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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BOB WILSON

"BŪKI 
PASVEIKINTA, 
LIETUVA!”
"Lietuviai JAV-se ir visame 

pasaulyje mini šį mėnesį tris 
svarbias sukaktis. Jie mini 713- 
tąją sukaktį nuo Lietuvos vals
tybės suformavimo. Jie atžymi 
711-tąją sukaktį nuo Lietuvos ka
ralystės įkūrimo, kai Mindaugas 
Didysis buvo karūnuotas pirmuo
ju Lietuvos imperijos karaliumi. 
Jie prisimena 46-tąją sukaktį, 
kai 1918 metų vasario 1G d. buvo 
įsteigta Lietuvos Respublika," — 
kalbėjo kongresmanas Bob Wil- 
son (R. -- Calif.) 1964 metų va
sario mėn. 19 d. Atstovų Rū
muose. Perskaičius pasakytas 
visų senatorių ir kongresmanų 
kalbas, pasakytas Vasario 16- 
sios proga JAV-bių Kongrese, 
atrodo, kad ši yra ir turiningiau
sia ir pasakanti tai, ko kiekvie
nas lietuvis patriotas trokšta. 
Tarp kitko, kongresmano Bob 
Wilson distrikte, kuris apima 
San Diego miestą, yra labai ma
ža lietuvių. Toliau seka jo kal
bos tęsinys.

"Šios dienos turėtų būti lai
mingos progos lietuviams visur, 
tačiau taip nėra, nes nuo 1940 
metų birželio mėn. 15 d. jų lais
vę mylinti šalis kenčia sovieti
nių pavergėjų rankose. Kaip tik 
tada Sovietų Sąjunga užgrobė ma
žą Lietuvos šalį ginklo jėga.

"Mes, čia Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, galime su pasi
didžiavimu sakyti, kad mes nie
kad nepripažinome Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Sąjungą 
ir visą laiką palaikome diploma
tinius santykius su Laisvos Lie
tuvos Respublikos atstovais. Mes 
laikome ir remiame Lietuvos pa-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
AMERIKOJE ir Prancūzijoje daug kas pageidauja,kad prezi

dentas Johnsonas artimiausiu laiku susitiktų su generolu de Gaul
le. Senatorius Kenneth Keating galvojąs, kad toks susitikimas ga
lėtų favorizuoti įspūdingą abiejų kraštų tarptautinės politikos su
artėjimą.

Dėl to iliuzijų nereikia daryti. Sąjunga tarp Amerikos ir 
Prancūzijos lieka tvirta ir draugystė didelė. Nėra abejonės, kad 
priešininkas, jei išdrįstų pradėti karą, atsistotų kaip ir anksčiau 
prieš vieningą Ameriką ir Prancūziją. Tikrieji nesutarimai yra 
ne dėl problemų, kiek dėl metodų toms problemoms išspręsti, 
kas verčia abiejų kraštų vyriausybes užimti skirtingas pozicijas 
įvairiuose klausimuose.

Tą visi žino. Lygiai, kaip ir visas pasaulis žino, kad Amerika, 
kaip ir Prancūzija, nori taikos ir priešinasi komunizmo išsiplėti
mui pasaulyje. Visas pasaulis žino, kad Washingtonas ir Paryžius 
trokšta darnaus Trečiojo Pasaulio vystimosi. Bet yra nesutarimų 
dėl Tolimųjų Rytų(atominio nusiginklavimo,arba NATO perorga
nizavimo. Visur čia daromi bandymai, projektai ir mezgami kon
taktai.

Tokiu atveju būtų neprotinga laukti iš Johnsono ir de Gaulle 
pasimatymo ko nors kito, kaip tik viešo ir iškilmingo abiejų vadų 
demonstravimo palaikyti sąjungą tarp abiejų kraštų.

Tas jų noras visiems gerai žinomas. Kiekviena proga Pary
žiuje jis pabrėžiamas. Gi Amerikoje, kur prasidėjo rinkiminė 
kampanija, kartais pasigirsta skirtingų nuomonių, liečiant Ame
rikos santykius su pasauliu.

Senatoriaus Goldwaterio pasisakymas už sustiprintą protek
cionizmą, nepadeda vedamoms muitų deryboms su Vakarų Europa, 
verčiąs demokratų vyriausybę sugriežtinti jau ir taip griežtai už
imtą poziciją, o Nixono pareiškimai dėl Vietnamo verčia Washing- 
tono administraciją ten keisti savo politiką >

Visi tie nutarimai dabar turi vienokį ar kitokį ryšį su rinki
mine propaganda. Tokiu atveju Johnsono ir de Gaulle susitikimas 
teduotų tik psichologinį efektą. Kada rinkimų įkarštis atslūgs ir 
JAV prezidentas iš naujo įsikurs keturiems metams Baltuose 
Rūmuose, tada, kaip galvojama Paryžiuje, toks susitikimas tikrai 
bus naudingas. (vg)

KIPRO BYLOS PERSPEKTYVOS
AMERIKIEČIAMS PERKALBĖJUS TURKUS NE
UŽIMTI KIPRE TURKU APGYVENTŲ VIETOVIŲ, 
JUNGTINĖSE TAUTOSE IR PAČIOJE SALOJE 
PRASIDĖJO PROCESAS, SIEKIĄS IŠSTUMTI IŠ 
TOS SALOS BRITUS...

---------- Vytautas Meškauskas -----------
Vienas didžiausių Valstybės 

pasekretoriaus George Bali nuo
pelnų, apie kuriuos tačiau viešai 
vengiama kalbėti, buvo įtikini
mas Turkijos ministerio pirmi
ninko Ismet Inonu atšaukti į Kip
ro salą plaukiantį Turkijos in
vazijos laivyną su 39-tos pėsti
ninkų divizijos smogiamaisiais 
daliniais. Inonu įsakymu tas lai
vynas grįžo nepasiekęs Kipro. Tą 
įsakymą Inonu davė prieš Turki
jos generalinio štabo ir net dalies 
savo ministerių norą, kurie gal
vojo, kad delsimas veikia prieš 
Turkijos interesus. Bali įkalbė
jo Inonu dviem argumentais:

1. JAV ir D. Britanija kartu 
įspėjo Kipro prezidentą arki
vyskupą Makarios, kad jie ne
prieštaraus Turkijos invazijai, 
jei Kipro graikai nesustabdys te
roro veiksmų prieš turkų mažu
mą; po to įspėjimo teroro veiks
mai iš tikro apstojo;

2, Visi ženklai leido spėti, kad 
Graikijos rinkimus laimės vidu
rio Georgios Papandreou parti
ja, o tos partijos vadas yra nuo
saikios politikos Kipre šalinin
kas; kaip žinia Papandreou rin
kimus laimėjo.

siuntinybę Washingtone ir ketu- 
rius Lietuvos konsulatus.

Šiomis dienomis, kai komunis
tai stumiasi pirmyn beveik visais 
frontais, kai jie įžeidžia laisvės 
simbolį (insulting the image of 
freedom) nuo Panamos iki Zan- 
zibaro, nuo Vietnamo ikiGuanta- 
namo, tiktų mums gerai pažiūrė
ti į tai, kai ši bedieviška ideolo
gija yra padariusi laisvę mylin
tiems lietuviams. Tiesiog neįti
kėtina, kad mes bet kada galėtu
mėm pamiršti faktus, kuriuos 
nori iškelti ir kurie nėra nauji.

"Nuo 1940 metų birželio mė
nesio - 23 metų bėgyje -- dau
giau kaip vienas ketvirtadalis Lie
tuvos gyventojų buvo komunistų 
rankų sunaikintas. Šimtai tūks
tančių lietuvių buvo komunistų 
išžudyti ar mirė tremtyje sovie

Dabar, galimas daiktas, Inonu 
gailisi paklausęs Ball'o, nes juo 
toliau, juo mažiau šansų tokiai 
invazijai ateityje, o invazija yra 
vienintėlis Turkijos argumentas 
Kipro salos dispute.

Reikia prisiminti, kad Turkija 
turi beveik tris kartus daugiau 
gyventojų kaip Graikija (apie 28 
milijonus prieš nepilnus 10). Tas 
santykis yra ir kariuomenės pa
lyginime: Turkija turi 425.000 
karių, Graikija 160.000. Kovos 
lėktuvų santykis yra 460 prieš 
230, tačiau laivynas abiejų kraš 
tų yra labai panašaus dydžio. Už 
tat, atrodo, Turkijai galėjo pa
sisekti staigiu smūgiu užimti tur
kų apgyventos Kipro salos šiau
rinę dalį ir tuo būdu faktinai pri
vesti prie tos salos padalinimo. 
Ateityje tai bus daug sunkiau pa
daryti, nes Kipro graikai yra 
smarkiai sovietų ir jų talkininkų 
šiame reikale, kaip Egipto Nas- 
serio, ginkluojami.

Skaičiuojama, kad praktiškai 
kiekvienas salos graikas jau da
bar yra ginkluotas ir beveik pu
sė visų Vyrų yra apjungti J kari
nius dalinius, kurie tačiau netu
ri vieningos vadovybės. Kad įve-

tų vergų stovyklose ir kalėjimuo
se Sibire ir kitose Rusijos daly
se.

"Kai naujai iškylančios tautos 
Afrikoje ir kitose pasaulio daly
se reikalauja laisvės ir nepri
klausomybės, mes neturėtumėm 
pamiršti fakto, kad yra šioje že
mėje šalys, kaip kad Lietuva, 
virš 700 metų senumo, kurios 
turi turėti tą pačią teisę lais
vei ir nepriklausomybei, kaip 
kad visos kitos valstybės. Lais
vės paneigimas bet kur pasauly
je gali privesti prie laisvės ne
tekimo visur.

"Šiuo reikalu praėjusių metų 
lapkričio mėnesį įnešiau H. Con. 
Res. 234 rezoluciją. Rezoliucija 
įpareigotų mūsų atstovus Jung
tinėse Tautose iškelti laisvų rin
kimų klausimą pavergtuose kraš
tuose. Ši rezoliucija dar tebėra 
Atstovų Rūmų, užsienio reikalų 
komisijos rankose. Aš tikiu, kad 
mano kolegos Atstovų Rūmuose ir 
minėtos komisijos nariai imsis 
akcijos rezoliuciją pravesti." 
Toliau duodama pati rezoliucija. 
(Kongresmano Bob Wilson kal
ba ir rezoliucijos tekstas įdė
tas 1964 metų vasario mėnesio 19 
dienos Congressional Record nu
meryje, 3052-53 pusi. Kalbai 
duota antraštė -- "Salute to Li
thuania".)

Makarios; - Palaukit, leiskit man pagalvoti!...

Lietuvaitės Muenchene suruoštame Vasario 16 minėjime su LB apyl. pirm. I. Apyrubiu ir dešinėje 
stovinčia meninės dalies tvarkytoja Alina Griniene.

dus šiokią tokią tvarką, reikia 
tuos visus partizanus, ar kaip 
juos vadinsime, nuginkluoti, kas 
praktiškai kalnuotame krašte la
bai sunku padaryti. (JT genera
linis sekretorius U Thant turi 
planą salą padalinti Šveicarijos 
pavyzdžiu į kantonus, tačiau švei 
carai turi bendrų interesų, kurie 
juos jungia. Kipro gyventojai šiuo 
metu tokių interesų neturi.)

