1965-1966 m. 
koncertų sezoną organizuo
jant Baltų - Amerik i e č i ų 
d-jos pirmininkas buvo lat
vis Edw. Vallens, o šiemet 
išrinktas naujas — estas 
Paul Lukk. Naujųjų metų 
vicepirmininkai yra lietu
vis inž. Vyt. Izbickas ir lat-

MIRĖ ŽURNALISTAS
KAZYS P. OBOLĖNAS

Balandžio 20 d. New Yor- 
ke mirė žurnalistas Kazys 
Petras Obolėnas.

Gimęs 1898 m. gegužės 
22 d. Degutiškėje, Daugė
liškiu valse., Švenčionių 
apskr. Jau nuo 1920 m. pra
dėjo bendradarbiauti spau
doje ir visą Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo laiko
tarpį aktyviai joje reiškė
si. Velionis buvo Trimito, 
Mūsų Krašto redaktorium, 
Mūsų Rytojaus redakcijos 
sekretorium. Kurį laiką 
dirbo Kauno miesto savi
valdybėj, kur taip pat buvo 
spaudos reikalams pareigū
nu. Prieš pat sovietų oku
paciją buvo pradėjęs leisti 
Savaitės žurnalą.

Išeivijoje taip pat neuž
leido savo profesijos, bend
radarbiaudamas Mūsų Ke
lyje, Tėviškės Garse, o per
sikėlus į Londoną redagavo 
Britanijos Lietuvį.

Kurį laiką dirbo Vliko in
formacinėje tarnyboje ir 
b e n dradarbiavo Amerikos 
Balso radijo lietuviškoje 
programoje.

VIRŠUJE: Baltų-Amer iki e- 
čių Draugijos Naujoje Angli
joje veiklusis avangardas. Pir
moj eilėj sėdi iš kairės: estė 
A. Neagi ir latvė Neara Ef
ferts. Stovi: latvis J. Tommas. 
lietuvis inž. Č. Mickūnas, es
tas muz. Endal Kalam, lietu
vis L. Švelnis, lietuvis inž. V. 
Izbickas, estas Paul Lukk — 
dabartinis d-jos pirmininkas ir 
latvis inž. E. Vallens.

vis Edw. Vallens. Nėra tai
syklės, gal tik tradicija, 
kasmet pirmininku rinkti 
vis kitos tautybės asmenį. 
Todėl, kad nėra taisyklės —- 
mūsų inž. Vyt. Izbickas 
d-jos pirmininku buvo ren
kamas du ar tris metus iš 
eilės.

Baltų - Amerikiečių d-ja 
Nauj. Anglijoj, kurios būs
tinė yra Bostonas, kasmet 
turi keletą bendrų susirin
kimų ir vieną tradicinį po
būvį, jau porą sykių su
rengtą Lietuvių Piliečių 
d-jos III a. salėj So. Bosto
ne. Ir susirinkimai, ir po
būviai nesutraukia minių, 
tačiau vis tvirčiau bičiulys
tės ryšiu apjungia gausė
jantį ir stiprėjantį baltų 
sambūrį. Bendras sueigas 
visuomet paįvairina ir pra
turtina vietinės lietuvių,

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvoje buvo suorgani
zavęs pirmuosius reporterių 
kursus ir kaip žurnalistų 
s-gos atstovas yra dalyva
vęs tarptautinėse konferen
cijose atstovaudamas Lietu
vos spaudą.

Persikėlus j Ameriką ve
lionis taip pat protarpiais 
atsiliepdavo spaudoje, tai 
Dirvoje, tai kituose laikraš
čiuose reaguodamas į aktu
alesnius klausimus. Susilp
nėjus sveikatai, aptilo ir to 
prityrusio žurnalisto balsas, 
kol po ilgesnės ligos teko 
išsiskirti iš gyvųjų tarpo.

Velionis nebuvo aktyviai 
įsijungęs į išeivijos srovinį 
ar ‘organizacinį gyvenimą, 
didesnį dėmesį kreipdamas 
į visuotinai rūpimus lietu
vybės reikalus. Jo prisiriši
mą spaudai liudija nuolati
nė parama lėšomis ir sva
riu žodžiu. Nuo pat pirmų
jų dienų pri klausė Vilties 
draugijai.

Lietuviškoji spauda liūdi 
netekusi ilgamečio savo 
darbuotojo ir lietuviško žo
džio puoselėtojo.
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Baltų koncertai Bostone.
DIRVA

(Atkelta iš 1 psl.) 
lavių ir estų meninės pajė
gos. Kiek sykių tuose pa
rengimuose teko būti —« 
tiek sykių susidarė šviesus, 
malonus ir jaukus įspūdis.

Susirinkimai ir pobūviai 
— tai tik priemonė tarpu
savio ryšiams megzti ir 
stiprinti. Didysis rūpestis 
sunkioji našta, kurią jau 
dešimt metų Baltų-Ameri- 
kiečių d-ja Nauj. Anglijoj 
sėkmingai neša, yra jos ren
giami koncertai plačiai ži
nomoj ir didžiosios spaudos 
recenzuojamoj salėj ‘ (Nauj. 
Anglijos muzikos konserva
torijos didžiojoj koncertų 
salėj), trumpai vadinamoj 
Jordan Hali. Angliškai tie 
koncertai turi jau įsigyve
nusią ir pripažintą firmą — 
The Baltic Concert Series.

Jei tiesa, kad kiekviena 
pradžia yra sunki, tai ne
lengva ji buvo ir Baltų- 
Amerikiečių d-jai Bostone. 
Teko su pasiryžimu ir at
kaklumu pralaužti nepasi
tikėjimo tvoras, sudaryti 
rimtų muzikinių parengimų 
įspūdį ir vardą, įsijungti į 
turtingą ir įvairų Bostono 
kultūrinį gyvenimą savo at
skirais ir stipriais pasiro
dymais, kaip tas keistai ir 
juokingai beatrodytų — te
ko net savus koncertų lan
kytojus „įtikinti” ir sušil
dyti.

Jei pradžioj tie Bostono 
baltų koncertai buvo sutik
ti vėsokai, tai po dešimties 
metų The Baltic Concert 
Series jau turi tokį vardą, 
kurio neaplenkia didžiosios 
spaudos kritikai, kuris yra 
vertinamas, kaip įdomus ir 
vertingas baltų įnašas į šio 
miesto kultūrinį gyvenimą. 
Pabrėžtina ypač tai, kad be-

Demonstravo
prieš Paleckį...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rašymą, iš kurio sužinojo
me, kad demonstrantai iš
stovėję valandą prie Par
lamento rūmų, nuėjo, o Pa
leckis atvyko į rūmus tik 
d e m o n strantams išvykus 
(nebloga o r g a nizacija!). 
Laikraštis rašo, kad protes
to lapeliai buvo įteikti ir 
sovietų delegacijos na
riams. Tos dienos „sveikini
mo” plakatai buvo: ”Be- 
ware of those, who want to 
būry you”, „One — party 
rule is not democracy’’, 
„Delegates from Commu- 
nist countries an insult to 
democracy’’, „Sinc.e when 
has the Soviet Union got a 
p a r I i a ment ?”, „Genuine 
parliamentarians, why as- 
sociate with red stooges?”, 
„Don’t letMerino wool co- 
ver the red vvolves”.

šalia demonstracijos ap
rašymo laikraštis taip pat 
turėjo įsidėjęs atskirą 
straipsnį „Russians exploit 
meetings”, kaip sovietų de
legacija tarpparlamentinės 
unijos posėdžius išnaudoja 
savo propagandos reika
lams.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE SAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux
Cherry

2. Asbach
brandy

3. Import. 5 Str. French Cognac . .. 5th
4. Napoleon Brandy

rę. Aplamai Bostono baltų 
koncertų daugumą sudarė 

z jau tremty ar emigracijoj 
iškilę dainininkai bei ins
trumentalistai.

1965-1966 m. sezoną, at
seit, dešimtąjį, taip 
pat buvo surengti trys kon
certai. Seriją pradėjo mūsų 
jaunas ir talentingas pia
nistas Antanas Smetona. 
Jis sutraukė nemažai klau
sytojų, Bostono spaudoj su
silaukė palankių atsiliepi
mų, papeiktas buvo tik jo 
atliktas M. K. Čiurlionis, 
kurį Smetona skambino iš 
lapo, Beethoveno ir Schu- 
berto kūrinius atlikęs min
tinai ir ypač gera skambi
nimo technika. Estus atsto
vavo kanadietė Irene Loos- 
berg, dar jauna vokaliste, 
turinti turtingą mezzo-so
prano balsą, gerą dainavi
mo mokyklą, įsisavintą mu
zikinę kultūrą, žavią išorę 
ir regimą muzikos interpre- 
tatorės temperamentą. De
šimtąjį sezoną baigė latvių 
lyrinis bosas-baritonas Ja
nis Klavinš, pasižymėjęs 
giliu muzikalumu, kūrinio 
atlikimo dovana, tik negau
sia balsine medžiaga. Atsi
tiktinai sužinojau, kad Kla
vinš yra med. daktaras, dir
ba mokslinį darbą New 
Yorke, ir toj profesijoj tu
rėdamas jau žinomą vardą 
ir pripažinimą.

Kaip nuo pradžios įpras
ta, kiekviename koncerte 
yra duodamas ir vienas ki
tas originalinės baltų muzi
kos gabalas. Jau minėta, 
kad praėjusį sezoną Ant. 
Smetona savo koncerte 
skambino M. K. Čiurlionį,
I. Loosberg dainavo E. Oja,
M. Saar’o ir E. Tubin’o kū
rinius, o Klavinš, greta 
Schuberto dainų ciklo 
Schwanengesang, supažin
dino mus su latvių komp. 
Sturms’o ir Berino moder
naus muzikinio polėkio dai
nomis.

Savaime suprantama, ne 

veik kiekvienas baltų kon
certas čia yra vertinamas 
šiltai ir teigiamai. Per de
šimtį metų, kiek aš prisi
menu, tik pora koncertantų 
susilaukė kandesnių recen
zijų, o v.isi kiti buvo įver
tinti objektyviai ir net su 
regimo prielankumo reve
ransais.

Nėra abejonės, Baltų- 
Amerikiečių d-ja to prielan
kumo, to mūsų „dvasinės 
gyvybės skambėjimo” čia 
siekė ir tebesiekia. Kiek 
mes savo tarpe ir savo kie
muose puikių parengimų 
besurengtumėm, o šie kon
certai yra akivaizdūs mūsų 
gyvastingumo ir kultūrinio 
pajėgumo įrodymai, dabar 
jau daug kam žinomi ir di
džiajame Bostone, ir net 
anapus jo ribų. Vargu būtų 
reikalinga aiškinti, kad šioj 
vienybėj slypi ir nemenka 
mūsų galybė, tegu besireiš
kianti tik vieno Amerikos 
kultūros centro rėmuose.

Per dešimtį metų Baltų- 
Amerikiečių d-ja Jordan 
Hall’e surengė trisdešimt 
koncertų, vadinasi, kasmet 
po tris koncertus. Dešimt 
metų, rodos, neilgas laiko 
tarpas, o 30 koncertų, jei 
žvilgtersim tik į jų organi
zavimo sunkumus, jau su
daro gana apvalų ir įspū
dingą skaičių. Metų bėgy 
paprastai būna surengia
mas vienas estų, vienas lat
vių ir vienas lietuvių kon
certas (tik šiemet lietu
viams teko du koncertai, 
nes Baltai po savo sparnu 
priglaudė ir komp. D. La
pinsko muzikos koncertą.)

Iki šiol Bostono baltų 
koncertus dominavo solistai 
— dainininkai ir instrumen
talistai, ne atskiri didesni 
ar mažesni ansambliai. Bū
dinga, kad per tą laiką dar 
nereikėjo sukti rato iš nau
jo, t. y., neteko tų pačių 
koncertantų kviesti antrą 
kartą, vis dar užtenka pa
jėgių menininkų, iki šiol 
Bostone savo jėgų neban
džiusių. žinoma, aruodai 
nėra neišsemiami, nors re
gimo muzikinio prieauglio 
turim mes, lietuviai, turi jo 
estai ir latviai. Koks bus to 
prieauglio meninis pajėgu
mas — tuo tarpu nelengva 
pasakyti, tačiau faktas, kad 
Bostono baltai dešimtį me
tų ištvėrė vis dar negi te
tom koncertinėm jėgom be- 
sireikšdami.

įvairiuose pasaulio kam
puose gyvenančius solistus 
surasti gal nėra labai sun
ku, bet iš toliau juos į Bos
toną parsivežti jau susida
ro nelengvai sprendžiama 
problema. Bostono baltai ir 
tą uždavinį įveikė — estų 
smuikininkė - virtuoze Au- 
mere buvo atvykusi iš Pie
tų Amerikos (rodos, Ko
lumbijos), o pernai estų pia
nistė, žinomo švedų filmų 
rež. Bergmano žmona, at
skrido net iš Švedijos! Mes, 
lietuviai, tuo tarpu verčia- 
mės tuo, ką turim Ameri
koj, o latviai prijungia ir 
Kanadą, nors žymieji nepr. 
Latvijos vokalistai, kaip ba
ritonas Kaktinš, tenorai

"Mes be Vilniaus nenurimsim!"
Vytauto D. Gimnazija Bostono subatvakary

Vėtra ir Zaks, jau yra mi-

Optimistiškesnių žvi
lgsniu pasidairęs plates
nėse apylinkėse, berods, 
galėtum teigti, kad su
sidarytų nemenkas bū
rys lietuvių išeivių, ku
rie dar ryžtųsi grįžti į 
Vilnių. Vilnius yra se
nas, didžiai dailus ir net 
mūsų godotas miestas, 
nors Geležinio vilko vi
duriuose simboliniai ge
ležiniai vilkai iki šiol 
dar tebestaugia ir savo 
laukiniškumu to miesto 
gyventojus dar tebegąz- 
dina. Atseit, tebegyvuo
janti rūsti kasdienybė lyg 
sakyte sako, kad velio
nio Petro Vaičiūno pa
likta frazė "Mes be Vil
niaus nenurimsim", ku
rią mes keliolika metų 
su vidaus karščiu giedo
jom, dar ir dabar savo 
prasmės bei aktualumo 
nėra praradusi.

Balandžio 16 d. vaka
re Bostono lietuviams 
buvo sudaryta proga kul-

Strawberry or 
liųueur .............................5th—3.69
Uralt-Import. Germ.
........................................... 5th — 5.49

5.75
5th — 3.35

5.
6.

5th — 2.98Coeur de France Cordials
Liebfraumilk Import.
German Wine ............... 5th — 0.98
Bordeaux Import. French Wine .. 5th — 0.98 
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

7.

visi baltų koncertai Bosto
ne turi vis tą patį meninį 
lygį — būna itin stiprių 
koncertų, būna ir šiek tiek 
silpnesnių, bet dar nei kar
tą neatsitiko, kad jie pra
eitų meninio nuosmukio 
ženkle. Auga ir tų koncertų 
lankytojų kiekis — tuo bu
vo galima pasidžiaugti per
nai ir šiemet. Taigi, prieš 
dešimt metų pradėto darbo 
vaisiai džiugina ne tik ausį 
ir akį, bet ir širdį, ir šį tą 
aprėpiančią sąmonę.

Ką būtų galima Baltų- 
Amerikiečių d-jai Nauj. 
Anglijoj pasibaigusio kon
certų sezono (IV. 1) ir 
įveikto dešimtmečio proga 
palinkėti? Sėkmės ir 
ištvermės! Didelių 
vandenų Bostonas gal jau 
nepajėgs išjudinti, bet di
desniuose telkiniuose gyve
nantiems baltams gal ir de
rėtų atkreipti žvilgsnį į tai, 
ką Bostone dirba faktinai 
nepergausi kuopa estų, lat
vių ir lietuvių. Jei tokios 
d-jos susiorganizuotų ir ki
tuose šio krašto kultūros 
centruose, tai gal jų veiklą 
būtų galima suderinti, kon- 
certantus būtų galima iš to
liau kviesti, geriau jiems 
atlyginti, platesniuose ba
ruose savo muzikinę kultū
rą paskleisti, tarpusavę bi
čiulystę pagilinti.

Kol to sulauksim ar ne
sulauksim — Bostono bal
tai jau kimba į vienuolikto
jo koncertų sezono organi
zavimą. Jiems į talką turėtų 
stoti visų trijų tautybių 
žmonės Bostone, o ypačiai 
tos d-jos polėkius turėtų su
prasti ir paremti iškilieji 
trijų tautų dainininkai ir 
atskirų muzikos instrumen
tų virtuozai (atsitinka, kad 
nevisada būna lengva juos 
į Bostoną atsikviesti). Vie
nuoliktasis koncertų sezo
nas prasidės šių metų pa
baigoj. Dar sykį — sėkmės 
ir ištvermės!

tūriniame subatvakary 
su Vilnium susitikti, jo 
gatvelėmis pavaikščioti 
ir tenykščių lietuvių rū
pesčiais bei kovom pa
gyventi. Parengimo au
reolė, kaip rengėjai ti
kėjosi, turėjo daugelio 
akyse atsitrenkti, nes 
buvo išsiuntinėti dailūs 
kvietimai ( ne tradici
niai atvirukai), pasi-. 
rengta sutikti gausesnis 
kiekis viešnių ir svečių. 
Na, ir įvyko stebuklas: 
kai menkesnės progra
mos perpildo salę, tai 
Vilniaus vardas tesu- 
traukė tik apie 50 lan
kytojų!...

• O tą vakarą buvo mi
nima Vilniaus Vytauto 
D. Gimnazijos 50 metų 
gyvavimo sukaktis, ku
rią gana garsiai mini 
ir okupuota Lietuva. 
Anot Petro Viščinio, Vil
niaus Vytauto D. gim
nazija yra pirmoji gim
nazija su dėstomąja lie
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K. Šimonis Mergelė

tuvių kalba, todėl nema
žiau svarbi mūsų tautos 
istorijai, kaip pirmoji 
lietuviška knyga, pirma
sis laikraštis, aplamai 
kas nors pirma ir reik
šminga. Tikriausia, net 
daugiau, nes per 50 me
tų Vilniaus Vytauto D. 
gimnazija parengė kad
rus merginų ir vyrų, ku
rie rašo knygas,bendra
darbiauja periodinėj 
spaudoj, aktyviai daly
vauja lietuvių tautinės 
kultūros kūrybos, jos 
moksle ir mene, jos kru
vinoj kovoj dėl laisvės. 
Tai neeilinė "mano" 
gimnazija, nes įsteigta 
1915 m. rudenį pačioj 
Lietuvos širdy — Vil
niuje, išgyvenusi tik vie
ną penkiasdešimt metų; 
tačiau kupiną kovų ir 
persekiojimų, kupiną 
lietuviško solidarumo ir 
pasiaukojimo, ko 1915— 
1944 m. laikotarpy neiš
gyveno nei viena kita mū
sų gimnazija. Ar nede
rėtų Amerikoj tos su
kakties paminėti plates
ne banga, kurią pradėjo 
įsupti Bostonas? Vil
niaus Vytauto D. gim
nazijos išgyvenimai ir 
kovos galėtų būti nemen
kas dvasios sustiprini
mas mūsų išeiviniam 
jaunimui, žinoma, jeigu 
tokie "nuobodūs" dalykai 
dar gali jo dėmesį už
degti.

Petras Viščinis, 1934 
m. baigęs Vilniaus Vy
tauto D. gimnaziją, po 
to teisių mokslus Vil
niaus universitete, Bos
tono plačiose apylinkėse 
yra pažįstamas kaip ne
pavargstantis radijo va
landos Laisvės Varpo 
programų organiza
torius ir vedėjas. Lais
vės varpas — vienintė- 
lė liet, radijo valanda 
Nauj. Anglijoj, skiria
ma mūsų kultūros ir vi
suomenės reikalams, 
šiaip taip išsiverčianti 
be skelbimų (pvz., šių 
metų Vasario 16 d. mi
nėjimui skyrusi rūpes
tingai paruoštos progra
mos dalį net du sekma
dienius.)

Petras Viščinis yra 
neabejotinas kalbėtojo

- talentas, tikras "Jonas 
Auksaburnis". Šiame 
kultūriniame subatvaka
ry jis buvo pagrindinis 
"žodžio sakytojas", ap
žvelgęs Vytauto D. gim
naziją, nuo 1915 m. iki 
šiometinio jos pagerbi
mo Vilniuje (dabar ji 
vadinasi Vilniaus pirmo

*

ji gimnazija). Ir lakus 
bei vaizdingas Petro 
Viščinio žodis, ir visa 
eilė Vytauto D. gimna
zijos išgyvenimų jau
tresnio klausytojo nega
lėjo nejaudinti. Ypač 
stipriai buvo išryškinta 
gimnazijos įtempta kova 
su lenkų okupacine^ val
džia, kai lietuvių gim
nazija jėga buvo meta
ma iš savo patalpų, kai 
reikėdavo įveikti vis 
Raujas l§RkQ pinkles, kai 
teko ne tik mokytis, mo
kyti, bet ir kovoti. Buvo 
išryškintas mokytojų ir 
mokinių solidarumas bei 
vieningumas, jų pastan
gos sulaikyti Vilniaus 
krašo lenkinimą, meno 
ir sporto varžybose pa
siekti laimėjimų. P. Viš
činio duoti faktai sudarė 
įspūdį, kad Vilniaus Vy
tauto D. gimnazija yra 
kovotoja ir kankinė. 
Mums yra malonu, kad 
P. Viščinis bus pagrin
dinis kalbėtojas ir tos 
gimnazijos 50 m. sukak
ties minėjime, kuris ge
gužės mėn. yra rengia
mas Chicagoj.

Vytautas Bruzdys, Vy
tauto D. gimnazijos 5- 
ton klasėn įstojęs 1940 
m. (rusams Vilnių oku
pavus) ir ją baigęs 1944 
m. vokiečių okupacijos 
metu, davė pluoštą atsi
minimų, papildžiusiu P. 
Viščinio kalbą savo spal
vingumu ir didžiųjų per
versmų medžiaga. Gim
nazijos dvasia nesunyku- 
si ir tuo neramiu laiku, 
palengvėjimas buvęs la
bai trumpas — tik tuos 
mėnesius, kai Vilnius 
buvo grąžintas nepr . 
Lietuvai. Vyt. Bruzgys 
išryškino faktą, kad jo 
tėvas turėjęs važiuoti 
pas lenkų apskrities vir
šininką net keturis kar
tus, kad gautų to virši
ninko liudijimą, jog jo 
sūnus yra lietuvis ( be 
to liudijimo nebuvo gali
ma įstoti jokion lietuvių 
mokyklon Vilniaus kraš
te, taigi ir Vytauto D. 
gimnazijon). Kai ketvir
tą kartą viršininkas liu
dijimą pasirašė, tai ir 
savo žodį pridėjo: girdi, 
lietuviai būsią iškelti kur 
nors prie Varšuvos, nes 
čia jie esą nepakenčiami. 
I tai Vytauto Bruzgio tė
vas atsakęs: "Ir ten mes 
sudarysim tokią salą, 
kurios lenkai nepajėgs 
įveikti". Bet ... kilo ka
ras, griuvo Lenkija ir

(Nukelta į 3 psl.)
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Australijon atvykęs Sov. 
S-gos „parlamentarinės de
legacijos” pirmininkas Jus
tas Paleckis į posėdžius ir 
iš posėdžių Canberroje eina 
pro šonines duris. Pirmasis 
pasirodymas prie Australi
jos parlamento rūmų fron- 
tinio įėjimo išėjo nekaip — 
pasigirdo nesmagūs jam 
klausimai ir replikos iš pa
triotinio Australijos lietu
vių jaunimo. O sekantį kar
tą jau didesnė demonstraci
ja susiorganizavo iš paverg
tųjų tautų atstovų.

Net parlamentarams su
ruošto priėmimo metu Pa
leckis buvo „užimtas” savo
sios delegacijos tarpe ir 
niekas prie jo prieiti nega
lėjo.

Ne tik visa Australijos 
spauda, bet ir Anglijoje tas 
būdingas susikirtimas buvo 
gana plačiai ir ryškiai atžy
mėtas. Australijos spauda, 
kiek iš atsiųstų iškarpų ga
lima pastebėti, tą lietuvių 
d e m o n s traciją paminėjo 
plačiau nei Amerikos lietu
vių krepšininkų sėkmingą 
pasirodymą sportinėje are
noje.

Ne tik spauda, bet ir ra
dijo bei televizijos stotys 
atkreipė į tuos įvykius rei
kiamą dėmesį.

Kaip gi visa tai atsitiko? 
Labai paprastai. Sužinoję 
apie atvykstantį svečią, 8 
Sydnėjaus lietuvių studen
tijos atstovai nuvyko į Can- 
berrą, Australijos sostinę, 
ir prie jų dar prisijungus 3 
Canberros lietuviams stu
dentams, surengė pirmąją

I
VIS TIE DŪMAI...

Šis laiškas — skaityto
jams, pasidomėjusiems Vy
tauto Meškausko laišku 
Dirvos 44 nr., bet neturė
jusiems laiko ar pasiryži
mo tikrint, kuo pagrįstos jo 
pastabos.