Dabartinė salos politinė si
tuacija atrodo tokia: Sovietų 
ir Egipto artimiausias tikslas 
yra iš tos salos išstumti D. Bri
taniją. Tas tikslas sutampa su 
karu Jemeno valstybėje, Arabi
jos pusiasalio pietryčiuose. Nas- 
seris su sovietų pagalba nori ten 
Įsigalėti ir išstumti britus iš 
jų pozicijos tame pasaulio kraš
te - Adeno. Tas protektoriatas 
kaip ir Kipras, yra paskutinės 
britų karinės tvirtovės, iš kur 
jie greitai gali permesti savo 
dalinius Į Įvairias Afrikos dalis, 
kur, kaip praktika parodė, su la
bai nedideliais, bet ryžtingais da
liniais galima padaryti labai 
daug. Užtat sovietai visais bū
dais remia arkivyskupo Makarios 
pastangas atimti autonomines 
teises turkams ir kartu atsikra
tyti 1960 metų sutarties, kuri 
davė intervencijos teises D. 
Britanijai, Graikijai ir Turkijai. 
Kai Kipras iš tikro taps visai 
nuo jų nepriklausomas, sovietai 
per savo viešas ir pogrindžio or
ganizacijas galės labai lengvai 
visą kraštą valdyti ir padiktuoti 
jo užsienio politiką, visai nepai
sydami arkvisykupo Makarios 
nuomonės.

Savaime aišku, kad jų įsigalė
jimas toje saloje būtų mirtinas

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
VOKIETIJOJE V. ALSEIKA

Vokietijos lietuviai turėjo ke
letą Vasario 16-sios minėjimų ir 
jie visi buvo gausiai lankyti. 
Stambiausias, centrinis minėji
mas, PLB Krašto Valdybos su
rengtas Mannheimo mieste, Ro- 
sengarten koncertinėje salėje su 
1300 vietų. Kiti minėjimai, jaukuk 
lesni surengti Muenchene, Ham
burge, Memmingene ir kitose 

- vietose. Daugelyje vietų lietuviai 
46-jai nepriklausomybės paskel
bimo sukakčiai paminėti rinkosi 
po kelis šimtus (Hamburgas).

Apie vasario 16-ją,ypačMann- 
heimo minėjimą, plačiai rašė vo
kiečių spauda. Buvo ir šiaip 
straipsnių apie lietuvių šventę 
bei vasario 16 prasmę, gana pla
čiai vokiečių aprašyti ir įvairio
se vietose Įvykę minėjimai,(pvz. 
kad ir senelių prieglaudoje Wech- 
toje buvęs minėjimas).

Žinoma, daugiausia atgarsių 
turėjo Mannheimo minėjimas, 
dalinai ir dėl to, kad pagrindi
niu kalbėtoju buvo Vokieti jos Bun. 
destago (parlamento) narys Dr. 
Czaja, nemažai veikiąs vokiečių 
tremtinių organizacijose, o pub
likoje buvo nemaža vokiečių - 
klaipėdiečių, šiaip vokiečių vi
suomenės.

smūgis britų ir kartu amerikie
čių prestižui visuose artimuose 
Rytuose, o taip pat ir Turkijoje.

Nors tas vokiečių parlamenta
ras savo gerai paruoštą kalbą dau 
giau taikė vokiečiams, tačiau joje 
netrūko ir šiltų žodžių lietu
viams. Jis jiems tarė: jūsų liki
mas žymiai sunkesnis už vokie
čių tremtinių, nes šie gali gyven 
ti savo tautos kalbinėje erdvėje. 
Jo nuomone, Fed. Vokietijos vy
riausybė privalanti remti tauti
nes grupes ir pirmoje eilėje -- 
lietuvius, nes jie kovoją už lais
vo apsisprendimo dėsnį, tas pats 
vyksta ir iš vokiečių pusės, kai 
jie siėkia laisvės rytinei Vokieti- 
tijai. Jis priminė ir istorinius 
Vokietijos ir Lietuvos ryšus -- 
jie buvę Įvairūs, tačiau Czaja 
įspėjo, čia nieku būdu netenka 
kalbėti apie kolektyvinę tautos 
kaltę. Jei kalbama apie lietuvių 
padėtį, tai, vokiečio parlamenta
ro nuomone, jų atveju netinka re- 
vanšizmo, šovinizmo ar neapy
kantos sąvokos --daugiaumintys 
kreiptinos Į ateitį, ne Į romanti
nę, svajingą, bet realiais bruo
žais pagrįstą ateitį. Vokietis po
litikas dar pozityviai pasisakė už 
lietuviškojo jaunimo bei suaugu
siųjų švietimo Vokietijoje rėmi
mą.

Mannheimo minėjime iš lie
tuvių kalbėjo Bendr. Kr. Valdy
bos pirm. kun. dr. J. Aviža (jis 
ir vadovavo oficialiajai daliai), 
tardamas dar žodį ir vokiečių 
kalba ir VLIK vardu Dr. P. 
Karvelis -- ir jis be lietuvių k. 
kalbėjo vokiškai. Dar kalbėjo du 
Mannheimo dvasininkai (vienas 
-- atstovaująs lenkus) ir Wuer- 
ttembergo - Badeno krašto vi
daus reik, ministerijos vardu 
Mock -- ir jis patikino vokiečių 
tolimesnę paramą Vasario 16 
gimnazijai.

Oficialioji dalis buvo pradė
ta ir baigta Mannheimo teatro 
kvarteto išpildytais J. Naujalio 
Svajone ir J. Gruodžio Kvartetu 
D-moll.

Meninę dalį.kaip paprastai,at
stovavo Vasario 16 Gimnazijos 
moksleiviai -- tautinių šokių at
likėjai, keli moksleiviai, dekla
mavę lietuvių ir vokiečių kalbo
mis ir solistė (sopranas) Mari
ja Simaniūkštytė - Panse, atliku
si Kačanausko, Šimkaus ir K.V. 
Banaičio liaudies dainas. Lietu
vių tautiniai šokiai, žinoma, kaip 
ir kasmet. ypač vokiečiams ir 
kitiems svetimšaliams, patinka, 
juos net žavi -- tačiau ir patys 
vokiečiai spaudoje buvo pažymė
ję: šokius jau stebėjome kitur. 
Ir lietuvių publikai bene treti 

(Nukelta Į 2 psl.)
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Lietuvių Bendruomenės Muencheno apyl. pirm. I. Apyrubis (de
šinėje) dėkoja paskaitininkui Juozui Kairiui.

NAUJI POSŪKIAI TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE

VASARIO 16 MINĖJIMAI VOKIETIJOJE

(Atkelta iš 1 psl.)
ar ketvirti metai iš eilės atlie
kami beveik vis tie patys šokiai 
jau kiek nusibosta, virsta trafa
retu. Būtina galvoti apie meno 
programos Įvairinimą, gal meno 
pajėgų iš užjūrių atsikvietimą. 
Tuo metu Vak. Vokietijon jau 
buvo atvykęs pianistas A. Sme
tona iš JAV ir jo dalyvavimas 
centriniame minėjime būtų bu
vęs nemažu laimikiu tiek meno, 
tiek ir propagandos atžvilgiais. 
Šiaip, meno dalis minėjime pra
ėjo sklandžiai, jai vadovavo bei 
pranešėjos pareigas dviem kal
bomis ėjo Eliza Tamošaitienė.

Muenchene minėjimas buvo kuk- 
lesnis, tačiau praėjęs labai jau
kioje nuotaikoje ir gerai suor
ganizuotas. Iš 150 Muenchene ir 
jo apylinkėse gyvenančių lietu
vių atsilankė kiek daugiau kaip 
100. Minėjimą surengė PLB Vo
kietijos Kr. Muencheno apylinkės 
naujoji valdyba -- jos pirminin
kas, ilgametis įgudęs bendruo
menės veikėjas Vokietijoje — 
Ignas Apyrubis, o nariai: kun. J. 
Tautkevičius ir Alina Grinienė. 
Pastaroji buvo geros meninės 
programos tradicinė organizato
rė.

Minėjimą atidarė I. Apyrubis, 
pasveikinęs svečius, išryškinęs 
lietuvių tautos kovą dėl nepriklau
somybės. Pranešimą padarė tei
sininkas Juozas Kairyš --jis kal
bėjo apie aplinkybes, kurios pa
lengvintų sovietų pavergtoms tau
toms atgauti laisvę. Kairio nuo
mone, ypatingai ūkinė sistema, 
diktatūra, kelia Sovietijos gyven
tojų nepasitenkinimą ir tai galį 
vesti prie dabartinės tvarkos pa
keitimo. Sovietinė sistema galin
ti žlugti ir dėl galimo pasauli
nio karo.

Meno dalyje lietuvių liaudies 
dainas išpildė M. Simaniūkšty- 
tė - Panse, pianinu palydėjo 
Stuttgarto operoje dirbąs mu
zikas Darius Lapinskas. Dar bu
vo studenčių ir mokinių atlieka
mas montažas "Nepriklausomy
bė - simbolikoje". Muzikui Val- 
teriui Banaičiui pritariant pia
ninu, visi sugiedojo Tautos Him
ną.

Malonu, kad net keliolika mo
terų i r merginų Muencheno minė
jime dėvėjo tautinius rūbus. (Tų 
rūbų ypatingai buvo pasigesta 
centriniame minėjime stebėtoje 
publikoje).

Be spaudos, apie vasario 16 
ir jos prasmę, lietuvių kovas, 
buvusį nepriklausomą gyvenimą 
ir sovietų okupaciją Vokieti jo s 
gyventojai dar patyrė iš radijo 
stočių -- vienas tokių minėjimų

buvo per Stuttgarto radiofoną va
sario 14 d. — paskelbtas vokie
čių kalba Valt. Banaičio praneši 
mas, o per Muenchene veikiantį 
Laisvosios Europos Radijo siųs
tuvą vasario 15-16 dd. perduo
tas V. Alseikos žodis. Apie Lie
tuvos šventę įvairiomis kalbomis 
dar buvo pranešimai per "Liber- 
ty" (Svoboda) siųstuvą Muenche
ne.

Vasario 16 senelių 
prieglaudoje

Vechtos senelių prieglaudoje 
gyvenantieji 28 lietuviai paminė
jo Vasario Šešioliktosios sukaktį.

Minėjimas pradėtas rytinėmis 
pamaldomis. Vokietis vienuolis 
Tėvas Osmar atnašavo Mišias 
už kenčiančią lietuvių tautą ir 
trumpame žodyje priminė klau
sytojams apie raudonąją vergiją 
Lietuvoje, apie tikybos persekio
jimą ir pranešė apie lietuvių 
ruošiamą minėjimą, pakviesda
mas atsilankyti.

Oficialioji, programos dalis 
įvyko vakare, St. Hedwig Stift 
patalpose, kur atsilankė nema
žai vokiečių, seselės vienuolės, 
ir vokiečių spaudos atstovai. St. 
Motuzas, atidarydamas minė
jimą, pasveikinęs atsilankiusius, 
pakvietė minėjimo prezidiuman 
Seselę Viršininkę, Tėvą Osmar 
ir svečią Otto Flinder], pasta
rąjį paprašydamas pravesti mi
nėjimą. Minėjimas pradėtas Lie
tuvos ir vokiečių himnais. P. 
Flinderis vokiečių kalba supa
žindino klausytojus su Lietuvos 
garbinga senove, nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpio laimėji
mais, okupacija ir apie parti
zanų veiklą pokariniais laikais. 
Jam ta veikla, tuo metu gyve
nusiam Lietuvoje, labai gerai 
žinoma. St. Motuzas savo žody
je lietuviškai paminėjo apie tę
siama kovą dėl Lietuvos išlaisvi
nimo. Atsistojimu pagerbus žu
vusius už Lietuvos laisvę ir dir
bančius dėl jos išlaisvinimo ir 
po Maldos už tėvynę, sukakties 
proga sveikino Tėvas Osmar ir 
Seselė Viršininkė.