1. „Ponas V. Rastenis”, 
kaip ir kiti laikraščių bend
radarbiai straipsnius tik pa
rašo. Jei skelbia, tai skelbia 
juos redaktoriai. Ir „Nėra 
gaisro be dūmų” paskelbė 
Dirvos redakcija (41 nr.). 
Tarp ko kita — paskelbė ne 
visą, kaip parašytas. Jei bū
tų visas, dar derėčiaus dėl 
to cento, kurio dabar V. M. 
už jį neduoda ...

2. Straipsnio tikslas (ką, 
regis galėjo suprast kiek
vienas ne pernelyg skubiai 
jį skaitęs) — nėra „visų 
’santykiavimo’ ir 'bendravi
mo* pastangų gynimas”, o 
yra bandymas atremt nepa
grįstas insinuacijas, nesu
prantamais sumetimais nau
dojamas diskredituoti mū
sų visuomenės akyse nieko 
pikta nepadariusius Jauni
mo Kongreso rengėjus, 
ypač to kongreso komiteto 
pirmininką. 

demonstraciją ir žodinį „ap
sišaudymą” su Paleckiu. 7 
studentai ir 4 studentės su
gebėjo atkreipti Australi
jos spaudos, radijo ir tele
vizijos dėmesį ne tik de
monstracijų metu, bet ir po 
to jie buvo ieškomi ir klau
sinėjami, norint sužinoti ką 
nors daugiau apie įvykio 
priežastis, kuo Paleckis yra 
nusikaltęs Lietuvai (jis gi 
atvyko kaip Sov. S-gos 
„parlamentaras!”) ir t.t.

Čia jau susidurta su kita 
medalio puse. Jaunimas, 
kad ir supratęs pačios de

monstracijos prasmę, bet 
tiksliai ir pagrįstai infor
macijai suteikti nebuvo pa
siruošęs. Sunku dar pasa
kyti, ar pristigo laiko ar 
tinkamo sprendimo, bet to
kiems atvejams reikalingas 
ne tik pasiruošimas, bet ir 
medžiaga spaudos atsto
vams pristatyti. Spontaniš
ka demonstracija kad ir 
sukeliamas triukšmas, į ku
rį spauda pirmiausia dėme
sį kreipia, bet galutiname 
rezultate lieka neišnaudotos 
galimybės ir spraga taip 
svarbiu Lietuvos bylos pro
pagandai momentu.

Į tai turėtų krypti jauni
mo organizacijų dėmesys ir 
Jaunimo metais turė
tų būti surastas tinkamas 
paskatas ir priemonės, kad 
jaunimas galėtų pasirodyti 
ne tik akcijos iniciatyva, 
bet ir kaip tinkamas infor
macijos šaltinis. Ir ne tik 
p r i p uolamiems atvejams, 
bet visada ir visur.

3. Nerandu pagrindo nei 
V. M. įskundimui, esą, aš 
kažką pristatęs „kaip ką tik 
gimusius ignorantus”. Tur
būt, ne menkiau už V. M. 
žinau, kad mūsų išeivija ži
no ar bent jaučiasi žinanti 
viską, kas, kaip ir kodėl 
Lietuvoj dedas. Vargas tik, 
kad vien tas žinojimas esti 
nedaug centų tevertas, kaip 
argumentas kitiems įtikin
ti. Nes kitų akyse jis tik nu
kent ė j u s i ų -ka 11 i n to j ų argu
mentas, „teisėjų” priima
mas tik kaip ginčo šalies 
teigimas, reikalingas jį pa
remiančių įrodymų. Visai 
kas kita, kai ginčo šalis gali 
savo argumentą sutvirtint 
priešingosios šalies prisipa
žinimu.

Todėl rašiau ir kartoju, 
kad: jeigu Jaunimo Kon
greso pirmininkas kokiu 
nors būdu būtų gavęs tokios 
rūšies prisipažinimą — 
šviežią ir iš pusėtinai atsa
kingo šaltinio — tai jis bū
tų nusipelnęs tik pagyrimo,

TRUPUTIS GEROS VALIOS . . . 
TIEK PAT GERO NORO ...

GAL NĖKIEK NEDAUGIAU PASTANGŲ — 

IR TAMSTA SURASI DIRVAI BENT

VIENĄ NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ

O SURASTI JĮ TIKRAI GALI. TIESA?

K. Šimonis

Gomulkinė Lenkija tu
ri vidaus reikalų minis
trą, kuris rafinuotomis 
priemonėmis siekia di
desnės valdžios. Tai 
Mieczyslaw Moczar,se
nas komunistas, hitler
inės okupacijos Lenkijo
je metu buvęs partizanu, 
Stalino laikmečio metu 
persekiotas, Gomulkos 
traukiamas į paviršių, 
bet su nemaža nepasi
tikėjimo (iš Gomulkos 
pusės) priemaiša. Nuo 
pernai einąs vidaus rei
kalų ministro pareigas, 
Moczar, kaip teisingai 
pastebi Miunchene gyve
nanti ir spaudoje dirban
ti buvusi komunistė, vi
sos eilės veikalų auto
rė, Wanda Bronska- 
Pampuch, bando lenkų 
nekenčiamą ar bent ma
žai populiarų komuniz
mą atmiešti su nacio
nalizmo doze ir tuo bū
du patraukti į savo pu
sę žmones, kuriems par
tija nebuvo ir nėra prie 
širdies.

M. Moczar pasirinko 
įdomią taktiką. Jis va
dovauja organizacijai, 
kuri tikrovėje atstovauja 
buvusius karo dalyvius- 

o ne diskreditavimo. Ma
niau ir tebemanau, kad tokį 
argumentą būtų prasminga 
skelbt visur ir vi
siems, tai yra, ne vien 
savo tarpe, o ypač visiems 
kitiems, ką tik bandysim 
informuoti apie lietuvių 
jaunimo kongresą.

4. V. M. pastabų įtarin- 
gumas (dėl „santykiavimų” 
gynimo intencijų) skatina 
klausimą — o kas gi tomis 
pastabomis bandoma ginti? 
Ar ne insinuacijų apie Jau
nimo Kongresą skleidimas? 
Jei kartais tai būtų taip, tai 
už tokios neapginamos ir 
negintinos bylos gynimą ne
duočiau ne tik cento, bet 
nei machorkinės „bankrut- 
kės” nuorūkos dūmelio ...

V. Rastenis

VYTAUTAS ALSEIKA
Vokietija

kovotojų 
demokratiją 

ZBOWID).

UŽSąjungai 
laisvę ir 
(lenkiškai: 
Organizacija apjungia 
vokiečių okupacijos me
tu kovojusius lenkų po
grindinės armijos ka
reivius ir karininkus. 
Kai vadovu virto Moc- 
zar, organizacija laiko
ma reikšminga ir prieš 
porą mėnesių įvykusiam 
sąjungos valdybos plenu
mui lenkų spauda pasky
rė ypač daug dėmesio. 
Nereikia manyti, kad or
ganizacija turi priešin
gus tikslus lenkų komu
nistų partijai. Ne, nes 
juk ministras yra komu
nistas ir partijos CK 
(bet ne politbiuro) na
rys. Svarbiausia, kad 
Moczar tą organizaciją 
laiko savo platforma, ku
rios dėka jam įmanoma 
garsiai skelbti savo nuo
mones ir. tuo būdu iš
vengti įvairių uždarų 
partijos gremiumų.

Buvęs plenumas su
teikė proga Moczarui pa
skelbti apie vyrų, tary
tum pliene užsigrūdinu
sių, vieningumą, vyrų, 
kurie turėsią kovoti 
prieš "nedvasingumo" 
bei biurokratijos reiški
nius Lenkijoje. Minist
rui pavyko dar vienas 
laimikis: jis prie savo 
organizacijos pritraukė 
buvusius plačios pogrin
dinės lenkų armijos 
(Armia Krajowa), 1944 
m. organizavusios ne
sėkmingai pasibaigusį 
Varšuvos sukilimą, na
rius. Ištisą metų eilę 
komunistai su tos armi
jos atstovais elgėsi bru
taliai, jų daug mirė ka
lėjimuose, o didžioji da
lis pasirinko emigraci
jos kelią. Dabar Moc
zar tiems armijos at
stovams ištiesė ranką- 
esą, jei jie turį "gerą 
valią", jiems esančios 
atdaros organizacijos 
durys. Ir iš tikrųjų, net 
ir karininkų dalis jau 
susigundė, kita dalis dar 
laikosi neutralioje padė
tyje. Tas pats ministras 
siekia patraukti ir už
sienyje gyvenančius len
kus - jis sako, kad "ga
lite turėti prancūzų, bri
tų ar JAV pilietybes, bet 
pirmoje eilėje žiūrėkite 

pačios Lenkijos inte
resų."

Žinoma, jei Moczar 
veiktų tik lenkų komu
nistinėje partijoje, jis 
turėtų' mažiau sėkmes. 
Partijoje prisibijoma 
Moczaro "nacionalinio 
komunizmo", tuo tarpu 
sava organizacija- kas 
kita. Nesvarbu, kad ZB- 
0WID plenume dalyvavo 
ir kalbėjo ministras pir
mininkas Cyrankiewicz, 
kad organizacijos narys 
yra ir pats Gomulka. A- 
plamai toji organizacija 
jau virto valstybe val
stybėje ir tai jau retas 
reiškinys komunistinia
me karšte.

Pagaliau, dar vienas 
Moczar bruožas ben
dravimas su gyvento
jais. Žmogus, kuris sie
kia griežto režimo ga
lios, pasirodo, sugeba 
bendrauti su gyvento
jais, įsilieti į jų tarpą, 
jis daug geria, ir geria 
su visais - šoferiais 
pradedant ir opoziciniais 
rašytojais baigant. Tas 
simpatiškasis bruožas, 
tai kaip tik pavojinga
sis generolo Moczar 
bruožas - taip kalba ne 
vienas varšuvietis.

Kai Moczar kalba apie 
patriotizmą, nacionali
nes nuotaikas, dar mes
kime žvilgsnį, kuo pa
sižymi, režiminių parei
gūnų Lenkijoje akimis, 
tikrasis patriotas? Štai 
ką rašo lenkų mokyto
jams skiriamas žurna
las "Glosnauczycielski" 
(Mokytojų balsas) šių 
metų sausio 30 d. lai
doje: "Šių laikų patrio
tizmas aiškintinas įvai
riais atžvilgiais. Šioje 
sąvokoje glūdi ir kova 
prieš kosmopolitizmą. 
Šalia tautinio pasididžia
vimo, internacionalizmo 
skatinimo ir meilės sa
vajai tėvynei jausmų, ne
galime kalbėti apie so
cialistinį patriotizmą, 
jei nekovosime su kos
mopolitizmo apraiško
mis... Turime atminti, 
kad per ilgus amžius mū
sų Bažnyčia siedavo ir 
dabar tebesieja "gero 
lenko" sąvoką su "gero 
kataliko" sąvoka ir kad 
šūkis "Dievas ir tėvy
nė" dar vis tebeglūdi 
kai kurių mūsų tautie
čių sąmonėse. Dėl to 
ir kyla klausimas: kaip 
jaunimo tarpe kovoti su 

tokio galvojimo liekano
mis?"

Toliau pedagoginis 
žurnalas skundžiasi, kad 
tas patriotinis auklėji
mas Lenkijoje esąs ne- 
konsekventiškas, išblaš
kytas. Puolamas istori
jos, lenkų kalbos, pilie
tinio auklėjimo moky
mas. Pasirodo, kad vi
durinėse mokyklose, 
skundžiasi žurnalas, 
daugiausia dėmesio krei
piama į praeitį, o da
bartis traktuojama dau
giau fragmentiškai. Esą, 
"šiandien mokyklose 
mokiniai išgirsta apie 
Piastų ir Jogailaičių is
toriją, apie įvykius po 
padalinimų, tuo tarpu a- 
pie naujausius įvykius 
Lenkijoje kalbama tik 
apgraibomis ir skubo
tai". Iš mokytojų reika
laujama...proporcija. E- 
są, ar ne keista, kad 
apie lenkų dalyvavimą 
antrojo pas. karo įvy
kiuose mokyklose pas
kiriama keliolika valan
dų, tuo tarpu...1939-1945 
metai sudarę didžiulį po
sūkį lenkų istorijoje, 
jaunimas nesuprasias tų 
laikų, tų įvykių, tai iš 
viso nebegalima kalbėti 
apie reikiamą patriotinį 
auklėjimą".

Panašūs kaltinimai ir 
lenkų literatūros dėsty
tojams. Netinkamai e- 
sančios parinktos skai
tytinos knygos, trūksta 
knygų, kuriose atsispin
di "šiuolaikinis gyveni
mas".

Pasiskaitykite Lietu
voje leidžiamą "Tarybi
nę Mokyklą" ar "Tary
binį Mokytoją". Pasiro
dys, kad išskyrus vieną 
kitą neesminį bruožą, ir 
Lietuvoje patriotinis au
klėjimas turįs vykti pa
našia kryptimi kaip Len
kijoje, Vengrijoje ar R. 
Vokietijoje. Tas pats ir 
Sovietijoje, nes juk ne 
kas kitas kaip Maskva 
ir čia nustato kursą. Ir 
jo privalu laikytis ir juo 
seka ir Moczar,. žmo
gus su ateitimi Lenki
joje.