Sekė meninė programos dalis. 
Lietuviškai neseniai gautas iš 
Lietuvos partizanų dainas dekla
mavo Milda Flinderytė. Lietuviš
ką poeziją vokiečių kalba dekla
mavo Renata Beenke. Tarp de
klamacijų iš plokštelių įpinta lie
tuviška muzika, dainos. Skambino 
piano muzikė Kubienski.

Baigiantis programai, visiems 
atsilankiusiems buvo Įteiktos su
kaktuvinės atvirutės, prieš tai

Dr. Algirdas J. Greimas savo 
straipsniu "ApieBigCharlie.Tre 
čiąjį Pasaulį ir Lietuvą” tilpu
siu Dirvos 18 Nr. ir Dr. G. Va
lančius straipsniu "Savanaudiška 
ar savarankiška?" Draugo vasa
rio 14 d. laidoje, yra Įnešę daug 
šviesos Į blankų ir pesimistini 
lietuvių politinį galvojimą. Džiu
gu konstatuoti, kad taip svarbūs 
politiniai straipsniai pasirodė 
tada, kada Prancūzijos (De Gaul
le) politika buvo taip nuožmiai 
kritikuojama-, visai nenorint Įsi
gilinti Į tos politikos prasmę ir 
kryptį. Malonu, kad Dirva ob
jektyviai Įvertina Prancūzijos ve
damą politiką ir leidžia savo 
skaitytojams išgirsti ir antrąją 
tiesos pusę.

Ilgą metų eilę dauguma laikraš
tininkų, angliškoje ir lietuviško
je spaudoje, rašydavo tik apie 
du "didžiuosius" — komunistinę 
Rusiją ir JAV. Jos išaugo Į va
dovaujančias valstybes tik todėl, 
kad tikras dvasios galiūnas ir lais ■ 
vo žmogaus vadas -- V. Europa, 
savo padarytomis klaidomis, su
darė progą joms iškilti.

R. Europos ir dalinai V. Eu
ropos sąskaiton išaugo vergų vals
tybė -- Sov. Rusija ir tuo pačiu 
metu, V. Europos politinėn ir 
ekonominėn sąskaiton, išaugo Į 
vadovaujančias valstybes oportu
nizmu persunktos JAV.

Kas Sov. Rusija? Tai vergų 
valstybė, kuri savo valdymosi 
forma prilygsta laikotarpiui, ka
da žmogus gyveno primityvų gy
venimą ir nepažino krikščioniš
kos kultūros.

Tuo tarpu JAV, Jaltoje su Sov. 
Rusija pasidariusios pagrindi
niais partneriais ir pasidalinu
sios pasaulĮ Į dvi Įtakų sferas, 
R. Europą paskandindamos ver
gijoje, kviečia vergų valstybę 
kartu skristi Į mėnulį.

Dabartinis prezidentas vargu 
ar ateityje galės teisintis buvęs 
"ligoniu" darydamas tokius ru
sams pasiūlymus. Jis gerai ži
no, kad komunizmas — didžiau
sias krikščioniškoje kultūroje 
subrendusio žmogaus ir valsty
bių priešas.

Ar tokie JAV veiksmai pri
puolami ir neapgalvoti? Ne!... 
Tai JAV ilgų distancijų politi
ka, kuri Sov. Rusijos pagalba 
nori laikyti suskaldytą Europą ir 
sau užtikrinti ateičiai V. Euro
pos priklausomumą.

Tuo aiškėja ir nenoras V. Eu
ropą ginkluoti atominiais ginklais 
nes tai sugriautų ilgų distanci
jų politiką — V. Europos priklau
somumą. Silpnas turi vergauti 
ar klausyti stipresnio nurody-
mų.

Toks V. Europos ignoravimas 
ir darymas įvairių nuolaidų Sov. 
Rusijai R. Europos tautų sąskai 
ton negalėjo būti nepastebėtas 
žymaus politiko, gen. de Gaulle.

ZIGMAS DAUTARTAS

Jis turėjo drąsos ignoruoti pre
zidento F.D. Roosevelto susita
rimus Jaltoje. Jis ir dabartiniu 
metu reikalauja, kad Jaltos susi
tarimai būtų panaikinti, o R. Eu
ropos tautos gautų laisvo apsis
prendimo teisę — pasirinktival
dymosi santvarką.

Tuo pačiu jis reikalauja V. Eu
ropai tos padėties grąžinimo, ku
rioje ji kūrė Amžių Istoriją. 
Apie de Gaulle reikalavimą re
vizuoti Jaltos susitarimus JAV 
spauda nenori nei kalbėti. Retai 
pasitaiko, kad kas nors apie tai 
prasitaria ir patiekia skaitytojui 
de Gaulle nuomonę tuo klausimu.

Clevelando Plain Dealer lap
kričio 10 d. laidoje, politinių ži
nių komentatorius straipsnyje: 
"De Gaulle's Aim: 7yearsmore" 
šalia kitų prezidento planų sako: 
"The General is also interested 
in maintaining a continuity of his 
policy toward eastern Europe, 
which is based on his opposition 
to the Yalta agrements of 1945. 
In his opinion, these gavę the 
Soviet Union a free hand in that 
area".

DE GAULLE PLANAI
De Gaulle ne tik galvoja apie 

Prancūzijos didybę,kiek apie su
jungtą, laisvą nuo įvairių įtakų, 
demokratinę R. ir V. Europą. 
Sujungtoje Europoje ir mažos 
tautos turėtų savo egzistencijai 
ir tautiniam nepriklausomumui 
garantijas. Tai didžiojo Euro
pos politiko planai, kurie nežiū
rint visų Sov. Rusijos ir JAV 
daromų trukdymų, bus realizuo
ti, nes pati V. Europa tam pri
brendusi.

Niekam nepaslaptis, kad JAV 
savo ligota politika Jaltoje lei
do išaugti istorijoje retai pasi
taikantį, žmogų persekiojantį ir 
dvasiniai naikinantį rėžimą - ko
munizmą. Negana to, tolimesnė
je tos politikos raidoje pasirink
ta koegzistencijos su komuniz
mu kelias.

Atvirai kalbant, tąja politika 
paliekamos mažosios, krikš
čioniškos R. Europos tautos jų 
pačių likimui ir lėtam fiziniam ir 
dvasiniam sunaikinimui.

■ JAV, suteikusios V. Europai 
ekonominę paramą, nesugebėjo 
jai vadovauti taip, kad pastaroji 
jomis pasitikėtų, nes dažnai 
veikė prieš V. Europos intere
sus.

■ Naivu galvoti, kad Vokietija, 
kuri prieš 24 metus sujudino

visą pasaulį, dabar būtų paten
kinta jos žemių padalinimu ir 
gėdos siena sostinėje, prie ku
rios jos piliečiai šaudomi JAV 
kariams stebint.

Taip pat naivu galvoti, kad 
Prancūzija užmiršo JAV ir Sov. 
Rusijos susitarimus Jaltoje, ku
riais Prancūzija buvo degraduos 
ta Į mažųjų valstybių tarpą — 
be teisės spręsti net ją pačią 
liečiančius politinius klausi
mus. Vėliau buvo pažeistos Bel
gija ir Portugalija. Į jų inte
resus nebuvo atsižvelgta dras
kant jų kolonijas. Tai viskas vy
ko ir vyksta JAV pritariant.

V. Europoje JAV išgyvena sa
vo vestos ir vedamos politikos 
bankrotą ir atrodo, kad tai po
litikai efektingai vadovauti ne
bepajėgia. Prancūzijos ir Vo
kietijos politinė, karinė ir eko
nominė sąjunga, kurią JAV ir 
dalinai Anglija norėtų išardyti, 
turės paimti V. Europos ir tuo 
pačiu visos Europos ateities po
litikos vairą Į savo rankas.

Spėjama, kad 1970 m. V. Eu
ropa, su Prancūzijos atomine jė
ga, bus pajėgi save apginti ir 
pradėti spaudimą į Sov. Rusiją 
bei JAV. Su JAV bus bendra- 
dariaujama — kaip su stipriuo
ju žemės ūkio ir pramonės part
neriu, bet ne kaip su politiniu Eu
ropos vadovu.

Norisi tikėti, kad JAV tą pa
dėti supras laiku ir nustos truk
dyti V. Europos konsolidacijai. 

MŪSŲ POLITIKOS LINKMĖ

Planuojant mūsų laisvinimo 
darbų suaktyvinimą Prancūzijoje

ir Vokietijoje, aišku, negalima 
atsisakyti nuo Lietuvos laisvini
mo veiksmų ir JAV. Čia iš mal
davimo politikos turime pereiti Į 
konkretų, organizuotą reikalavi
mą.

JAV mes turime jaustis šei
mininkais -- ne svečiais! Esame 
to krašto piliečiai. Nustokime 
galvoti, kad anglų, airių ar žydų 
kilmės JAV piliečiai geresni ame
rikonai už mus.

Šiam kraštui mes aukojame sa
vo jėgas, mokslą ir kuriame ge
rybes kaip ir minėtų tautų atsto- > 
vai, todėl mokėkime tą viską iš
naudoti mūsų tikslams — Lietu
vai. Kalbant konkrečiai, su biz
nio ir oportunizmo valstybės at
stovais, amerikonais, reikia kal
bėti biznieriškai, kad ir siekiant 
savo kraštui laisvės. Vienų lie
tuvių balsai kaip respublikonų 
taip ir demokratų partijoms — 
mažai reikšmingi.

Mes turime dar prieš artėjant 
1964 m. rinkimams, suorganizuo
ti bendrą Rytų Europos pavergtų 
tautų kilmės JAV piliečių frontą, 
kurių čia priskaitoma virš 20 
milijonų. Organizuoto fronto at
stovai turėtų kreiptis Į respu
blikonų ir demokratų partijucent- 
rus su konkrečiu memorandumu, 
pareiškiant, kad tik tos partijos 
atstovai gaus tuos 20 milijonų 
balsų, kuri į savo rinkiminę plat
formą Įrašys R. Europos, pa
vergtų tautų išlaisvinimą, jei ta 
partija laimės rinkimus.

į tokį bendrą frontą turi būti 
įtrauktos visos R. Europos tau
tos, kad tas mūsų politinis spau
dimas į partijas būtų efektingas. 
Tą darbą reikia pradėti jau da
bar per spaudą ir organizacijas.

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių Įmonė, registruotu U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp.
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marąuette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III.. 60629 

Tel. WA 5-2737 ir 225-1861
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius, patikrinkite mūsų kainas, 
įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maišto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

Vechtos (Vokietijoje) senelių prieglaudoj suruošto Vasario 16 mi
nėjimo prezidiumas. Iš kairės: Tėvas Osmar, sveikinęs sukakties 
proga, prieglaudos seselė viršininkė, kalbą sakęs svečias Otto 
cilnderis ir prieglaudos įnamis St. Motuzas.

paaiškinus Įrašų ir simbolių 
reikšmę. Sukakties proga lietu
viai Tautos Fondui sudėjo sim
bolinę 46,- DM. auką.

Vokiečių dėmesio centre buvo 
grakščios mergaitės tautiniuose 
kostiumuose. Jie net užsisakė 
67 nuotraukas.

Vokiečių dienraščiai "Nord- 
west Zeitung" ir "Olderburgisch 
Volkszeitung" minėjimo išvaka
rėse spausdino apie lietuvių su
kaktuvinę šventę ir apie Įvykstan
tį minėjimą, o po minėjimo il
gesnius šiltus straipsnius para
šė įsidėdami po nuotrauką.(Nuo
traukose mergaitės tautiniuose 
kostiumuose).

S. M.

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAO — CHICAGO 8, ILL. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE VAIDOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. STREGA — Liųuer. Import. from Italy. . . 

KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 
NAPOLEON Vertnoutli. Import.
from France....................................................
Popular GERMAN VSOP Brand................

2.
3.

4.
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Wine

5th n* f*-'

5th $3.98

5th $1.19
5th $1.69
5t h $ .69

6. ST. REMY BRAND. Import.
from France...................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

5th $3.98
5th $ .98
5th S .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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ATROFIJA
Tai žodis, kuris DL kalbos žodyne aiškinamas, kaip "kurio nors 

jausmo, savybės atbukimas, išnykimas". Š{ kartą tas žodis imamas 
šiai temai, kad iškėlus kai kurių mūsų veikėjų ir įsipareigojusių vi
suomenei žmonių jausmų atbukimą labai jau konkrečioms, gyvenimiš
koms problemoms; pasitenkinant tik bendrybių ir šūkių kanonadomis.

Žinoma, ir šiuo atveju būtų nedrąsu, dar gi labai neatsargu, tiks
liai minėti žmones, jų įsipareigojimus ir turimas mintyje konkrečias 
problemas. Tai tik iššauktų vilką iš miško ir liktume paskandinti są
rašuose darbų, kuriuos visa lietuvių išeivija yra atlikusi, visus tuos 
darbus suvedant Į vienos organizacijos ir jos vadovybės nuopelnų 
aruodą.

Vasario 28 d. Life žurnalo vedamajame, skirtame prezidento 
Johnsono 100 dienų prezidentavimo apžvalgai, telpa būdingas sakinys, 
įsidėmėtinas ir mūsų veikėjų kadrui. Ten sakoma, kad —

"skurdi JAV užsienio politikos situacija negali būti iš
spręsta tik patriotiniu optimizmu ar draugišku pasikal
bėjimu. JAV politika, jei ji nori išlaikyti sukrėstą vado
vavimą nesutariančiame laisvame pasaulyje, privalo tu
rėti aiškų komplektą bendrų principų ir tikslų savam 
vadovavimuisi ir draugų žiniai, taip pat ir tvirtą bei su
prantamą tų principų taikymą keblesniais atvejais". 

Tai taikli ir labai gyvenimiška principų taikymo definicija, tin
kanti tiek globalinei JAV politikai, kiek ir Lietuvių Bendruomenės 
apylinkei ar kuriai kitai organizacijai.

Mūsiškoji atrofija reiškiasi — iššaukus skambius tikslus ir gra
žias idėjas iš dausų pasaulio— nesugebėjime kontroliuoti gyvenimiš
ką tų tikslų vykdymą ir jų kontrolę.

Ir taip, kuriam reikalui netinkamu keliu beriedant, jau "nebe
patogu" iškelti nesklandumus, nedrąsu nušviesti reikalo netiks- 
lingumą, nesveika slopinti visuomenės idėjiškumą (aukomis), nevi- 
suomeniška nurodyti ( veikiančiųjų klaidas, nes jie gi dirba — iš 
pasiaukojimo.

***

Kalbant apie žmonių ateit}, mokslininkai aiškina, kad pirmo
je eilėje, kalbant apie jų fizinę struktūrą,- jie nustosią plaukų. Po to, 
kaip nereikalingas priedas, dings kojos. Jos ir dabar nelabai reika
lingos. Jau daug kur, atsistojus nuo stalo, l kavinę nusileidi keltuvu, 
paskui judančiu šaligatviu ir laiptais esi nuvežamas kuo ne prie 
savo {prato stalo toje kavinėje. Kiek gi betenka vaikščioti?

Taigi -- nuo galvos iki kojų, vyksta laipsniška atrofija.
Žiūrint { fizinę žmogaus struktūrą, kūno dalių atrofija gal ir ne

išvengiama, Bet žmogus turi ir brangesnių turtų -- protą ir sielą. 
Tuose atributuose telpa be galo daug brangių ir žmonijai bei bend
ruomenei svarbių detalių. Visuomeniniame sandėryje viena svarbiau
siųjų iš jų yra sąžinės ir atsakomybės pojūtis. Sitų savybių atbukimas, 
tų pojūčių nustojimas yra pavojingiausias.

Šia tema kalbame ne šiaip sau. Toji tema remiasi faktais, ku
rių nunuoginti šiuo metu ne laikas. Bet priminti, kad stambių lie
tuvių visuomenės įsipareigojimų padangėse kyla dūmų debesėliai, 
kurie rodo l stoką ryšio tarp -- patriotiniu optimizmu paremtų prin
cipų ir jų pritaikymo mūsų visuomenės pajėgumui ir pirmos eilės 
reikalingumui.

Mūsų visuomenę slegia principingumo ir jo pritaikymo gyveni
mui atrofija. (i.č.)

LAIŠKAI

PAJAUNINTI NET 20 METŲ

Aprašant Įvykusią Vilniuje 1917 
m. rugsėjo mėn. Lietuvių Konfe
renciją (Dirvos vasario 14 d. 19 
nr. 3 psl.) suminėti Nepriklauso
mybės akto signatarai Salia
monas Banaitis ir kun. (vėliau 
Telšių vysk.) Justinas Staugai
tis pajauninti net 20 metų!

Ten ir vienam ir kitam užra
šyta po 31 metus amžiaus, kai tuo 
tarpu Saliamonas Banaitis turėjo 
jau 51 metus su 2 mėnesiųmaga- 
ryčiom, o kun. Justinui Staugai
čiui tų poros mėn. dar stigo iki 
51 metų.

Vienu žodžiu ir vienas ir ki
tas gimę 1866 m., tik pirmasis 
liepos 15, o antrasis lapkričio 14 
d. (Žiūr. L.E. II t. 159 ir XXIX t. 
475 psl.).

St. Griežė 
Dorchester

KOLEGA A. VAIKŠNORAS 
VIEŠNAGĖJE PAS CHICAGOS
DAILINIKUS

Noriu padaryti kai kuriuos pa
tikslinimus dėl dali. A. Vaikšno- 
ro rašinio, tilpusio Dirvoje 1964 
vasario 19 d.: A.L.D. S-gos 1963 
m. metinėje narių dailės darbų 
parodoje, premijų skirstymo ju- 
ry komisijoje buvo pakviestas ne 
Zigmas Petravičius (kuris jau 
yra miręs Lietuvoje), bet Vikto

ras Petravičius. Jury komisijos 
nariai A. Vaikšnoras ir J. Pili- 
pauskas yra A.L.D. S-gos nariai, 
tik V. Petravičius ir P. Kaupas 
nėra nariais.

Kolegos A. Vaikšnoro "stabte
lėjimas" prie V. Vaitiekūno dar
bų, atrodo, būta tiktai {taigojimo, 
nes aš visiškai nedirbu abstrak
čiai. Be reikalo kolega apgailes
tauja, kad nematė mano darbų, 
nes šioje parodoje aš dalyvavau 
tik su portretiniais ir vienu sim
boliniu darbais. Tikrai tenka ap
gailestauti, kad kritikas, nema
tęs darbų, rašo kritiką. Gi mano 
žanras, ankstyvesnis ir dabarti
nis, yra grynas simbolizmas su 
aiškia tematika ir tikru uždavi
nio suvokimu. Į abstraktizmą ne
sileidžiu, nes jau turiu savo atei
ties pasaulėžiūrą.

V. Vaitiekūnas 
Chicago

ĮSIKARŠČIAVUS DAILININKAS

Dail. Jurgis juodis "dėkoja" 
Dirvai, pasekusiai "Darbininku" 
ir išpylusiai "dar vieną pamaz
gų ir purvo kibirą". Tas purvo ir 
pamazgų kibiras -- tai {vykusio 
Vasario 16 minėjimo New Yorke 
aprašymas, kuriame buvo sukri
tikuota jo paruošta minėjimo sce
nos dekoracija.

J. Juodis aprašymą vadina 
šmeižtu. Tačiau kiekvienas rim
tesnis dailininkas ar menininkas, 
pasirodąs viešumai, privalo tikė
tis kritikos ir pastabų. Neatsi
žvelgiant l tai, kad "dirbu ne sau, 
ne savo garbei, bet Tėvynės ge
rovei", kritika yra negailestinga. 
Bet ji negailestinga ne intencijai,

DIRVA

STASYS LESKAITIS PASITRAUKĖ
GALUTINAI VINCAS RASTENIS

PARTIR, C’EST UN PEU MOURIR. ♦)

Kai telefono membraną suvir
pino žodžiai "mirė Stasys Les- 
kaitis", pirmoji per sąmonęęra- 
bėgusi mintis buvo: atsiskyrė 
galutinai.

Kodėl tas akcentas ant ga
lutinai? Argi ne pačiame at
siskyrime svarbiausioji esmė? 
Argi ne tai staigmena, kad as
muo ką tik buvo, ir štai — nėr?

Stasys Leskaitis, tačiau, ar
čiau jj pažinojusiems buvo ne 
vien vidurkiškas asmuo, kurs es
ti vis maždaug tas pats, kol fiziš
kai gyvas. Jis buvo ne tik fizinis 
asmuo, bet ir didžio intelektinio 
turtingumo asmenybė. Tik jis, 
kaip tokia asmenybė meteoriškai 
švystelėjęs mūsų viešajame 
gyvenime, atsiskyrė iš jo nebe 
dabar, ne šią vasario 10 dieną. 
Nesgi jau bevelk 20 metų, nuo 
tos vasaros, kai išvykom, kas 
gi bematėm Stasio Leskaičio — 
žurnalisto ir rašytojo — žodi 
viešajame mūsų gyvenime... Iš
vykimas mums visiems buvo di
delis smūgis. Bet Stasio Leskai
čio intelektinei - kūrybinei as
menybei tai buvo ne "truputis 
mirties", o beveik visiška mir
tis. Kada nekada, retame laiš
ke ar pokalbyje išsiverždavo tos 
asmenybės gyvybė, teberusenusi 
beveik išimtinai uždaroje vienu
moje, sutramdyta ne šiaip nusi
minimo, o tragiško įsitikinimo, 
kad čia, svetur, ji esanti nerei
kalinga ir neprasminga. Nesuti
kom ir gal stengsimės niekad ne
sutikti su tokiu įsitikinimu, bet 
kam pakaktų drąsos jĮ išdidžiai 
pasmerkti?

Palaidojom StasĮ LeskaitĮ "Ki
parisų kalvoj" (CypressHillska- 
pinėse) beveik Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos išvakarėse, 
ir tai dar kartą priminė, kad jo 
dvasinė asmenybė buvo beišsklei- 
džianti sparnus tik nepriklau
somoje Lietuvoje, ir kad ji 
tapo sunkiai sužeista nepriklau
somybei žūstant, ir kad mirtinis 
smūgis ją ištiko anuomet, atsi
skiriant nuo Lietuvos žemės. Tos 
asmenybės suaugimas su ne- 
pri klausomos Lietuvos gy
venimu, matyt, buvo tiek orga
niškas, kad ji nepakėlė persodi
nimo. Tad tie, kurie ir persiso- 
dinę šiaip taip egzistuojant, gal 
turėtumėm pastebėti, kad viena 
iš dvasinio gajumo sąlygų kar
tais gal esti ir ne toks gilus, 
ne taip gyvybiškai nepamainomas 
Įaugimas į savojo krašto gyve
nimą. Stasiui Leskaičiui niekas 
negalėjo atstoti savojo Lietuvos 
gyvenimo erdvės. Tad jis ir at
siskyrė iš mūsų kitų išvykėlių 
gyvenimo seniai. Vasario 10 die
na buvo tik paskutinis, fizinis ir 
galutinis taškas, nubraukęs visas 
sugrĮžimo viltis.

*♦*
Iš visų savo 61-rių metų S. 

Leskaitis viešojo Lietvos gy
venimo paviršiuje ryškiai su
švito vos pustrečių metų. Kiti 
ketveri svetimų antplūdžių me
tai ir Lietuvoj jam buvo jau tik 
jo paties dygaus sarkazmo lydi
mas egzistavimas.