Bostono 
subatvakary...

(Atkelta iš 2 psl.) 
jos nuožmūs planai... 
Vyt. Bruzgys yra pap
rašytas savo atsiminimų 
pluoštą duoti Dirvai, ir 
tą padaryti jis pažadėjo.

St. Santvaras turėjo 
laimės būti Vilniaus Vy
tauto D. gimnazijos (ta
da ji vadinosi Ryto d- 
jos gimnazija) mokiniu, 
kai ji buvo įsteigta, t. 
y. nuo 1915 m. rudens. 
Jis trumpais bruožais 
palietė Vilniaus "tutei- 
šų" priešiškas nuotai
kas, apibūdino keletą 
mokytojų, kurių tarpe 
buvo Myk. Biržiška 
(gimn. direktorius), Ant. 
Smetona, Al. Stulginskis, 
kun. M. Reinys, dail. 
Ant. Žmuidzinavičius, 
komp. J. Naujalis, P. 
Gaidelionis, P. Grajaus
kas, dr. Ant. Gylys, K. 
Kepalas ir kt.

Ir St. Santvaro žodis 
darniai įsijungė į Vil
niaus Vytauto D. gimna
zijos minėjimą, kuris 
truko porą valandų ir 15 
min. Minėjimui rūpes
tingai vadovavo inž. 
Edm. Cibas. Šio sezono 
paskutinysis kult, subat- 
vakaris yra rengiamas 
ALTS-gos namuose ge
gužės 21 d. (k.l.)
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Majoras Juozas Černius.

MAJORUI JUOZUI ČERNIUI
70 METU AMŽIAUS

Jau 30 metų, kaip pa
žįstu majorą Juozą Čer
nių dar iš mielosios Tė
vynes ir iš varganos 
tremties, ir darosi kaž
kaip nebejauku, kai iš
girsti lyg krintančios 
giljotinos garsą, kad jis 
jau - 70!.... Kaip tas 
laikas (o gal mes patys?) 
taip skuba kažkur...Dar, 
rodos, taip nesenai bu
vome kas moksleivio, o 
kas gražioje Lietuvos 
karininko uniformoje.

Sukaktuvininkas Juo
zas išvydo lietuviškąjį 
dangų Degučių kaime, 
Marijampolės pašonėje 
1896 metais vasario mė
nesio 26 dieną. Ten pat 
mokėsi ir augo, savo 
jaunatviškon krūtinėn 
semdamasis neapykantą 
okupantui maskoliui ir 
laukdamas momento ne
prašytą svečią išprašyti. 
Kilęs pirmasis pasauli
nis karas svajones pa
greitino. Paskelbus Ne
priklausomą Lietuvą, 
Juozas vienas iš pirmų
jų išgirsta Tėvynės 
šauksmą ir 1918 metais 

PLANINGAS TAUPYMAS
'^■mokaaetuu dividendui
= 83 i ■■■■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

stoja savanoriu į lietu- 
vos kariuomenės gretas 
ir kovoja dėl Lietuvos 
laisvės. Kovose su
žeidžiamas. Bet pagijęs 
ir vėl stoja į pirmąsias 
kovotojų eiles. Kaip Sa- 
vanoris-kūrėjas buvo 
apdovanotas už narsumą 
kovose Vyties Kryžiumi, 
Vytauto Didžiojo ordenu, 
Savanorių ir Lietuvos 
Nepriklausomybės 10 
metų sukakties medaliu. 
1920 m. baigęs Karo Mo
kyklą, paskiriamas į 
Kauno batalioną, inteli
gentų kuopon instrukto
rium. Dar tais pačiais 
metais perkeliamas į 
DLK Butegeidžio 7 p. 
pulką. Čia ištarnauja iki 
bolševikinės okupacijos. 
1926 m. yra baigęs Auk
štuosius Karininkų kur
sus ir 7. pėst. pulke 
pakeliamas į majoro 
laipsnį, vadovauja to pul
ko vienam batalionui.

Lietuvą okupavus ru
sams, kartu su kitais 
atleidžiamas iš tarny
bos ir Maj. J. Černius. 
Atleistas slapstosi, nes

PAINU VAKARAS 
DETROITE

Dainų Šventės Komi
tetas yra atsiuntęs ap
linkraštį, kurio svarbes
nius punktus noriu iškel
ti tėvams, o ypač tiems, 
kurių vaikai dalyvaus 
Dainų Šventėje Chicago- 
je. Visų pirma chorų 
dalyvių kelionpinigiai, 
kaip jau buvo minėta, bus 
stengiamasi apmokėti 
50% pagal autobusų ar 
traukinių tarifą. Kelio
nės išlaidų padengimo 
klausimas Komitetui ke
lia rūpesčio, nes jis nė
ra tikras ar galės ište
sėti pažadą. Komitetas 
sutinka parūpinti nakvy
nes Chicagos lietuvių 
tarpe ir talkininkauti 
gauti nakvynes viešbu
čiuose. Tik viešbutyje 
nakvojantieji turėspatys 
apsimokėti. Todėl visi 
tėvai, kurie tais klausi
mais suinteresuoti, pra
šomi tuojau kreiptis pas 
mane arba pas Tėvų Ko
mitetą.

Tėvams taip pat svar
bu žinoti apie choristų 
apsirengimą ir generali
nę repeticiją. Komitetas 
pageidauja, kad choris- 

daug jo draugų kasdie
ną dingsta už NKVD mū
rų, - sušaudomi vieto
je ar išvežami į Sibi
rą. Draugams padedant, 
pabėgta į Vokietiją ir 
tuo išsigelbėta nuo mir
ties. O Maj. Černius ne 
vien kaip karininkas ar 
kaip savanoris-kūrėjas 
bolševikams pavojingas. 
Jis, kaip tikras patrio
tas, suprato, kad tautos 
gyvybė gludi tautos jau
nime, tad nepailstamai 
veikė jaunimo tarpe. Jis 
sportininkų globėjas ir 
vadovas, skautų vadovas, 
moksleivių-šaulių orga
nizatorius ir vadovas! 
Toks žmogus negalėjo 
okupantui patikti ir jis 
turėjo būti kuo skubiau
siai likviduotas.

Pasitraukęs į Vakarus 
maj. Černius sulaukė 
laimingai II Pas. karo 
pabaigos. Pradėjus or
ganizuoti DP stovyklas, 
tremtiniai ir vėl iš nie
ko pradėjo burtis į kul
tūrinius vienetus, steig
ti mokyklas, tautinių šo
kių grupes, rengti tau
tinių švenčių minėjimus. 
Kiekvienas lietuvis, po 
karo gyvenęs Vokietijo
je, sukaktuvininką Čer
nių prisimena. Jo visur 
pilna. Be jo neapsieina 
jokie parengimai, jokie 
suvažiavimai. Ar kaip 
klausytojas ar kaip pre
legentas su paskaita - 
jis vis, keliauja. Ypa
tingai daug yra pasidar
bavęs Vasario 16 Gim
nazijai. Už tai buvo net 
keliais atvejais jam pa
reikšta Lietuvių Bend
ruomenes Vokietijoje 
padėka žodžiu ir per 
spaudą.

Žinodamas maj. Čer
niaus kuklumą ir nemė
gimą reklamos, manau, 
kad man atleis ir su
pras, negalėjau nepami
nėti bent pačių būdin
giausių jo gyvenimo bruo 
žų. Ta pačia proga lin
kiu kadaise Dievo duo
tą žmogui pažadą - su
laukti apskritą 100 ir 
jit atšvęsti prie Gedimino 
kalno Vilniuje Laisvoje 
Lietuvos žemėje!

Jonas Stankaitis

Detroito Aušros lituanistinės mokyklos choro dalis. Choras 
dalyvaus dainų vakare su šv. Antano parapijos choru balandžio 
30 d. Lietuvių Namuose Detroite. Inž. J. Gaižučio nuotrauka

tės dėvėtų tautinius rū
bus su karūnėlėmis, o 
choristai vilkėtų baltus 
marškinius su tautine 
juostele. Žinoma, kurie 
neturės tautinių rūbų, 
jiems vistiek nebus kliū
čių dainuoti jungtiniame 
chore. Tėvai prašomi 
savo vaikus pasistengti 
panašiai aprengti ir dai
nų vakarui, kuris įvyks 
šeštadienį balandžio 30 
d. Lietuvių namuose. 
Kaip jau žinoma, dainų 
vakarą ruošia Šv. Anta
no parapijos choras su 
"Aušros” Lituanistine 
mokykla, kur abu chorai 
išpildys Dainų Šventės 
repertuaro dainas. Dai
nų vakare privalo daly
vauti visi ketvirto, penk
to, šešto, septinto ir aš
tunto skyriaus mokiniai.

Dainų Šventės genera
linė repeticija yra nu
matyta liepos 2 d. 10 
vai. ryto Chicagos Am- 
phitheatre. Visi chorai

GRAŽIAUSIA DOVANA JAUNIMUI
Tarpe visų dovanų, ku

riomis esame įpratę le
pinti savo vaikus, turė
tų rasti vietos ir S. To- 
marienės "Senolės Pa
sakos".

"Senolės Pasakų" 
klausys ir mažametis, 
pats į knygų skaitymą 
dar neįsijungęs, ir mo
kyklą lankąs vaikas, ir 
pribrendęs žmogus, ku
ris šildosi savo prabė
gusios jaunystės pro
švaistėmis. "Senolės 
Pasakos" ir pasakiškos 
ir lietuviškos, ir savos.

Pati autorė vietoj 
įžanginio žodžio rašo: 
"Pradžioje buvo senolės 
pasaka, vėliau vaikaitė 
pridėjo savo žodį, taip 
atsirado ši knyga...", o 
130 p. papildo : "Sunku 
rasti tokių gražių pasa
kų, kaip mūsų liaudies 
sugalvotų". Pastaroji 
pasakų knyga, kaip ir 
ankščiau išleistoji "Sau
lės vestuvės", yra dau
geliu atveju jau žinomi 
mūsų literatūroje,
chrestomatijose ir pa
sakų knygose motyvai, 
bet taip atausti, suregz
ti ir pasakyti, tokiais 
margaspalviais rūbe
liais apvalkstyti ir tokiu 
jaunu, šviežiu žodžiu 
pristatyti, kad juos skai
tai besigėrėdamas.

Viename asmeniška
me laiške autorė išsita
ria: "Pasakos, žinoma, 
yra liaudies, bet mano 
perkurtos, dažnai pa
keistos, pridėti nauji 
veikėjai, o svarbiausia 
išaiškintas logiškas 
įvairių įvykių ryšys, ko 
liaudies pasaka dažnai 
neturi".

Kas nauja knygoje? 
Autorė pasaką jungia su 
realybe. Ji mums pris- 

joje privalo dalyvauti, 
nes nuo jos daug pri
klausys ir Dainų Šventės 
pasisekimas. Taip pat 
bus išleistas III-čios 
Dainų Šventės leidinys, 
kuriame tilps chorų ap
rašymai ir nuotraukos iš 
chorinės veiklos.

Jeigu būtų kokių pa
keitimų, visuomet būsi
te painformuoti spaudoje 
ir per vietos radiją. Taip 
pat Dainų Šventės Komi
tetas prašo lietuvišką vi
suomenę rengiamus dai
nų vakarus paremti, kad 
lėšų telkimas būtų rea
lizuotas antrajai kelion
pinigių pusei apmokėti. 
Tikimės, kad detroitie- 
čiai nebus abejingi sa
viesiems, kurie tikrai su 
gerais norais ir darbu į 
Dainų Šventę pažiūrėjo 
kaip į lietuvių tautinio 
susipratimo ir patrioti
nio subrendimo egzami
ną.

St. Sližys

tato šeimą, gyvenančią 
Lietuvos miestelyje. Tė
vas ir motina pavyzdin
gai auklėja savo tris at
žalėles. Jie neskuba. Jie 
kalbasi su vaikais. Jų 
gyvenime ramybė ir po
ilsis nėra tik svajonė. 
Visos problemos ir dar
bai sprendžiami kartu. 
Puoselėjamas ir gimi
nystės ryšys.

Toji knygos dalis yra 
grynai originali medžia
ga. Gal kiek perdaug sui- 
dealizuota. Vaikai ne
paprasto gerumo, išmin
tingi, paklusnūs, darbš
tūs, sumanūs, manda
gūs, švarūs, tvarkingi. 
Suaugusieji negaili jiems 
pagyrimų. Sakytum, kas
diena persunkta pasakiš- 
kumu. Matai kas buvo, 
kaip turėtų būti, bet ko 
dabar kaip ir nebėra.

Autorė įterpia į pasa
kas apsčiai informuojan
čių žinių, supažindina su 
retesniais daiktais, gy
venimo būdu, istorija. 
Pvz., aiškindama Sker
dynių kaimo vardą la
bai suglaustai bet vaiz
dingai pristato kryžiuo
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čius, prūsus ir jų tra
giškas kovas.

Knygoje keliose viep
tose labai sumaniai nu
rodomi keliai, kuriais 
galima paveikti vaikus, 
kad jie patys įsijungtų 
į pasakų skaitymą, be 
ypatingų stūmimų iš ša
lies. Ta tema "Senolės 
Pasakų" autorė sieloja
si, nes ji jaučia, kad 
Amerikoje tas rūpestis 
iškyla, kai tėvams rei
kia pratinti vaikus pa
milti lietuvišką knygą. 
Prie tos temos autorė 
grįžta kelis kartus 
(Lenktynės, Stebuklin
gas Kirvukas ir kt.).

Knygoje telpa 14 pasa
kų. Iš jų vienos labiau 
bus mėgiamos ir skaito
mos, kitas skaitytojas 
sutiks santūriau ir šal
čiau.

Nevarginant skaityto
jų visų pasakų aptarimu, 
suglaustai tariu: S. To- 
marienės "Senolės Pa
sakos" yra puiki dovana 
mažiesiems, rekomen
duotina kiekvienai lietu
viškai šeimai. Parašy
tos grakščiai, lengva, 
žodinga kalba. Knygoje 
gausu iliustracijų. Ilius
tracijos pieštos dail. 
Vlados Stančikaitės. 
Dailininkė ne tik išryš
kina pasaką, bet kuria 
savą, tik jos vienos tep
tukui privilegijuotą pa
saulį. Knygos rūbas pa
trauklus, mielas, šven
tiškas.

Pasitaiką retesni žo
džiai paaiškinti žodynė
lyje. Tai nereiškia, kad 
kalba persunki. Kalbos 
įkandamumas priklau
sys nuo to, kiek laiko 
pašvenčiama lietuvių 
kalbos įsisąmoninimui 
šeimoje.

Knygą išleido Henri
kas Tomaras, Chicago. 
Spaudė Lietuviai Sale
ziečiai Italijoj. Kaina 
3.50. Gaunama Drauge 
ir pas platintojus, o paš
tu užsisakyti galima ir 
iš autorės. S. Tomaras, 
1945 Maple Ave.,Evans- 
ton, III. 60201

Danutė Augienė



1966 m. balandžio 25 d.

Adelaidės džiaugsmai ir rūpesčiai
DEŠIMTMETIS IR 
LIETUVIŲ NAMAI

Adelaidės Lietuvių Są
jungą, pati gausiausia 
narių skaičiumi bendruo
meninė organizacija 
Pietų Australijoj, prieš 
kiek laiko iškilmingai at
šventė savo pirmąjį de
šimtmetį. Šios organiza
cijos tikslas yra talki
ninkauti visiems Pietų 
Australijos lietuviams ir 
jų junginiams jų visuo
meniniai tautiniame dar
be.

Per pirmąjį savo gy
venimo dešimtmeti , A- 
delaidės Lietuvių Są
junga, didelei lietuvių 
daugumai nuoširdžiai 
remiant, nupirko, prap
lėtė ir ištobulino Ade
laidėje plačiai žinomus 
Lietuvių Namus ir lei
džia jais nemokamai 
naudotis visoms Pietų 
Australijos lietuvių or
ganizacijoms. Dėl to čia 
susitelke bendruomeninė 
Savaitgalio Mokykla, ku
ri šiuo metu dirba su 
aštuoniom klasėm. Čia 
savo skautų būklą įsis
teigė Adelaidės Lietuvių 
skautų Tuntas. Lietuvių 
Namuose atskiromis pa
talpomis naudojasi bene 
pati seniausia lietuvių 
organizacija - "Vyties” 
sporto klubas, kuriam, 
be to, dar prie Namų 
yra įrengta sporto aik
štė žaisti krepšinį, tin
klinį, lauko tenisą; sta
lo tenisas žaidžiamas 
Namų salėje.

Šiuose Namuose at
skiros patalpos skirtos 
žinomo Australijos lie
tuvių bičiulio J. J. Ba- 

Kun. A. Kazlauskas šventina Adelaidės Lietuvių Namus. 
Jo dešinėje stovi pirmojo Adelaidės Lietuvių Sąjungos dešimt
mečio pirmininkas V. Raginis, o kairėje apyl. pirm. Z. Vabolis.

A. Fišerio nuotrauka

Iš Lietuvos atsivežtos vėliavos laikomos Adelaidės Lietuvių
Muziejuje. Prie vėliavų stovi: V. Patupis, M. Renkė ir savano- 
ris-kūrėjas Vasiliūnas. A. Fišerio nuotrauka

chuno vardo bibliotekai 
ir bendruomeninei skai
tyklai.

Galutinai užbaigiant 
Lietuvių Namus, be 50% 
padidintos salės, buvo 
praplėsta ir pagilinta 
scena, pristatytas spe
cialus aktoriams kam
barys ūž scenos ir pri

Naujai pristatytas prie Lietuvių Namų pietinis sparnas, tuo 
būdu buvo padidinta salė, galinti sutalpinti 400 asmenų ir pa
didinta scena. Prie namų yra sporto aikštė ir mūrinis sargui 
gyventi namelis. A. Fišerio nuotrauka

statytos specialios pa
talpos, kurias užima vie- 
nintėlis visoje Australi
joje Lietuvių Archyvas ir 
Muziejus. Jam vadovau
ja plačiai žinomas šios 
srities specialistas J. 
Vanagas, kuris išgarsėjo 
Pietų Australijoj, suor
ganizuodamas čia... pir
mųjų vokiečių imigrantų 
muziejų Lobethaly (jų į- 
sikūrimo lopšyje).

Labai parankias sąly
gas Lietuvių Namuose 
turi ir socialine lietu
vių globa besirūpinanti 
Adelaidės Moterų Sekci

DIRVA

ja, kurios nuoširdi ir 
duosni ranka ištiesiama 
ne tik į vargą patekusiam 
vietos lietuviui, bet ir 
Vokietijoj tebesantiems 

• lietuviams ligonims.
Sekcija talkininkauja vi
soms organizacijoms, 
rengia bendras Kūčias, 
Kalėdų eglutes vaikams 

nemokamai duoda prieš 
piečius savaitgalio mo
kyklos mokiniams ir mo
kytojams. Tai savotiška 
pasišventėlių moterų or
ganizacija, kuri visas jai 
reikalingas pajamas už
sidirba pilną to žodžio 
prasme ir nuo tiesiogi
nio aukų rinkimo jau se
niai atsisakė.

Be šių pastovių Lietu
vių Namų įnamiu, jais 
plačiai naudojasi kiek
viena organizacija savo 
susirinkimams, posė
džiams, didesniems ar 
mažesniems pasitari
mams.

Lituania choras čia 
nuolatos, repetuoja. Čia 
renkasi ir tautinių šo
kių grupės savo prak
tikai.

Pagaliau, privatus as
menys čia rengia savo 
vaikams vestuves ir di
desnio masto pobūvius.

Namai naudojami jau 
septyneri metai. Septy
nerius metus vyko ir 
jų plėtimas, tobulinimas 
ir gražinimas. Tačiau 
būdinga tai, kad archi
tektas - inžinierius K. 
Reisonas, kuris čia pa
grįstai vadinamas Lie
tuvių Namų tėvu, visus 
tuos darbus sugebėdavo 
taip pravesti, kad jie 
netrukdė jokiems paren
gimams.

Ir kai Adelaidės Lie
tuvių Sąjunga, švęsdama 
savo dešimtmeti, kuk-w c
liai pranešė, kad namai 
jau užbaigti, visi prie tų 
namų prisidėję Pietų Au
stralijos lietuviai galė
jo tikrai pasididžiuoti. 
Jie negailėjo aukų, o 
ALS-gos valdyba nesi
gailėjo triūso ir vargo 
parūpinti sąlygas, ku
rios būtinos lietuviš
kam veikimui.

Būdinga, kad prie šių 
namų yra prisidėję ir 
geraširdžiai JAV lietu
viai, kurie, p. J.J. Ba- 
chuno paraginti, irgi su
metė arti 1000 dolerių. 
Bendrai, Adelaidės Lie
tuvių Namai šiuo metu 
yra verti per 60,000 do
lerių. Sąjungą dar turi 
apie' 10 .,000 dolerių ban
kinės skolos, kurią tiki
si išmokėti ateinančių 
4 metų bėgyje. Toms 
skoloms mokėti kaip ir 
praeityje bus tebedaro
mi metiniai aukų rin.ki

mo vajai, kurie, viduti
niškai, duoda apie 2,500 
dolerių.

ATSTOVAI JAUNIMO 
KONGRESAN!

Yra numatyta, kad a- 
delaidiškį jaunimą pir
majame Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese 
atstovaus trys jaunuo
liai; Daina Maželytė, 
Vytautas V. Straukas ir 
Antanas Stepanas.

Kiekvienas iš šių jau
nuolių yra savitas savo 
charakteriu, palinkimais 
ir sugebėjimais, tačiau 
jie visi trys yra giliai 
įsijungę į lietuviško jau
nimo judėjimą Adelaidė
je.

Daina Maželytė, dar 
Lietuvoje gimusi lietu
vaitė, jau seniai stovi 
veikliųjų lietuvaičių tar
pe. Jos darbas apima 
skautavimą, dainavimą 
Lituania chore, vaidini
mą Teatro Mylėtoju Gru
pėje, dalyvavimą apylin
kės valdyboj, kur ji rū
pinasi kultūros reika
lais, jungimąsi į visuo
menines diskusijas, pas
kaitėlių skaitymą ir 1.1. 
Paskutiniu laiku ji visą 
dėmesį yra nukreipusi 
į kultūrinius parengimus, 
kurie susieti su jaunimo 
metais. Ji pirmininkauja 
Pasaulio Jaunimo Kon
greso Adelaidės Komite
tui. Tai gilios erudicijos 
jaunuolė .plačiai susipa
žinusi su Lietuvos is
torija, lietuvių literatū
ra, muzika, tautos menu 
ir kitom jo kultūrinio 
gyvenimo apraiškom.

Vytautas V. Straukas, 
gimęs Vokietijoj 1944 
metais, yra atsidavęs 
meniškiems polinkiams. 
Jis taip, kaip ir Daina, 
dalyvauja Lituania chore 
ir iš eilinio choristo jau 
perėjo į dirigento pava
duotojus. Ilgametis Li
tuania choro dirigentas 
ir to choro kūrėjas mu
zikas V. Šimkus pasi
kvietė jį savo pavaduo
toju, tikėdamas, laikui 
bėgant, perleisti jam ir 
visą chorą. Vytautas yra 
baigęs Adelaidės Kon
servatorijos smuiko kla
sę, o taip pat Mokyto
jų Seminariją ir šiuo 
metu mokytojauja aus
trališkoj mokykloj. Jo 
laisvalaikį suryja ne tik 
choras, bet taip pat tau
tinių, šoklią reprezenta
cinė grupė, skautai aka
demikai, "Vyties” spor
to klubas, Teatro Mylė
tojų Grupė ir visi kiti 
lietuviški reikalai bei 
reikaliukai.

Antanas Stepanas puo
selėja savo palinkimus 
moksliniam darbui. Jis 
kaip ir Daina, gimęs dar 
Lietuvoje, tačiau augęs 
ir brendęs Adelaidėje. 
Pradžioj jis buvo judrus 
skautas, tačiau vėliau 
palinko į ateitininkystę ir 
šiam judėjimui dabar 
skiria daugiausia savo 
laisvalaikio, neatsisaky
damas tačiau nuo daly
vavimo reprezentacinėj 
tautinių šokių grupėj ir 
šiek tiek pasportuoda
mas "Vyties" lauko te
niso sekcijoj. Šiuo metu 
jis yra paskutiniame me
dicinos kurse, jau spė
jo įsigyti Bachelor of 
Medical Scienc laipsnį 
ir tikisi specializuotis 
fiziologijoj. Literatūros 
ir Talentų vakaruose jis 
pasirodo su deklamaci
jomis; visuomenei pa
teikia vieną kitą pas
kaitėlę, jungiasi į dis
kusijas, aktyviai reiš
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Adelaidiškiai jaunimo atstovai vyksta j Pasaulio Jaunimo 
Kongresą: Vytautas Straukas, Daina Maželytė ir Antanas Ste- 
panas. A. Fišerio nuotrauka

Beveik kiekvieną šeštadienį adelaidiškiai susirenka į Lietu
vių Namus pobūviams. A. Fišerio nuotrauka

kiasi vietos lietuvių 
studentų gyvenime ir t. 
t. Taip pat jis pradeda 
reikštis ir spaudoje.