Bet per tuos 1938-40 metus jis 
buvo: Vairo žurnalo redaktorius; 
valdinių (valstybinės Lietuvos 
Telegramų Agentūros -- Eltos) 
ir nevaldinių (Lietuvos Aido dien
raščio) korespondentas "karš
čiausioje" ano meto vietoje -- 
Varšuvoje; Lietuvos Aido vaka
rinės laidos ir kultūrinių reikalų 
redaktorius; kultūrinės kūrybos 
vertintojas; teatro kritikas; kla
sikų lygio nesiekusio, bet gyvai 
susidomėjimo sukėlusio romano 
("Spūdų") autorius.

Nepamirštamo Įspūdžio paliko 
jo straipsniai apie Sovietiją, kur 
po Lenkijos katastrofos nublokš
tas turėjo išbūti kelias savaites. 
Koks tai buvo žurnalistikos eg
zaminas, galima spręsti vien iš 

♦) Išvykti yra tas patsjyg truputi 
numirti. Prancūzų priežodis.

o tik to "ne savo garbei" atlikto 
darbo išorei. Be to, jei "ne savo 
garbei" kas daroma, tai kam gi 
karščiuotis dėl vieno žmogaus 
nuomonės?

Red.

to, kad tai buvo rašoma tuo me
tu, kai Lietuvoje jau buvo laukia
ma sovietinių {gulų ir turėjo bū
ti itin vengiama {žeisti "didžiuo
sius globėjus", o sąžinė neleido 
veidmainiauti. (Rusijos revoliu
cija, -- rašė tada S. Leskaitis, 
-- tebėra lyg mergaitė pirmą 
kartą atsidūrusi baliuje: vis dai
rosi, ar kas ją mato ir ar kam 
nors patinka...).

O kokią audrą kėlė jo teatro 
kritika! Pavyzdžiui, kai išdrĮso 
pareikšti, kad ir Kipras Pet
rauskas ne universali tobulybė, 
taigi ir jam reiktų saugotis tų 
rolių, kurioms jo duomenys nepa - 
kankami... Atrodė, kad mūsų kul
tūrinės kūrybos kritikoje prasi
deda naujas laikotarpis -- laiko
tarpis drąsos nebeapsi riboti tik 
diplomatiškais glostymais ir pa
saldintais gyrimais beveik visų 
ir beveik už viską.

Žinoma, audringi debesys tel
kėsi prieš tokią drąsą, ir nežinia 
kuo visa tai būtų pasibaigę. Bet 
kita audra nutraukė viską.

***

Atėjo { tuos sūkurius Leskai
tis jau 36-tais savo gyvenimo 
metais, nesiverždamas, o grei
čiau traukte {trauktas. Ligi tol 
buvo tyliai krovęs intelektin} ka
pitalą, nežinia net, ar planavęs 
j{ kada plačiau naudoti. Tik Vai
ro žurnale kartais pasirodydavo 
savotiškai intriguojančių S. Ivo- 
šiškio pasirašytų rašinėlių, lie
čiančių kokias "neutralias" sri
tis, pav., mediciną. Atrodė, kad 
tai kokio pagyvenusio gydytojo 
laisvalaikio darbeliai...

STASYS LESKAITIS

Pažangos leidykloje, kurioje 
tuo metu buvau atsidūręs direk
toriaus pareigose kilo Vairo žur
nalo klausimas: prof. Iz. Tamo
šaičio redagavimo stilium lei
dėjai jautėsi kiek nepatenkinti ir 
dairėsi, kaip davus žurnalui 
"naujos dvasios". Peržengęs 
kebliausĮ slenksti -- išmanev
ravęs iš prof. Tamošaičio suti
kimą perleisti faktini Vairo re
dagavimą kitam asmeniui, kam 
nors iš jo rekomenduojamų kan
didatų, pirmą kartą išgirdau,kad 
tas įsivaizduotasis "pagyvenęs 
gydytojas" yra Stasys Laskaus- 
kas (Leskaičio pavardę ėmė nau
doti tik vėliau, vykdamas Varšu
von), dirbąs Raudonojo Kryžiaus 
įstaigoje, ir kad jis būtų prof. 
Tamošaičio labiausiai pageidau
jamas įpėdinis Vairo redakci
joje.

Susisiekiau telefonu ir pakvie
čiau pasimatyti. Sutiko užeiti, bet 
iš karto pasakė, kad iš to suma
nymo nieko nebus. Vėliau saky
davo, ėjęs su nusistatymu sugaiš
ti 15 minučių ir atsisveikinti, 
nes "su biurokratija turėti rei
kalų juo trumpiau, juo geriau". 
Pasikalbėjimas, tačiau, užtruko 
ne 15 minučių, o daugiau kaip dvi 
valandas, ir po jų S. Ivošiškis iš 
iki žemės prirūkyto kambario 
išėjo jau Vairo redaktorius. Tuo 
viskas prasidėjo.

♦♦♦

Paaiškėjo, kad Ivošiškis, nors 
ir studijavęs teisių fakultete eko
nomiką, ar dar ką, savo dėmesį 
beesąs seniai nukreipęs visai kur 
kitur. Pasirodė, jo esama tikros 
retenybės mūsų to meto šviesuo
menėj: šalia lietuvių kalimos, be
mokąs ne tik rusų ir itin gerai 
lenkų kalbas, bet taip pat ir di
džiąsias vakarų Europos kalbas: 
vokiečių, prancūzų, ir -- pati

PAVERGTOS PABALTIJO VALSTYBĖS... Los Angeles lietuvių skau - 
tų surengtame Vasario 16 minėjime, neseniai iš Venezuelos atvyku
sios lietuvaitės vaizdavo pavergtas Pabaltijo valstybes. D. Tumėnai
tė — Lietuvą, N. Mickūnaitė -- Estiją ir J. Raubertaitė -- Latviją. 

L. Kančausko nuotrauka

didžiausia retenybė -- anglų! 
Beskaitąs tomis kalbomis dai
liąją literatūrą — poeziją, {vai
rių meno sričių, ypač teatro ir 
muzikos teorinę literatūrą, taip 
pat filosofijos, gamtos, net me
dicinos mokslų literatūrą...

Kaip jam atrodė mūsų kultū
rinio ir net politinio gyvenimo 
pastangos, panardžius vakarų 
kultūros vaisynuose? -- Vaikys
tė. Pirmieji žingsniai. Primity
vumas. Daug naivumo. Nemaža ir 
tuščio pasipūtimo, diletantiškos 
bravūros... Daug kas "neta
šyta"...

Bet Ivošiškis buvo ne iš tų, 
kurie pabuvoję keletą ar kelio- 
liką mėnesių Berlyne, Paryžiu
je, Romoj ar kuriame kitame va
karų mieste, ar tik užsieninių žur
nalų pavartę, imdavo tyčiotis iš 
Lietuvos "menkybės". Jam Lie
tuvos gyvenimas buvo savas, Į 
nieką nemainytinas, tik..; 
reikalingas "gerai patašyti". Ne 
ardyti ir vėl kitaip statyti, o tik 
sveikiau auginti. Genijais vadinti 
tik genijus, talentais tik talentus, 
bet vidutinybes irgi drĮsti pava
dinti vidutinybėmis, amatininkus 
— amatininkais, nemokšas--ne
mokšomis, menkybes --menky
bėmis. Kultūros mastas visiems 
esąs tas pats, tad: kas būtų per- 
menka Paryžiuje, tas nedeiman- 
tas ir Kaune...

♦**

Antraisiais vokiečių okupaci
jos metais atvykęs kelioms die
noms Kaunan, naudojausi Leskai- 
čių pastoge. Kaunas buvo vokie
čių administracijos centras Lie
tuvoj, tad čia buvo ir centriniai 
lietuviškų administracijos {stai
gų "erzacai". S. Leskaitis tada 
buvo bene "Kultūros reikalų di

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintėlė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms’, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marųuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-1226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautifvė.
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rektorius" buvusios vidaus rei
kalų ministerijos "erzace".

Veną rytą, žiūriu, jau beveik 
11-ta valanda, o "ponas direkto
rius" dar namie. Klausiu, kodėl 
ne įstaigoj. O ko, girdi, ten sku
bėti! Tai, sakau, iš viso, ką gi 
jūs ten dirbat? (Žinojau, kad te
nai "direktoriavo" ir Dirmeikis, 
ir eilė kitų anksčiau su vidaus 
reikalų ministerija nieko bendra 
neturėjusių vyrų).

— Dirbam? -- atsiliepė Les
kaitis, įrėmęs Į mane akis, be 
žodžių nedviprasmiškai klau
siančias: iš kur gi tu iškritai 
toks naivėlis su tokiu kvailu klau
simu?

Jis buvo vienas iš daugumo 
"dirbusių" to meto administraci
jos įstaigose, bet neturėjusių jo
kių iliuzijų dėl vokiečių intencijų 
Lietuvoje. Tose aplinkybėse 
"dirbti" reiškė delsti, "pūsti 
miglas" vokiečiams Į akis, na, 
ir laikyti užimtas kėdes, kad ne
atsisėstų jose koki apsvaigėliai, 
pasišovę iš tiesų uoliai vokie
čiams talkininkauti. Tokia buvo 
prasmė ir Leskaičio "direkto
riavimo", net ir L. Enciklopedi
joje Įrašyto l jo biografiją.

(Bus daugiau)

Pats skaityk ir kitus
ragink prenumeruoti

DIRVĄ
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LIETUVIŠKI AITVARAI STATO LIETUVIŲ FONDĄ...
»

Pati didžiausia statyba lie
tuviškoje išeivijoje visu tempu 
vyksta kaip tik dabar. Mūryja, 
pielavoja, kala, mala visose pu
sėse. Tai Lietuvių Fondo staty
ba. Prie šios tvirtybės pilies 
statybos visomis savo jėgomis 
turi prisidėti kiekvienas lietuvis 
išeivijoje: senas, jaunas, vyras, 
moteris ar paniulaitė.

Ir mūsų nuožmusis priešas, 
žiauriai pavergęs mūsų Tėvynę, 
negalės jis prie tos pilies pri
eiti, negalės jos sugriauti ar 
sudeginti...

Lietuvių Fondo tvirtovę stato 
lietuviškieji Aitvarai, nešdami 
į ją gausiai žaliuosius doleriu- 
kus, kurie yra tokia tvirtybė, 
kuri nė peklos liepsnose nesu
dega...

kapitalo sumą užbaigė 
metais daktarai Stasys 
Budriai. Ir dabar 
Įdomu, kas pradėjo

*
Pirmąjį 100.000 dolerių pa

grindinio 
praeitais 
ir Milda 
visiems 
antrąją šimtatūkstantinę? Kokie 
gerieji aitvarai pradėjo? Ot, štai 
jums ir tie aitvarai:, dr. Rimas 
ir Giedrė Sidriai. Jie pradėjo 
antrąją šimtatūkstantinę, iš nau
jo Įnešdami fondan 1.000 dolerių. 
Viena jų tūkstantinė jau guli pir
mojoje šimtatūkstantinėje.

Lietuvių Fondas pradėjo Nau
juosius Metus su 104.300 dolerių. 
Reiškia, tiek Į šią tvirtovę sune
šė gerieji lietuviškieji Aitvarai 
bei Kaukai iki praeitų metų gruo
džio 31 dienos, 12 vai. nakties.

Lietuvių Fondas jau turi ne
mažai tūkstantininkų, penkiašim
tininkų, dvišimtininkų, o daugiau
siai tai — šimtininkų. Tūkstan
tininkų tarpe turime ir garbingų 
mirusiųjų. Vykdydami mirusiųjų 
paskutinę valią, jų artimieji Lie
tuvių Fondan Įnešė paskirtas su
mas. Tai jų amžinas paminklas, 
kurio nei laikas, nei piktos dar
ganos nesunaikins. Jų vardai bus 
Įrašyti ateinančioms kartoms ir 
išliks nemirtingais.