Jeigu Adelaidė būtų 
turtinga, ji galėtų į Kon
gresą pasiųsti ne 3, bet 
30 jaunuolių. Ir kiekvie
nas jų būtų vertas at
stovauti adelaidiškį jau
nimą. Daugis jų tikrai 
gražiai reiškiasi spor
te, mene, visuomeninėj 
veikloj. Kai kurie jau
nuoliai jau pavyzdingai 
mokytojauja lietuviškoj 
savaitgalio mokykloj.

Deja, Adelaidės lietu
vių kolonija nėra didele 
(apie 550 šeimų); treč
dalis yra atitolę nuo 
betkokios lietuviškos 
veiklos. Likusiems ten
ka parūpinti ne tik dar
bo jėga lietuviškam ju
dėjimui, bet ir atitinka
mus išteklius, be kurių 
tas judėjimas neįmano
mas. Visi veikslesnieji 
lietuviai priklauso bent 
kelioms lietuviškoms 
organizacijoms, kurioms 
reikia mokėti nario
mokestį. Nuolatos aukas 
renka Lietuvių Namų
reikalams, lietuviškos 
parapijos reikalams; du 
kunigai atlieka savo į- 
prastinius metinius ka
lėdojimus. Visa tai rei
kalinga ir dėl to pini
ginė dažnai turi būti 
atidarinėjama. Dabar 
naujausia rinkliava - 
jaunimo kongreso atsto
vams. Jiems reikalingi 
3000 dolerių. Šias eilu
tes rašant buvo surink
tas tik trečdalis.

JAUNIMO 
TALKININKAI

Jaunimo Metai išjudi
no įvairių sričių kultū- 
tinius parengimus ir tų 
parengimu pelnas, nors 
nedidelis, dedamas į tą 
pačią kasą, iš kurios 
bus - dengiamos atstovų 
išlaidos.

Pirmiausia jaunie
siems į pagelbą atėjo 
dvi populiarios Adelai
dės menininkės, būtent 
ponia A. Gučiuvienė - 
Binkevičiute ir vietos 
lietuvių nuoširdi bičiu
lė, Adelaidės Konserva
torijos profesorė pianis
tė Dorothy Oldham, kuri 

savo laiku lydėjo solis
tę G. Vasiliauskienę jos 
kelionėje po JA Valsty
bes. Šios dvi solistės 
padedant aktoriui-reži- 
sieriui J. Gučiui, prieš 
kiek laiko buvo suren
gusios Muzikos ir Me
ninio žodžio vakarą. Vi
suomenė ypatingai nuo
širdžiai priėmė abi me
nininkes, kurios jau 
ilgesnis laikas vietos 
scenoje nesirodė.

Atitinkamus parengi
mus šiam pačiam tik
slui kartas nuo karto su
rengia ateitininkai savo 
jėgomis. Tačiau dau
giausia iniciatyvos rodo 
pats Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso vietos 
Komitetas, jis labiausiai 
domisi tik jaunimu ir 
tuos parengimus jam te
skiria.

Jaunimo globėju, ex 
officio, yra vietos apy
linkės valdyba. Ji suor
ganizavo atstovų išrin
kimą, parėmė jų kasą 
200 dolerių ir nežinia 
ar ji daugiau ką gali 
padaryti.

...TAIP IR ANT ŽEMĖS

Adelaidėj, lygiai kaip 
ir kitur, šiandien sunku 
surasti žmonių, kurie 
norėtų vadovauti organi
zacijoms. Labai dažnai 
visai nekeliamas klausi
mas, ar siūlomas į va
dovus tinka toms parei
goms. Pakanka, jei kas 
nors leidžiasi renkamas. 
Pagal nusistovėjusią 
tvarką, esamoji betku- 
rios organizacijos val
dyba, baigdama savo ka
denciją ir nenorėdama 
ilgiau pasilikti pareigo
se, dar toli prieš su
sirinkimą pradeda med
žioti kandidatus naujai 
valdybai. Laimingi tie, 
kuriems pavyksta atras
ti pakaitalus. Nesuradus, 
reikia likti pareigose.

Kas sutinka būti ren
kamas, tai gali laukti 
pabarimų, priekaištų, 
kad vieną ar kitą dar
bą atliko negerai, kad 
to ar šito nepadarę. O 
tų barimų niekas šian
dien nemėgsta. Kas su-' 
tinka būti renkamas kad

(Nukelta į 6 psl.)
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HELP WANTED MALĖ Adelaidės
džiaugsmai... Filatelijos kampelis

design prefer- 
on automatic

electric pneu-

TOOL DESIGNERS- 
LAYOUT

MEN FOR PLASTICS
Newly formed engineering de- 

partment at Hawthorne facility 
of Nationwidė Company.

Two to five years experience 
in mold and die 
red. Some work 
machinery.

Knowledge of 
matic helpful.

Excellent paid retirement 
plan and other benefits.

Submit resume, present earn- 
ings, and salary reųuired to:

MR. EDWARD F. LACH
LILY TULIP CUP CORP.

L. T. PLASTICS — PACKAGES DIV. 
121 Wagaraw Rd. Hawthorn. N. J.

An Equal Opportunity Employer 
(46-55)

SCREW MACHINE
We presently have openings on 2nd 
shift for qualified men to set-up and 
operate Acme and Greenlee screvv 
machines. Mušt be experienced. We 
offer an excellent benefit program in 
addition to top vvages. Presently 
vvorking a 58-hour week. This is a 
permanent position in an expanding 
department. Send letter to Personnel 
Department.

AEROQUIP CORP.
300 SOUTHEAST AVĖ. 

JACKSON, MICH.
An Equal Opportunity Employer

MACHINE HAND 
DIE MAKER

Journeyman. Ali around. Stea- 
dy work.
BEEM DIE & MACHINE 

CO.
1975 Clay 

Detroit, Mich.
313 — 873-2307

(41-47)

WANTED 
AT ONCE 

lst CLASS SKILLED
MACHINISTS

Ali around machine operators. Stea- 
dy eniployment, lots of overtime. 
JAY MACHINE & TOOL CO.

313 — WE 3-7436
(42-55)

EXPER1ENCED
DIE CAST DIE REPAIRMEN 

DIE CASTING CHECKERS 
Steady work for qualified men. Union 
shop. Fringe benefits.
GENERAL DIE CASTING

10750 CAP1TAL 
OAK PARK, MICH.

313 — 564-6230
(44-53)

CO.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

(Atkelta iš 5 psl.) 
ir menkiausioms parei
goms, žino, kad tos pa
reigos surys daugiau ar 
mažiau laisvalaikio, kurį 
daugis šiandien mieliau 
skiria asmeniniams ma
lonumams, pramogė
lėms. Idealizmą pama
žu užpusto tremties dul
kės ir pagerėjusios me
džiaginio gyvenimo są
lygos, kurios atidaro 
platesnes galimybes 
ankščiau tramdytiems 
polinkiams.

Kaikas, tačiau, pripa
žįsta, kad ligšioliniai 
veikėjai paseno ir kad 
pareigas reikia perleis
ti jaunesniems. Prieš 
metus laiko Adelaidėje 
iš jaunesnių sudaryta 
vietos apylinkės valdy
ba, šiemet, seniams pra
šant, sutiko savo kaden
ciją pratęsti dar viene- 
riems metams. Jaunieji 
pamažu įsitrauks ir su 
bendruomenine apylinke 
vargo nebus, tačiau pa
dėtis be išeities teisi
ninkų draugijoj, L.V. Są
jungoj "Ramovėj", inži
nierių draugijoj. Jos 
prieauglio neturi. Nors 
inžinerijos mokslus bai
giančio jaunimo yra 
daug, tačiau jis, kažko
dėl prie senių inžinie
rių nesiklijuoja. Ir teis
ininkai teturi tik vieną 
Adelaidėje teisę baigusį 
vyrą. Jau dabar keliami 
balsai , kad organiza
cijos be ateities turėtų 
pačios savaime likviduo
tis. Būtų gerą, jei tos 
organizacijos sugebėtų 
surišti praeitį su dabar
tim. Tačiau visoms joms 
trūksta veržlumo, trūks
ta noro dirbti, ieškoti 
naujų kelių.

Tūkstančio dūšių A- 
delaidės kolonija savo 
laiku priskaitė x net 22 
įvairiausias organiza
cijas, kurių dauguma 
buvo tik popieryje ir jo
kios veiklos nerodė. Da
lis jų šiandien išnyko 
tyliai, be laidotuvių, be 
prakalbų. Jų išnykimas

(5)

Antanas Bernotas

JAV išleido šiuos naujus pašto 
ženklus:

1. Kovo 14 d. -- paprastosios 
serijos tąsoje 8 centų p. ženklą 
su Alberto Einšteino atvaizdu. 
Ženklas purpurinės spalvos.

pasirašyta JAV prez. Woodrow 
Wilsono 1916 m. gruodžio 8 d. Su
tartis lietė Ūbaujančias gerves, 
gulbes ir kelias kitas nemedžio- 
jamų paukščių rūšis. Išimtis buvo 
padaryta tik eskimams ir indė
nams, kurie minta tų paukščių 
kiaušiniais ar medžioja juos dėl 
mėsos ar plunksnų.

KANADA kovo 23 d. išleido 
du paskutinius pašto ženklus pro
vincijų serijoje, pradėtoje 1964 
m. Šį kartą paminimos Yukon 
ir Northwest teritorijos. Abu 
ženklai po 5 centus.

SIUNTINIAI I LIETUVA
4L C-

Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARUUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 
Telef. WA 5-2737

3212 So. Halsted St.. Chicago, Iii. 60608.
Telef. 225-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos Į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Albert Einstein (1879 - 1955), 
žydų tautybės fizikas, gimė Ulme, 
Vokietijoje. Nuo 1896 m. mokėsi 
Zueriche, Šveicarijoje. Nuo 1902 
m. Šveicarijos patentų biuro eks
pertas. Tada jis paskelbė savo 
pirmuosius darbus iš relatyvinės 
ir kvantų teorijos. Nuo 1909 m. 
Zuericho ir Prahos universitetų 
profesorius. 1914 m. Prūsijos 
mokslų akademijos narys ir Ber
lyno fizikos instituto direktorius. 
1921 m. gavo Nobelio fizikos pre
miją. 1933 m. emigravo į Ameriką 
ir buvo Princetono,N.J. Aukštųjų 
Studijų Instituto teorinės fizikos 
profesorius. Nuo 1945 m. -- pro
fesorius emeritas. Savo moksli
nius tyrinėjimus ir teorijas pas
kelbė vokiečių ir anglų kalbomis.

2. Kovo 16 d. — 5 centų p. 
ženklą 50 metų sukakčiai atžymė
ti, kai su Kanada buvo pasirašyta 
sutartis, saugojanti kaikuriuos 
išskrendančius paukščius. Ženkle 
parodyti du paukščiai, vienas 
skrendąs į šiaurę (į Kanadą), ki
tas — į pietus (Į JAV).

Kaip žinia, daugelis vandeninių 
paukščių peri ir gyvena toli šiau
rėje, šiuo atveju Kanadoje. Rude
niui atėjus, jie susirenka dide
liais būriais ir, gražiais trikam
piais išsirikiavę (žąsys, gervės) 
traukia į pietus praleisti žiemą, 
šiuo atveju kur nors Amerikos 
pietuose. Pavasariui atėjus jie vėl 
grįžta į savo vandenis ir pelkes. 
Prieš 50 metų buvo pastebėta, kad 
kaikurie paukščiai smarkiai 
nyksta ir, norint juos apsaugoti, 
buvo sumanyta tarp Amerikos ir 
Kanados sudaryti tam tikrą su
tartį, draudžiančią juos naikinti. 
Tokia sutartis buvo sudaryta ir

MAROUETH PARK CHICAGO
2S33 W. 71 St. ui GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLIHOIS

1410 S. 50 Avė., Tei jn 3 2108-g

Northwest Territories, kaip 
jau pats vardas rodo, yra Ka
nados Šiaurės Vakarų Sritys, sie
kiančios Šiaurės Lediniuotą- 
jį vandenyną, nuo Hudsono įlan
kos rytuose iki Yukono vakaruo
se. Tačiau praktiškais sumeti
mais prie tos teritorijos dar 
priskaitomas ne tik sausažemis, 
bet ir visos salos, gulinčios į 
vakarus nuo Grenlandijos iki 
šiaurės ašigalio. Bendras teri
torijos plotas 1,304,903 kv. my
lios. Sausažemyje daugiausia tik 
tundra, salų dauguma padengtos 
amžinu sniegu ir ledynais. Pa
kraščiais gyvena eskimai. 1941 
m. būta 12,028 gyventojai. Gyven
tojai verčiasi kailinių žvėrių me
džiokle ir auginimu bei žvejyba. 
Yra turtingi metalų klodai. Ka
syklų rajonuose įsikūrę mieste
liai, kaip Frobisher Bay (Baf- 
fino saloje) bei Pine Point prie 
Didžiojo Lokių ežero. Žemynu 
keliavo, plaukė ar salose lan
kėsi Sir Martin Frobisher (1577 
m.), Henry Hudson (1610 m), Hen
ry Kelsey (1689 m.), Peter Pound 
(1779-80 m.), Alexander Macken- 
zie (1789 m.) ir Roald Amundsen 
(1903-06 m.). Visa ši milžiniška 
teritorija yra padalinta trimis 
sritimis: Mackenzie, Kewatin ir 
F ranklin.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

HEEP WANTED MALĖ

MACH1N1STS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

lietuviško gyvenimo ne
pablogino, nes mirė tas, 
kas negyveno, kas buvo 
dirbtinai suformuota. 
Tik popieryje egzistuo
jančių organizacijų lik
vidavimas gal padėtų su- 
sukonsoliduoti dar turi
mas jėgas aplink tas or
ganizacijas, kurios turi 
ateitį ir tautinį tęs
tinumą.

1. Yukono teritorijai skirtame 
p. ženkle parodytas jos herbas 
ir žydinti želė fireweed (lot. 
Epilobium angustifolium, ožrožė, 
auganti ir Lietuvoje, daugiausia 
skynymuose ir kelmynuose).

Yukono teritorija randasi Ka
nados šiaurės vakarų dalyje ir 
užima 205,346 kv. mylių plotą. 
Vakaruose į remiasi į Alaską, 
pietuose į Britų Kolumbiją, ry
tuose į Northwest teritoriją, o 
šiaurėje kampas prieina prie Le- 
diniuotojo vandenyno dalies, va
dinamos Beaufort jūra. Kraštas 
labai kalnuotas, čia yra ir pats 
didžiausias Kanados kalnas Lo- 
gan (19,850 pėdų aukščio), iš
raižytas gilių upių, kurių dau
gumą sudaro Yukono upės inta
kai. Pietuose kraštas padengtas 
milžiniškais miškais, šiaurėje - 
tundra, nusitęsianti už Šiaurės 
speigiračio. Kraštas laikomas 
pačiu šalčiausiu visame pasau
lyje, kur temperatūra dažnai žie
mos metu nukrinta iki 50’ F. 
Kraštas buvo negyvenamas, tik 
reti keliautojai ir tyrinėtojai ten 
užklysdavo. Vėliau lankydavosi 
kailių medžiotojai, o Hudson Bay 
kompanija 1842 m. ten įsteigė 
Fort Frances, netoli dabartinio 
Whitehorse. Visas sambrūzdis 

. prasidėjo, kai 1878 m. aukso 
ieškotojai Klondike ir Indian 
upių srityje aptiko aukso. Nuo 
tada ten ėmė plūsti aukso ieš
kotojai, ėmė dygti kaimai ir 
miesteliai. 1901 m. teritorijoje 
buvo priskaityta 27,219 gyvento
jų, praėjus aukso karštligei — 
1941 m. jau tebuvo tik 4914. Be 
aukso, krašte stambūs sidabro, 
nikelio ir švino klodai. Randa
ma naftos. Krašte sėjama rugių 
ir miežių, gali augti bulvės ir 
daržovės. 1898 m. kraštas buvo 
suorganizuotas į teritoriją (pro
vincijos statuso neturi). Terito
rijos sostinė yra Dawson mies
telis.

2. Northwest teritorijai skir
tame p. ženkle parodytas jos her
bas ir gėlė mountain avens -- 
žiognagė, žydinti geltonai.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Kviečia visus stoti į klubą nariais.

Lietuvių Klube veikia įvairių lietu
viškų laikraščių — žurnalų skaitykla, te
levizija, transliuojamos Tėvynės Garsų 
radijo valandėlės programos ir yra įvai
riausių kitų pramogų, smagiam savait
galių ir šiaip vakarų praleidimui.

ATEITININKŲ METINE
ŠVENTĖ CLEVELANDE

Balandžio 30 d., 7 vai. va
kare Čiurlionio Ansamblio 
namuose ruošiamas ateiti
ninkų pobūvis su kviestais 
svečiais.

Gegužės 1 d., 10 vai. 30 
min. iškilmingos pamaldos 
šv. Jurgio bažnyčioje. Tuoj 
po pamaldų tos pat parapi
jos salėje iškilmingas posė
dis su paskaita, kurią skai
tys svečias iš New Yorko 
Antanas Sabalis, po paskai
tos bus pačių ateitininkų 
atliekama meninė programa 
ir šventės uždarymas.
Maloniai kviečiame visą 
Clevelando visuomenę iškil
mingame posėdyje ir pa
skaitoje dalyvauti.

Visai šventei Jaunimo 
metų dvasioje vadovaus ir 
programą atliks jaunučiai, 
moksleiviai, studentai ir 
Giedros Korporacijos atei
tininkai. šventėje dalyvaus 
svečių ir iš artimųjų mies
tų.

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS. 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

SUPERIOR
SAVINGS

SINCI .1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME *nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

G

AVĖ. 
AVĖ

X 1

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770
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sn> REZERVUOKITE BALIUJE VIETĄ!
Š. M. GEGUŽĖS 7 D., ŠEŠTADIENĮ, ĮVYKS

Šokiams gros MELODY BAND orkestras. Bus coctailiai ir prie stalų patiekiama va
kariene su šampanu. Bilieto kaina asmeniui 1 0 dolerių. Bilietus jau galima įsigyti 
Dirvoje, arba užsisakyti laišku, pridedant čekį ar pašto perlaidą ir nurodant kiek vie
tų užsisakoma.

DIRVA, 6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103 

Telefonas: 431-6344

• Šamo (Sebastijono) 
Skeročio, Clevelando susi
siekimo komisioni e r i a u s 
motina Judith Adams (Sku- 
žinskaitė) mirė Painesville, 
Ohio ir palaidota bal. 22 d. 
Kalvarijos kapinėse. Laido
jimu rūpinosi Jakubs & Son 
laidotuvių įstaiga, 936 E. 
185 gt.

Velionė dar turėjo sūnų 
Juozą, be to Lietuvoje liko 
brolis Juozas Skužinskas ir 
sesuo Marijona. Kitos sese
rys ir broliai gyveno Ame
rikoje, jų tarpe Ona šar- 
kienė, Sebastijonas Sku
žinskas ir Klemensas Sku- 
žinskas/jau mirę.

• Mark McElroy, demo
kratų kandidatas į Ohio 
vyr. prokuroro postą (At
torney General of Ohio), 
jau pasižymėjo tose parei
gose nuo 1959 iki 1963 me
tų. Nors tas postas riboja
si teisių patarėjo pareigo
mis prie gubernatoriaus vy
riausybės, Mark McElroy 
pats ėmėsi iniciatyvos su
varžyti smarkiai išplitusią 
įvairiausių gamblerių ir 
sukčių veiklą. Jo dėka buvo 
išleistas žymiai griežtesnis 
įstatymas raket i e r i a m s 
bausti. Jis taip pat atkrei
pė dėmesį į įvairias kitas 

suktybes, naudojamas ne- 
sąžininkų prekybininkų. 
Bendrai, savo kadencijos 
metu McElroy nepaprastai 
daug pasidarbavo gyvento
jų apsaugai nuo smarkiai 
paplitusių sukčių ir pinigų 
išviliotoj ų.

Be tų pareigų, jis yra bu
vęs įvairiuose administraci

DIRVOS MINĖJIMO GEGUŽĖS 7 D.
TVARKARAŠTIS :

CLEVELAND, OHIO
VIEŠBUTIS:

PICK-CARTER HOTEL, TELEF. PR 1-7200 
Prospect and East 9th Streets

A. L. TAUTINĖS S-GOS TARYBOS POSĖDIS:
ENGLISH ROOM — MEZZANINE FLOOR 

NUO 12 IKI 5 VAL. P. P.

DIRVOS SUKAKTUVIŲ IŠKILMINGASIS POSĖDIS:
EMBASSY ROOM 

NUO 6 VAK. IKI 7 VAK.

Pagrindinę kalbą pasakys ALT S-gos pirm.
inž. J. JURKŪNAS

BANKETAS

Invokacija — BALF’o pirm.
kun. V. MARTINKUS

Trumpas įvadas: PLB pirm.
J. J. BACHUNAS

SVEČIAI RENKASI I 
CRYSTAL HALL — APAČIOJE

(ten yra rūbinė) 
KOKTAILIAI TEN PAT PRASIDĖS 7 VAL. VAK. 

VAKARIENĖ — 8 VAL. VAK.

ŠOKIAI
CRYSTAL HALL

ŠOKIŲ METU VEIKS BARAS

PROGRAMOS VEDĖJAS
JUOZAS STEMPUŽIS

jos postuose, dabar einant 
Cuyahoga County Recorder 
pareigas. Nepaprastai gili 
ir įvairi administracinė pa
tirtis rodo, kad jis yra rem
tinas išrenkant į Attorney 
General of Ohio postą.

Reikia pridurti, kad Mark 
McElroy yra labai palankus 
įvairių tautybių organizaci

jų veiklai ir yra jas įvairiais 
būdais parėmęs.

• Vincas Stankauskas 
Velykų švenčių proga Jau
nimo Kongresui paaukojo 
125 dolerius.

• Clevelando Vyrų Okte
tas, talkininkaujant solistei 
Irenai Grigaliūnaitei, balan
džio 2 dieną dainavo Chica- 
goje Santaros-Šviesos kon
certe (dalį programos atli
ko su Bichnevičiaus orkest
ru) ir balandžio 16 dieną 
dainavo Baltimorėje Liet. 
Bendruomenės koncerte.

Koncertai praėjo su gra
žiu pasisekimu.

Oktetui vadovauja Rytas 
Babickas.

”MISS LITHUANIA”
P. L. J. K. Komitetas nu

tarė Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso ir Dainų 
Šventės proga birželio 30 d., 
kviečiant televizijos ir spau
dos bei radijo atstovus, pra
vesti ”M1SS LITHUANIA” 
rinkimus. Kandidatės į 
”MISS LITHUANIA” ren
kamos iš aukštesnę mokyk
lą (High School) baigusių 
lietuvaičių nuo 18 iki 25 
metų amžiaus.

Finaliniuose rinkimuose 
Chicagoje bus:

• Visos kandidatės apsi
rengusios balinėmis sukne
lėmis pristatomos rinkimi
nei komisijai ir vakaro da
lyviams.

• Kandidatės viena po ki
tos pasako 1 arba 1.5 mi
nutės žodį angliškai (arba 
gyvenamo krašto kalba). 
Ais žodis taikomas nelietu

viškai publikai, radijo ir 
televizijai.

• Kandidatės savo žodį 
pasakiusios išeina persi
rengti tautiniais rūbais ir 
grįžusios vėl sako žodį 1 ar
1.5 min. lietuviškai (temos 
nenustatomos,kad būtų pro
ga konkurencijai).

• Rinkiminė komisija po 
5 ar 10 minučių skelbia sa
vo sprendimą.

Clevelandas ir jo apylin
kės taip pat rinks savo kan
didatę. Jaunimo Vakare ge
gužės 21 d. visi turėsite 
progos išrinkti mūsų atsto
vę. Kandidatė bus renkama 
laikantis visų anksčiau nu
rodytų taisyklių. Laimėto
jos registracijos anketa ir 
fotografija bus siunčiama į

TO ALL OUR LITHUAN1AN
FRIENDS!

We have homes for sale in
SOUTH EUCLID 

MAYFIELD HEIGHTS 
LYNDHURST and SURROUNDING SUBURBS

IF YOU WANT TO BUY OR SELL
WE WILL BE HAPPY TO SERVE YOU.

JUST CALL US!

HILL TOP REALTY, IM'.
5088 MAYFIELD RD. REALTORS

HI 2-0700
____________ ________________________ I

P. L. J. K. Būstinę Chica
goje.

Visi maloniai kviečiami 
siūlyti kandidates. Visos 
lietuvaitės kviečiamos kan
didatuoti. Siūlymus su var
du, pavarde, adresu ir tele
fonu raštu ar telefonu pra
neškite Clevelando Jaunimo 
Metų Komiteto pirmininkui 
Džinarui Kižiui 18021 Hil- 
Jer Avė., Cleveland, Ohio 
44119, tel. 531-8429. Būtų 
gerai, kad siūlytojai jau bū
tų gavę kandidatės sutiki
mą, bet galite ir be sutiki
mo siūlyti kandidates, Ko
mitetas pats bandys jį gau
ti. Kiekvienai lietuvaitei tu
rėtų būti didelė garbė kan
didatuoti ”MISS LITHUA
NIA” rinkimuose. D. K.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VYKSTANTIEMS l CLEVELANDĄ 
GEGUŽĖS 7 DIENĄ

Sąryšyje su Dirvos 50 metų sukakties iškilmėmis 
šeštadienį, gegužės 7 d., ir kartu įvykstančiomis Cleve- 
landė konferencijomis, Pick-Carter viešbutyje, iš kitur 
atvykstą svečiai ir atstovai pasirūpinkite užsisakyti sau 
kambarius greičiausiu laiku.