♦
Kaipgi šiais laikais atsiranda 

tie Aitvarai ir Kaukai, visada 
taip populiarūs senose lietuviš
kose pasakose? Pasirodo, kad

Adv. R. Skipitis su žmona įstoję nariais į Lietuvių Fondą, su LF 
pirm. T. Blinstrubu. A. Gulbinsko nuotrauka

GELBĖTIS NUO VAIŠINGUMO
PABĖGIMU Pulgis Andriušis

Iš naujai išėjusios knygos "Purienos po vandeniu" 
Išleido Nidos leidykla Londone.

Užkabinau tokį Dzūkijos kampą, kad net ėmiau abejoti, ar taip jau 
gražus iš viso tas Lietuvos kraštas, kaip kad buvo įprasta rašyti ir 
pasakoti.

Beveik visą dieną stūmiausi tokiomis kimSynėmis, paskliundo- 
mis, velniaraisčiais, dubulėmis, kad net dažnai turėdavau nusėsti 
nuo dviračio ir varytis pėsčias, bijodamas atkrėsti jaknas į akme
nis bei kupstus arba susprogdinti gausiai sulopytas gumas. Aplinkui 
teregėjau alksnynėlius, karklus, niekur nei to smėlio, nei pušynėlių, 
nei ežerų, kaip kad tikėjausi čionai surasiąs. Neprivažiavau nė vieno 
kaimo, temačiau tik vieną kitą skurdžią sodybėlę, tad stiprinausi 
tuo, ką rasdamas savo skautiškoje kuprinėje, kur tebuvo sužiedėjus 
duonos griaunelė ir apipelėjęs džiovinto sūrio stukelis, sukniubęs 
prie akivaros užsigerdamas vabaluotu vandeniu. Neduok Dievečionai 
patekti vilkrujų metu!

Dienai baigiantis atsibeldžiu pagaliau į žmonių apgyventą vietą, 
kur matau sodybas ir ant pelkių kalnelio — bažnyčią. Šokęs nuo 
balnelio, regiu ant suvežtų rąstų griežinio besėdint didelį pulką 
mergaičių, kurios dainuodamos raišiojo ilgas bruknienojų pynes. Pri
rėmiau dviratį prie sienojų, Įsijungiau Į talką linksmoms mergaitėms. 
Dykumose pasiilgęs žmonių, tuojau pasijutau savųjų tarpe, nors nė 
vieno ir nė vienos nepažinojau. Aplinkui sukaliojos jaunas, taip pat 
balsingas vikaras, taisydamas nuotaiką darbininkėms.

Karvėms- sumaurojus, mergaitės išsigėgiojo, pasiliko tiktai keletas, 
didžiuliame klebonijos darže užsimezgė Įdomios pramogos: šmaikš-

ALB. VALENTINAS

jie egzistuoja ne tik pasakose, 
bet ir mūsų kasdieniniame, pil
kame gyvenime. Štai gražus pa
vyzdys.

Daugiau kaip prieš metus lai
ko Kenoshoj, Illinois, Ig. Gri
galiūnas, J. Počiulis, B. Juška 
ir kiti surinko būrelį lietuvių, 
kurie sudėjo po 100 dol., sudary- 

JONAS VAIČIŪNAS, Lietuvių 
Fondo valdybos sekretorius ir to 
fondo Informacinės Talkos vedė
jas.

darni 1.000 solerių sumą. Ir jie 
tą tūkstantinę tuojau įnešė į Lie
tuvių Fondą. Tai šitaip labai 
paprastai ir atsiranda tie ge
rieji lietuviški Aitvarai, kurie 
jau ne pasakose veikia, bet gy
vi darbuojasi mūsų tarpe, neš
dami auksus Į mūsų galingą
ją lietuviškumo tvirtovę -- Lie
tuvių Fondą. O tieKenoshos "ait
varai" nėra nei jokie bagočiai, 
bet paprasti fabrikų rankpelniai.. 
Ir lietuviška garbė tokiems!

O štai vėl tokia nedidelė Ro
chesterio , N. Y., lietuvių kolo
nija jau surinko Lietuvių Fondui 
9.000 dolerių. Bet tą sumą no
rima padidinti iki 15.000 dol. 
Taigi, ir Rochesteryje esama 
gerų lietuviškų Aitvarų...

Ir vėl koks šviesus pavyzdys. 
Metų šių pradžioje LB East St. 
Louis, III. apylinkė surengė va
karą -- pasilinksminimą Lietuvių 
Fondo naudai. Kiekvieną atsilan
kiusi pasveikino iškabintas kiek
vienam matomoje vietoje šūkis: 
"Atmink tėvynę! Jos ateities ger
būviui atverk širdį ir piniginę!"

Labai nuoširdi ir broliška va
karo nuotaika sujungė tarpusavio 
bendradarbiavimui visas lietu
viškas širdis šioje nedidelėje, 
bet vieningoje lietuvių kolonijo
je. Ir širdys ir piniginės buvo 
tikrai plačiai atvertos: gryno pel
no iš to pasilinksminimo — va
karo liko ištisi penki šimtai do
lerių, kurie buvo Įnešti Į Lietu
vių Fondą.

šitaip gimsta nauji, moderniš
ki lietuviški aitvarai...

O paskutinis Įvykis su Lie
tuvių Fondu jau buvo visai nebe- 
aitvariškas. Atsirado paslaptinga 
Geroji Dvasia, kuri Lietuvių Fon
dui iškarto paaukojo visą 10.000

NEMATOM KARPOS ANT NOSIES...
Sakoma: "Kur skauda, ten ir 

čiupinėjamą". Kad vaikas pa
mirštų žaizdos skaudėjimą, mes 
jį vaišiname saldainiais, žais
liukais, pasakomis. O mes, nors 
ir subrendę kartais elgiamės tar
si vaikai "sau žaisliukus prasi- 
manom" (anot kun. Vienažindžio).

Mes šaukiame patriotiniais šū
kiais, o tikrumoje nebematome 
karpos ant savo nosies.

Šaukdami: "Atvaduokime Lie
tuvą!", mes dažniausiai šokame 
didelio atstumo šuolį, nepatikri
nę tramplino.

Pirmiausia, moraliai atvaduo- 
tinoji Lietuva yra čia pat, Ame
rikos kontinente. Jaunimas yra 
mūsų Lietuva. I jo sielą mes la
bai dažnai žengiame senoviško
mis, atgyventomis tradicijomis, 
konservatyvinėmis priemonė
mis.

Lotynai ne veltui yra pasakę: 
"Tempora mutantur, et nos mu- 
tamur in illis" (Laikai keičiasi 
ir mes keičiamės su jais). Mes 
turime prisiderinti prie besi
keičiančių aplinkybių. Senaisiais 
metodais eidami, mes savo ner
vus darkome, o jaunimas iš to 
tik šaiposi.

Man pačiam teko nesyk} girdė
ti ir papriekaištauti, o šiandie 
net ir iš daugelio kitų teko nu
girsti piktinantis, kam mūsų stu
dentija dainuoja svetimus ver
timus. Ar jaunimas kaltas, kad 
naudoja svetimybes?! Juk jie net 
nežino, kad tai vertimai. Gal su
tiksite, kad ištikrųjų reikalinga 
autoritetinga instancija, kuri ko
ordinuotų tradicijas ir dainas. Jei 
gu mes patys esame palaida bala, 
kurioje rūgsta ir veisiasi tautai 
žalingos bacilos, nestebėtina, kad 
dalis jaunimo eina savais keliais.

Be abejo, studentija kalta, kad į 
tai nekreipia tinkamo dėmesio. 
Atrodo, nori, kad gatavai iškep
ti ir net sukramtyti karveliai Į 
burną kristi). Yra išleista studen
tijai taikytų lietuviško stiliaus

tusis vikaras, šeimininkė, pagyvenusi moteriškaitė, jaunosios para
pijietės, susiradę kibirus, ėmė vaikytis po varnalėšas ir kiečius. 
Daugiausia vandens teko mums su kunigėliu, nes.moterų buvo žymi 
persvara skaičium ir patirtim operuoti kibirais kaip kasdieniniu 
įrankiu. Darže Įsitvėrė klykavimas, visi dirbom iš peties, už kiek
vieną gautą čiurkšlę po apykakle stengėmės atsilyginti gražiosioms 
furijoms dvigubai galingesniu srautu, klupdami tarp runkelių ir ko
pūstų, ne tik peršlapę, bet ir purvini.

Kad ne sutema ir iš gonkų pasirodęs klebonas, būtum tęsę laisty- 
nes, kol būtų nelikę šuliny vandens.

-- Pasibovijot ir gana, vaikai! —tarėsenas, raukšlėtu veidu ir su- 
tonu klebonijos šeimininkas.

Mergaitės dingo už tvoros, šeimininkė smuko rengti vakarienės, su
ėjom vidun, besipurtydami vandenį, šluostydamies kojas. Ne pagal 
amžių gyvas, sąmojingas klebonas vakarienei paįvairinti atidarė 
spintos duris. O tenai žibalinės lempos šviesoje žaidė visa bonkų 
simfonija. Užpiltiniai, antšakniniai, maišytiniai, dažytiniai, žoly- 
niniai, vaisiniai, uoginiai, -- vyno dieveli, suteik mums sveikatys- 
tės!

{domiai, linksmai praleidus naktį, prisnūdus kiškio miegu, saulei 
tekant, buvau pakeltas į ankstyvąsias mišias, susmukau ant Šaltų baž
nyčios akmenų, prirėmiau ištinusią galvą prie gaivaus marmuro. Per 
pusryčius pasiskundžiau, kad tokioj nuotaikoj buvau prastas maldi
ninkas, tik papiktinau moterėles, laikas iš čia kraustytis.

-- Ką čia, studente, davatkos kaip tik grožėjos, kad mano svečias 
toks buvo nusižeminęs bažnyčioje! Pabūsi čia trejetą didhų, dar ne 
viską apšnekėjom.

Pavakariais, trumpam nusimetęs Į šalį, suradau žmogų, kuris buvo 
panašus Į zakristijoną, {spaudžiau jam rankon vieną litą ir paklau
siau, kur mano dviratis.

— Pas many, ponuliukas, svirne užrakintas!
-- Rytoj prieš auštant atrakink man jį.
Ant rytojaus, gaidžiams giedant, atgavau dviratį ir, sėdęsant balne-, 

lio, net neatsisveikinęs su klebonu, slaptai pabėgau nuodzūkiško vai
šingumo, galvotrūkščiais pasileisdamas pakalnėn iš bažnytkaimio, bi
jodamas atsigręžti atgal, ar kas nesiveja.

Brighten Parko Chicagoje lituanistirtės mokyklos mokiniai, išpildę Vasario 16 minėjimo programą.

dolerių! Tai, jaunas, gabus ir 
taurus lietuvis finansininkas. Ge
roji Dvasia net savo vardo ir 
pavardės nesisako.

Matote, kokių gražių lietuviš
kų pasakų esama ir dabar...

dainų. Kodėl nesinaudoti? Gal pa
sakysite, jog ne modernios?! 
"Padainuoki man dainelę, kad ir 
mažą bile gražią", sako mūsų 
priežodis. Panaudokite iš tų dainų 
vieną, antrą, jaumaža spraga bus ‘ 
užpildyta.