Užsakant, pažymėkite, kad vykstant į ”Lithuanian 
Conference”.

BALF, ALTS Tarybos konferencijos — posėdžiams 
salės bus pažymėta viešbutyje ant iškabos:

LITHUANIAN RELIEF FUND Spanish Room 10 a. m. 
LITH. NATIONAL SOCIETY English Room 12-5 p. m. 
DIRVA ANNIVERSARY Embassy Room 6 p. m. 
DIRVA BANQUET Crystal Hali 7 p. m.

Viešbučio adresas:
PICK-CARTER HOTEL, 
PROSPECT and E. 9th STREETS 
CLEVELAND, OHIO 44115 
Telefonas: PR 1-7200

kurios pernai vasarą buvo 
dar stovyklautojų tarpe — 

' pagelbininkės. Seminarams 
vadovavo Sesuo M. Paulė, 
eilę metų veikusi mergai
čių stovyklose Putname ir 
Dainavoje.

Ruošiantis stovy kloms, 
personalas persiėmęs "Jau
nimo metų” dvasia, nori sa
vo stovyklautojas supažin
dinti su lietuvių bendruo
mene, menu, muzika, dra
ma ir literatūra. Taip pat 
norima iššaukti dabartinės 
kartos stovyklautojų kūry
bingumą. (mav)

AUKOS DIRVAI

4.00

4.00

1.00
2.00

1.00

VASAROS STOVYKLŲ 
SEMINARAI

Balandžio 2-3 d.d. Nek. 
Pr. Marijos Seserų Putna
me jau antrą kartą svarstė 
vasaros stovyklų klausi
mus. Po gyvų bei prasmin
gų diskusijų, pripažinta ki
to panašaus seminaro rei
kalas, kur būtų išdiskutuo-

ti. ir nuspęsti konkretūs 
stovyklų planai.

Seminaruose dalyvaujan
čios turėjo įvairios patir
ties. Pradedant Motina M. 
Augusta, kuri 1944 m. or
ganizavo pirmąją lietuvai
čių stovyklą Putname ir 
baigiant postulantėmis Ma
ryte Astraite, Irena Gem- 
paite, Gražina Savickaite,

• Kongresmanas Michael 
A. Feighan (dem. — Ohio) 
bus pagerbtas ir apdovano
tas už pasižymėjimą ir sa
vo gyvenimo paskyrimą 
imigracijos klausimams iš
spręsti. ”Be jo šis kraštas 
ir neturėtų naujo imigraci
jos įstatymo”, savo pareiš
kime sako imigracijos ir 
tautybių reikalams teisinin
kų sąjunga. Toji sąjunga ir 
parinko kong. M. A. Feig- 
haną, kaip išskirtinai daug 
pasidarbavusį imigraci j o s 
reikalams. Jo pagerbimas 
įvyks liepos 4 d. New Yor
ke, Sheraton Park viešbu
tyje, dalyvaujant buv. pre
zidentui Trumanui ir ki
tiems aukštiems pareigū
nams.

Br. šiliūnas, Chicago $4.00 
G. Dragunavičius,

Philadelphia ........... 2.00
Dr. P. šepetys,

Dearborn, Mich......  4.00
A. Vengris, Chicago 
A. Grušnys,

Larned, Kansas ....
K. Kazlauskas,

Cornwells, Pa..........
M. Smelstorius, Cleve. 
K. P. Obolėnas,

Peekskill, N. Y......
J. Butkus, Woodhaven 5.00
W. žiogas, Orefield Pa. 4.00 
G. Peteris, L. Angeles 
Dr. S. Ankudas,

Baltimore ...............
P. Janulaitis, 

Hawthorne, Cal......
T. Janukėnas, 

Dochester, Mass......
A. Jankauskienė, 

Delair, N. J.............
V. Kecorius, Toronto
K. Biskis,

Downers Grove, UI.
J. Bieliūnas, Venezuela 4.00 
P. Odinas, Chicago .... 3.00
X. Y., Chicago........... 5.00
P. Babickas, Worcester 4.00 
Dr. G. čekas, Metuchen 5.00
K. Krulikas, Richmond 3.00 
J. Kriščiukaitis,

Avon, Mass.

3.00

4.00

2.00

5.00

1.00
2.83

4.00

ATSIUSTA PAMINĖTI

4.00

Prie diskusijų stalo. Iš kairės: Post. M. Astraitė, Sės. M. 
Imelda, Sės. M. Jurgita, Sės. M. Eucharista, Motina M. Aloyza, 
Sės. M. Igne — Dainavos mergaičių stovyklos vedėja. Sės. M. 
Paulė, Sės. M. Margarita — Putnamo mergaičių stovyklos ve
dėja, Motina M. Augusta, Sės. M. Palmira, Sės. M. Cordija.

• Sol. St. Baranausko-Ba- 
ro arijų plokštelės pristaty
mas lietuviškai visuomenei 
įvyks balandžio 29 d., 8 vai. 
vakare Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Ta proga žodį 
tars muz. A. Kučiūnas.

jau- 
turįs 
gim- 
šioje

Vilties Draugijos nariui ir Dir

vos bendradarbiui

KAZIUI PETRUI OBOLĖNUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius nuo-

širdžiai užjaučią

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirvos Redakcija

A t A

VLADUI ŽILINSKUI
mirus, dukrai ELENAI, žentui MYKOLUI GU-

RECKAMS, anūkams ir giminėms, reiškiame nuo
širdžią užuojautą

Ida Balys Karazijai

JAUNIMO STOVYKLA
Pasaulio Jaunimo Sto

vyklos Komitetas kviečia 
visą lietuvišką jaunimą už
siregistruoti didžiajai jau
nimo stovyklai, kuri vyks 
nuo birželio 25 d. ligi birže
lio 30 d., Dainavoje, 15100 
Austin Rd., Manchester, 
Michigan.

Kiekvienas lietuvis 
nuolis arba jaunuolė, 
18 metų arba baigęs 
naziją,gali dalyvauti
stovykloje. Nėra būtina pri
klausyti jokiai organizaci
jai nei būti studentu. Atvy- 
kusiems iš kitų kraštų am
žiaus ribų nėra.

Regi stracijos mokestis 
(negrąžinamas) $5.00 įskai
tomas į stovyklos mokestį 
— $26.00. Nepilną laiką 
stovyklaujantiems tas pats 
kaip už visą laiką.

Jaunimo Stovykla žada 
pramogų susipažinti su jau
nimu iš kitų miestų ir kitų 
kraštų. Bus laužai, šokiai, 
vakarinės programos, spor
tas, ir ideologinių organiza
cijų programos. Bus disku
tuojamos įvairios temos: 
kaip keičiamės svetimoj 
aplinkoj, pragmatinė gene
racija ir tautinė ištikimybė, 
jaunimas organizacijose ir 
visuomenėje, lietuviš koji 
šeima, lituanistinis lavini
mas ir t.t.

Prašome registruotis pas: 
Akademinio Skautų Sąjū

džio, žibutė Zaparackaitė, 
4120 Yorba Linda Drive, 
Royal Oak, Mich. 48072.

Studentų Ateitininkų Są
jungos, Daiva Bajorūnaitė, 
17689 Doldwin, Southfield, 
Mich. 48075.

Korp! Neo - Lithuania, 
Audronė Vaitekaitytė, 7815 
Mansfield, Detroit, Mich. 
48228.

Lietuvių Studentų Sąjun
gos, Aldona čiunkaitė, 2051 
24th Street, Detroit, Mich. 
48216.

Pašto ar banko perlaidos 
rašomos Lithuanian Youth 
Congress vardu.

Enėjidė — Publijus Ver
gilijus Maronas. Vertė ir 
pagal originalą heksamet- 
rais lietuviškai atkūrė, pa
rašė įvadą ir sudarė žody
nėlį Dr. Antanas Rukša. Iš
leido Lietuvių Enciklopedi
jos Leidykla Bostone (265 
C Street, So. Boston, Mass. 
02127). 295 psl. Kaina ne
pažymėta.

• Akėčios Nr. 4 (5). Šių 
metų pradžioje lietuviško
sios spaudos rinkoje pasiro
dė praeitų metų ketvirtasis 
AKĖČIŲ numeris, kuriuo, 
kaip leidėjų buvo pažadėta, 
užbaigiami praeitieji metai. 
Vadinas, leidinys išeina ke
turis kartus per metus, — 
trimėnesinis. Numeris 12 
psl., gausiai iliustruotas, 
spausdintas ofsetu dviem 
spalvom. Be kito ko randa
me įdomų pavaizdavimą 
mūsų spaudos pasisakymų 
dėl Lapkričio 13 žygio į 
Jungtines Tautas. Gauna
mas pas spaudos platinto
jus ir šiuo adresu: AKĖ
ČIOS, 84-20 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N. Y. 11421.

PADĖKA
Visiems draugams ir giminėms Amerikoj ir 

Europoj, išreiškusiems žuojautą bei padėjusiems 
mano brangiai motinai mirus, nuoširdžiai dėkoju. 
Speciali padėka priklauso tam būriui prietelių, ku
rie pasitiko mane Clevelando aerodrome, man grį
žus po laidotuvių iš Vokietijos.

Ačiū visiems.
Erika Steponavičienė

"Lietuviai Televizijoj”
— lietuviška programa, 
globojama J E R R Y 
K A Y E , rodoma 26-tu 
kanalu penktadieniais 8
— 8:30 v. v.

Valandėlės būstinė — 
7211 S. Francisco, visais 
reikalais kreipkitės tele
fonu 471-2481.

Lietuvių Fondo pirm. dr. A. Razma kovo 19 d. lankėsi Ro- 
chesteryje, kur jo garbei LF nariai suruošė vakarienę. įstojo 
daug naujų narių, o esantieji dar papildė savo įnašus. Tarp pa
pildžiusių įnašus buvo ir pulk. R. Liormanas, kuris kreipdama
sis į dr. A. Razmą pareiškė: ”Aš, kaip 1918 m. kūrėjas-savanoris 
labai aukštai vertinu savanoriškumo principą. Kūrėjai-savano- 
riai savo krauju ir aukomis padėjo pamatus atsikuriančios Lie
tuvos valstybės rūmams, gi dabar Lietuvių Fondo nariai^ savo 
piniginėmis aukomis deda pamatus lietuvybės rūmams. Šiems 
rūmams statyti esame su žmona savo laiku pasižadėję paaukoti 
Lietuvių Fondui 100 dol. Taigi šiandien sutaupę iš savo pensi
jos įnešame likusius 75 dol. su linkėjimais, kad LF savanorių- 
narių armija kasmet sparčiau didėtų ir kad tas milijonis fondas 
mums dar gyviems esant būtų įkūnytas”. Nuotraukoje dr. A. 
Razma kalba vakarienės metu. Prie stalo sėdi B. Krokys, dr. 
A. Klimas. Inž. J. Karklio nuotrauka

Jaunimo Metų komiteto Vokietijoj vadovybė. Stovi iš kai
rės: stud. V. Bartisevičius, pirm. kun. V. Damijonaitis ir Vasario 
16 gimnazijos mokytojas Fr. Skėrys. Visi trys atvažiuoja į Jau
nimo Kongresą Chicagoje.

Spaudos mėnuo—Dirvos mėnuo
Naujiems skaitytojams Dirva tik $10 metams!

Šiais metais PL Bendruomenė balandžio mėnesį paskelbė 
spaudos platinimo mėnesiu. Švęsdama savo 50-ties metų sukaktį, 
Dirva skelbia ypatingą nuolaidą savo naujiesiems skaitytojams:

visi tie, kurie naujai užsiprenumeruos š. m. balandžio ar 
gegužės mėnesiais,

GAUS DIRVĄ METAMS TIK UŽ $10
Nuo š. m. birželio 1 d. vėl bus taikoma normali kaina $11 metams

Paskatinkite savo artimuosius pasinaudoti šia nuolaida.
Panaudokite Jums atsiųsto laiško atkarpą arba greta šio skelbimo esantį 
kuponą. Suradę Dirvai4naują skaitytoją, jo prenumeratą čekiu arba pini
gais siųskite

DIRVA 6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI,
6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

Pasinaudodamas jūsų nuolaida, siunčiu $10.00 ir prašau 
siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Vardas-pav.

Adresas

Jeigu užsakoma kitam, užsakytojo parašas ir adresas:

Vardas-pav.

Adresas
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