Studentija yra mūsų pažiba, 
mūsų garbės vėliava, mūsų pasi
didžiavimas. Ir jie, net tie,kurie 
svetimųjų akyse varžėsi pareikš
ti lietuviais esą, su pasididžiavi
mu galėtų pasisakyti tokiais esant, 
nes spaudoje nesykį matome pa
sisakymus, jog net svetimieji ima 
Įrodinėti lietuvių kalbos vertę, 
jos grožĮ ir jos įtaką kalbų moks
lui. Toji dar gyva, seniausioji 
kalba net universitetuose yra pri • 
imta dėmesin.

Būtų didelis netaktas, jeigu pa
sakytume, kad mūsų jaunimas 
kultūriniais veiksmais nepasi
reiškia. Bet pasitaiko išsišokimų, 
kuriais didžiuotis negalima, todėl 
juos iškeliame ne tam, kad ką pa
žeminus, bet -- kad padarytas 
klaidas iškėlus, ir kad tų klaidų 
nebekartojus.

Ne sykį nusiskundžiama, kad 
jaunimas ardo nustatytą tvarką. 

, Panašus Įvykis buvo pastebėtas 
ir Chicagoje, minint vasario 16 
sukaktį Marijos Aukšt. Mokyklos 
salėje. Tiesa, salė buvo sausa
kimšai pripildyta. Vienok stovi
mų vietų dar galima buvo ras
ti (šio straipsnio autorius irgi 
rado stovimą vietą). Ir tas sa
lės perpildymas dar nedavė prie 
žasties stovint prieškamabariuo- 
se taip triukšmauti, kad klausy
tojams trukdžius išgirsti kalbė
tojų mintis. Tokiu triukšmavi- 
mu tur būt net kongresmanas 
R. Pucinsky nepasigerėjo. Be 
to, prieškambariuose ant sienų 
kabojo įspėjimai, jog čia nerū
koma. Jaunimas gi ir to nebojo. 
O ką daro tvarkdariai? — Jiepa
tys įsijungė į tą linksmą pokalbį.

Antrasis svarbiausias akstinas 
yra Tautos Namai. Ar pagalvo-

Kirvaitytės vadovaujamos kanklininkės Tėviškėlės ansamblio 
Vasario 16 minėjime Brighton Parko lituanistinėje mokykloje. 

A. Gulbinsko nuotrauka

PARAMA TURĖJO $41,366.11 PELNO
Lietuvių kredito kooperatyvo 

Paramos narių metinis susirin
kimas įvyko vasario 23 d. kuria
me buvo aptarta visa eilė svar
bių ir aktualių mūsų ekoniminę 
veiklą liečiančių klausimų.

Valdybos pirmininkas daryda
mas pranešimą apie Paramos 
veiklą pažymėjo, kad šie metai 

jame, jog tie namai turėtų būti 
susirinkimams centru ne mums, 
kurių gyvenimo ruduo jau stovi už 
tvoros. Mes džiaugiamės turėda
mi vietos paskaitoms, koncertu- 
kams, posėdžiams (savo partijos 
reikalams), kad laisvalaikį pralei - 
dus ramiai prie kortų staliuko ir 
t.t. O kas su jaunimu? Skaitome 
laimikiu, jeigu retkarčiais gali
me juos čia patraukti ypatinges- 
niam minėjmui. Tikrumoje tokie 
namai turėtų tarnauti ne parti
jai, bet visuomenei. Visi turėtų 
prie jų pastatymo prisidėti kas 
kuo begalėdami. Viskas turėtų 
būti taip (rengta kad jaunimui 
nebūtų gėdos čia pakvietus kitų 
tautybių kolegas. Čia turėtų būti 
įrengta ir sporto salė, ir maudy
mosi baseinas, ir salė koncer
tams, vaidinimams. Be abejo, 
turėtų būti ir skaitykla, ir pa
rodėlės, ir mažos salės susi
rinkimams, repeticijoms. Jeigu 
to nebus, mūsų jaunimas bus pri
verstas eiti pas svetimuosius, ten 
pamils jų papročius.

Tiesa, chicagiškiai tuo atve
ju yra laimingesni. Jie turi Tė
vų Jėzuitų globojamus rūmus, 
Jaunimo Centrą. Reikia pasaky
ti, jog tai yra tikrasis kultūri
nis centras, kuris yra prieina
mas kiekvienam lietuviui.

J. Bertulis 

finansiniu požiūriu buvo neblogi. 
Narių indėliai pašoko beveik pu
sę milijono ir 1963 m. buvo baig
ti su $2.240.181.95 balansu. Į 
kooperatyvą Įstojo 260 nauji na
riai. Tačiau besidžiaugiant narių 
gausėjimu, buvo paminėta, kad 
mirtis praretino mūsų eiles ir su 
mumis amžinai atsiskyrėšie: Ši
lininkas Kazys, Adomaitis Juo
zas, Mitalas Antanas, Kiaupienė 
Slanina, Strazdas Petras,Grimie- 
nė Isalina, Klevinienė Antanina, 
Liubinskas Vincas, Aušrotas An
tanas ir Užupis Viktoras. Jie bu
vo prisiminti ir pagerbti tylos 
minute. Todėl praėjusių metų 
gyvybės draudimo kompensacija 
pašoko iki 9000 dol.

Kalbant apie procentus, kurie 
buvo padidinti už indėlius ir su
mažinti už paskolas paminėta 
du bankrotai, kurių vienas yra pa 
lietęs ir Paramą.

Stambiausią Paramos aktyvi) 
poziciją sudaro nekilnojamo tur
to paskolos $1.465.624.25 jr as
meninės paskolos $546.539.84.

Balanso pasyvo svarbiausios 
pozicijos yra šėrų kapitalas 
$594.587.56 ir indėliai $1.- 
436.084.28.

Pagal 1963 m. pelno ir nuosto
lio sąskaitą Parama turėjo pel
no $41.366.11, kuris valdybos pa
siūlymu buvo paskirstytas se
kančiai: dividentas šėrininkams 
$26.111.17, atsargos kapitalui pa
pildyti $8.500, Į specialų fondą 
$3.039.94, Maironio vardo šeš
tadieninei mokyklai Toronte 
$1,000, Vasario 16-sios gimna
zijai Vokietijoje $500, Skautų sto 
vyklavietei $350 ir M.N. Pr. 
Seselėms $200. Visos apyskai
tos ir pelno padalinimas susirin
kimo buvo priimtos be pakeitimų.

Slaptu balsavimu Į valdybą iš
rinkti J. Strazdas ir P. Bastys, 
i kredito komitetą S, Bailelis ir i 
priežiūros komisiją Aug. Kuolas.

PV
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CLEVELANDO VYRŲ OKTETO KONCERTAS

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas kovo 4 d., tre
čiadienį, kazimierinių proga 
rengia vakarienę.

Be skanių valgių, klubo 
vadovybė svečiams dovanai 
patieks po ąsotį alaus ant 
kiekvieno stalo.

Tokia vakarienė numato
ma surengti ir juozapinių 
proga, kovo 19 d.

Visi Klubo nariai kviečia
mi atsilankyti ir dalyvauti 
bendrose kazimierinėse, ko
vo 4 d. Pradžia 4 vai. p. p.

Vakarienė bus tiekiama 
iki 10 vai. vakaro.

Am. Lietuvių Piliečių 
Klubo Valdyba

S. m. vasario mėn. 23 d. Jau
nimo Centro salėje, Chicagoje 
įvyko Clevelando vyrų okteto kon
certas, skirtas lengvosios muzi
kos žanrui. Programą sudarė 
rečiau girdimos Karoso, Dvario
no, Bendoriaus, Babicko, Jaka- 
vičiaus dainos, o iš svetimšalių 
kompozitorių -- Romberg, Lara,

ANTANAS NAKAS

* ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
metinis koncertas įvyks. kovo 15 
d., sekmadienį,ClevelandoMuzi
kos Instituto salėje, 11021 East 
Blvd. Vietos rezervuotos. Bilie
tus prašome įsigyti iš anksto.

* CLEVELANDO ORKESTRAS 
kovo mėn. 5 ir 7 dienomis, diri
guojant Louis Lane, pristatys 
Kanados kontraltą Maureen For- 
rester, kuri dainuos, orkestrui 
lydint, prancūzų komp. Chausson 
" Poeme de L’amour et de la mer" 
(Poemą apie meilę ir jūrą) ir vo
kiečių komp. Mahler kūrinį" Lie- 
der eines fahrenden Gesellen".

Orkestras patieks Francaix Se
renadą mažam orkestrui ir pa
baigai "Enigma" variacijas, su
kurtas komp. Elgar.

Koncertai vyksta Severance 
Hali. Pradžia 8:30 vai. vak.

S T. C LAI F 
AVING5

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD.

CLEVELANDO PARENGIMŲ
KALENDORIUS _

KOVO 8 D. parengimas mokyk
los statybos fondui. Rengia ALRK 
Moterų S-gos 36 kuopa.

KOVO 15 D. L.T.M. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas Cleveland Institute of Mu- 
šic salėje.

KOVO 15 D. Sekmadienj, Lietu
vių salėje sporto klubo Žaibas 
pietos.

KOVO 22 D. Vysk.
Valančiaus lituanistinė mokyk
la rengia pietus šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos metinis 
balius, šv. Jurgio parapijos salė
je.

BALANDŽIO 11 D. Pilėnųskau- 
tų tunto vakaras - koncertas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

BALANDŽIO 18 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų d-jos susirinki
mas Čiurlionio namuose.

BALANDŽIO 25 D. Baltijos Ai
du radijo vakaras šv, Jurgio pa
rapijos salėje.

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

HOUSE FOR SALE

Shaker Colonial, 6 dideli kam
bariai, galima tuoj užimti. Kili
mai. Pard. savininkas $19.900.

Tel. LO 1-8199.

Weill ir kitų ištraukos iš opere
tinių veikalų.

Prieš keletą metų, dar esant 
gyvam violončelistui Jakavičiui, 
mūsų spaudoje dažniau buvo kelia
mas lengvosios muzikos klausi
mas. Atsirado net mecenatų, ku
rie šią muzikos sritį norėjo pa
laikyti ir propaguoti.

Mūsų visuomenė šios rūšies 
muziką vertina ir domisi. { kon
certą prisirinko pilna Jaunimo 
Centro salė, ypač daug jaunimo.

Lengvosios muzikos srityje 
mes labai esame atsilikę nuo vo
kiečių, austrų, prancūzų, lenkų 
ir amerikiečių. Mūsų repertu
aras labai siauras ir mažas. Mes 
neturime nė vienos geros opere
tės, kurios dainos būtų pasklidu
sios mūsų jaunuomenės tarpe.

Labai nenoriai ir mažai išmū- 
sų kompozitorių kas imasi kom
ponuoti lengvąją muziką. Viena iš 
šio reiškinio priežasčių, tai kad 
mes neturime gerų operetei lib- 
retistų, o dainoms gerų tinkamų 
ir skoningų eilėraščių, kuriems 
galima būtų pritaikyti lakią ir gra - 
žią melodiją, nors paieškojus, 
manau, ir jų galima būtų rasti. 
Mūsų dainų tekstai nepasižymi ge
ru literatūriniu skoniu. Iš bėdos 
paimam ir blogai išverčiam jų 
tekstus iš kitų kalbų.

Lengvoji muzika verta dėme
sio. Po sunkaus darbo žmogus 
kartais nori atsipalaiduoti ir ven
gia klausyti širdį veriančių dra
matinių įtampų. Jaunuomenė 
mėgsta šokius ir dainas. Būtų 
gerai, jei turėtumėm daugiau to
kio žanro savųjų dainų. Vyres
nieji irgi negalim tenkintis vien 
ištraukomis iš "laidotuvių mar
šų-' ar simfoninių meditacijų. 
Jokie pamokymai ir akademi
nės paskaitos apie lengvosios 
muzikos bevertiškumą nesustab
dys jos plėtimosi. Ji yra mūsų 
gyvenimo dalis.

Talentingai sukomponuota ope
retė yra vertingesnė už vidutinę 
operą ir dar priedu su blogu lib
reto. Geroje operetėje kartais 
sunku atskirti, kur baigiasi pra
moginė ir kur prasideda "rimto
ji" muzika. Eilė žymių kompo
zitorių, kaip Mozartas, Rossini, 
Donizetti, parašė labai vertingų 
komiškų operų, priskiriamų prie 
operų "buffa" žanro. Metropoli
tan operos dirigentas Bernštgi- 
nas parašė filmui "West Side 
Story” muziką, kuri priskiriama 
prie operetinės muzikos kompo
zicijų. Jei kas nors iš mūsų kom
pozitorių, turėdamas gerą libre
to, parašytų operetę, ji, manau, 
turėtų pasisekimo ir jos dainos

bei šokiai lengvai praplistų mū
sų tarpe. Gero skonio pramogi
nės muzikos pas mus niekas ne
remia ir dėlto nenuostabu, kad 
mes turime tenkintis svetimša
lių veikalais. Yra, be kita ko, ir 
kitų priežasčių, glūdinčių mūsų 
būde, stabdančių lengvosios mu
zikos plėtotę. Mes esame per 
daug santūrūs ir rimti. Stokoja
me sąmojaus ir minties lakumo. 
Neturime lakesnio humoro pajau
timo, kurį turi prancūzai, len
kai ir dalinai amerikiečiai. Mes 
nelabai mokame ir norime juok
tis, verčiau esame linkę nušluos
tyti ašarą.

Okteto vadovas Rytas Babickas 
yra geras pramoginės muzikos 
propaguotojas. Jis turi gerą rit
mo pajautimą, neblogai akompa
nuoja ir pašvenčia daug darbo ok
teto vadovavimui. Jam vadovau
jant, reikia manyti, kad oktetas 
subręs ir ištobulės. Dabar dar 
oktetui trūksta subtylumo ir vie
tomis didesnio muzikalumo. Kon
certe išpildytos liaudies dainos, 
kurios pasižymėjo vos 8 taktų 
tęstinumu ir trumpų posmų kar
tojimu, buvo sudainuotos truputį 
pervienodai ir neįvairiai. Pav. 
gražiojoje "Balnok, tėveli" dai
noje tempas paimtas per daug 
greitas, dinamiška linija neįvai
ri,o ši daina taip ir prašosi in
terpretuojama įvairesniais tem
pais. Tai liečia ir kitas dainas, 
kuriose trūko muzikalinių niu
ansų crescendo, diminuendo ir 
geresnės frazuotės. Gal viskas 
būtų gerai, jei oktetas dainuotų 
tik šokiams, bet kai pasirodomą 
koncertinėje estradoje, klausyto
jas nori girdėti subtylesnį išpil
dymą.

Oktetas nepasižymi didesniais 
balsiniais resursais, tad ir jo 
vadovui sunku ką geresnio pada
ryti. Reikia tenkintis tokiais bal
sais, kurie yra. Tačiau ir toki 
sąstatą galima patempti Į aukš
tesnį menišką lygį.

Antrojoje koncerto dalyje mažo 
sąstato džazo orkestras labai ge
rai pritarė dainininkams.

Iš spaudos teko patirti, kad ok
tetas ruošiasi išleisti antrą 
plokštelę. Šiai plokštelei reikėtų 
orkestrą sustiprinti, daugiau pa
kontroliuoti, kad jis neišsiskirtų 
iš dainininkų tarpo ir nenustelb
tų jų balsų, o patį oktetą reikėtų 
sustiprinti geresniais balsais. Jo 
sąstate, manau, galėtų palikti vi
si senieji dainininkai, bet spe
cialiai plokštelės rekordavimui 
keturi papildomi geri gaisai la
bai praverstų.

VAJUS VASARIO 16 GIMNAZIJOS
NAMAMS UŽBAIGTI

BALANDŽIO 26 D. dailininko 
Br. Murino kūrinių paroda Čiur
lionio namuose. Paroda bus ati
daryta iki gegužės 2 d.

GEGUŽĖS 3 D. šv. Jurgio pa
rapijos klebono kun. B. Iva
nausko 25 metų kunigystės su
kakties proga pagerbimas-ban- 
ketas, šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

GEGUŽĖS 9 D. Pabaltiečių 
sportininkų vakaras Slovėnų au
ditorijoje.

GEGUŽĖS 9 D. Dainavos 
stovyklos globos komiteto pa
rengimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

GEGUŽĖS 16 D. J. Puodžiūno 
ir V, Karosaitės baleto koncer
tas Slovėnų Auditorijoje.

GEGUŽĖS 17 D. šv. Kazimie
ro Lituanistinės.mokyklos moks
lo metų užbaigimas Naujosios 
Parapijos salėje.

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

SINCE 1909

13515 EUCLID AVĖ 
6712 SUPERIOR AVĖ.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Iš Lietuvių Prekybos Rūmų Chicagoje Vasario 16 minėjimo. Kal
ba Balionas. Prezidiume sėdi iš kairės V. Adamkavičius ir gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis. A, Gulbinsko nuotrauka

AR TAI GYVENIMIŠKA POLITIKA?
------ K. M. JUOZAS ŠARŪNAS -----

PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
skelbia vajų viso laisvojo pasau
lio lietuvių tarpe užbaigti stato
miesiems namams Vasario 16 
gimnazijai.

Pastatas, kurio sienos jau pa
statytos , talpins visas klases, mo ■ 
kslinius kabinetus, valgyką, vir
tuvę, 3 butus ir 3 kambarius. 
Jie kainuos apie 800.000 vokiškų 
markių (arba apie 200.000 JAV 
dolerių). Vokiečių vyriausybė sa
vo duotąjį pažadą tesi, 300.000 
vokiškų markių jau įmokėjo ir 
šių, 1964, metų bėgyje įmokės da r 
200.000. Tad viso pusę milijono 
vokiškų markių.

Pradiniame vajuje, nuo 1960 
metų vasario 16, lietuvių ir kita
taučių tarpe surinkta statybai 
apie 100.000 vokiškų markių. Tai
gi dabar skelbiamojo vajaus tiks
las surinkti trūkstamuosius 200 
tūkstančių vok. markių (arba 
50.000 am. dolerių).

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba ir Vasario 16 Gimnazijos di
rektorius kreipėsi atskirais raš
tais į viso pasaulio LB kraštų 
valdybas ir į daugelį veikliųjų 
lietuvybės darbuotojų prašyda
mi vajui talkos.

šiuo kreipiasi į visus geros va
lios lietuvius, prašydami aukos. 
Tenelieka nė vieno lietuvio, ku
ris nebūtų prisidėjęs savo pinigi
ne parama prie naujųjų Vasario 
16 Gimnazijos namų pastatymo!

Veiklieji lietuviai yra prašo
mi ne tik aukoti asmeniškai, bet 
taip pat paskatinti ir tuos, kurie 
lietuviškiems reikalams skiria 
mažiau dėmesio.

Aukas prašoma siųsti arba per 
BALF centro valdybą arba če
kiais tiesiai gimnazijai, nerašant 
jokios pavardės, o tik "Privates 
Litauisches Gymnasium, Hutten- 
feld”, arba pervesti banko sąs
kaitom Deutsche Bank.h'einheim 
Sparkonto 621932, Privates Li
tauisches Gymnasium.

Daug kas smerkia siaurą na
cionalizmą kaip reiškinį, prie
šingą humanizmo dvasiai. Kar
tais tai daroma kitų nacionaliz
mui silpninti, o kartais kai reiš
kiasi gera valia, susiduriama su 
kliūtimi, dabar vis dažniau išky
lančia "realios politikos" vardu. 
Pažvelgus po tuo frazeologijos 
kevalu matome tikrąją tokios po
litikos' esmę, kur vietoj tikros 
realios politikos randame siau
rų -nacionalinių interesų tiks
lus. Tokiu būdu susidaro apgau
lingas ratas, už kurio lieka iliu
zijos, tikrai realių politikų pri
pažįstama utopija. Dar niekuomet 
nebuvo tokio didelio nacionalinių 
interesų susmulkėjimo vienoje 
pusėje, kada kitoje pusėje atsi
stojo milžiniška antinacionalis- 
tinė galybė, grasanti be jokios 
išimties pavergti visus.

"Nacionalistiniai - realios" po ■ 
litikos pavyzdį geriau suprasti 
mums padeda toks lenkų emigra
cinio žurnalo "Kultūra" fragmen
tas: "Rusijai visai pasitraukus 
iš Lenkijos nebus jokių kliūčių už- 
megsti normalius ir gerėjančius 
tarpusavio santykius tarp mūsų ir 
Sovietų Sąjungos. Privalome vi
suomet pabrėžti, kad mūsų poli
tikos tikslas yra vien tik nepri
klausomybės atgavimas, bet ne 
Sov. Sąjungos sužlugdymas ir 
komunizmo išnaikinimas visoje 
žemėje".

Iš to seka išvada, kad komunis
tinėje vergijoje telieka sau Lie
tuva, Latvija, Estija,Baltarusija, 
Ukraina, Kaukazas, Vidurio ir 
Rytų Azijos tautos, Kinija, Viet
namas, Korėja, Kuba ir t.t., kad 
tik Lenkija būtų nepriklausoma. 
O gal ir vokiečių politikos tiks
las yra atgauti vientik "Wieder- 
vereinigung" 1937 m. ribose. Ka
žin, kaip tada tas lenkas galvotų 
ir rašytų? Politikas, kuris po sa
vo valstybės nepriklausomybės 
atgavimo dar pradėtų Įkalbinėti

Nejaugi panašią "realią poli
tiką" šiandien reprezentuoja pa
minėtų ir nepaminėtų tautų veiks
niai, neišskiriant ir mūsų VLIK, 
kurių valstybės randasi komunis
tinėje vergijoje? Nejaugi jų re
ali programa baigiasi išsilaisvi
nimu iš Rusijos vergijos. O kas 
toliau? Toliau sektų su komuniz
mu bendradarbiavimo programa, 
kuri kolkas dar tebesmerkiama 
ir... perėjimas iš Vakarų į Rytų 
frontą.

Tokiu būdu, taip vad. "realios 
politikos" pamatuose už garsių 
šūkių uždangos slypi didelė veid 
mainystė, siekianti vien tik savo 
siauro nacionalistinio tikslo. Tai 
didžiausia klaida, nes lengviau 
pasiekti tikslą sujungiant, bet ne 
susmulkinant tautų interesus. Vi
sai apie tą negalvojant, einama 
prie disproporcijos, kurioje, tarp 
tautinę galybę norima nugalėti 
tautiniu partikuliarizmu.

Sutikus su prielaida, kad san
tykiuose su Rusija didžiosioms 
valstybėms "realią politiką" dik 
tuoja vien tik jų nacionaliniai in
teresai,mes jau dabar turėtumėm 
pasidaryti pesimistinę išvadą, 
jog jau niekas nebegalvoja pasi
priešinti tarptautiniam komuniz
mui ir, kad visi garsūs ideolo
giniai šūkiai, garsinami Vaka
ruose, yra apgavikiškų frazių 
purvo bala.

Komunizmo pirmoji auka yra 
Rusija. Tuo atveju Rusija, kovoje 
prieš bolševizmą, nėra Vakarų 
priešas, o privalo būti pirmąja 
sąjungininke.

Geriausias bodas nuversti ko
munistinį viešpatavimą tai tarp 
rusų tautos ir komunistų parti
jos i varius kylį. Kaip žmonės 
daro klaidą kiekvieną lenką lai
kydami kataliku taip darytų klai
dą, kiekvieną rusą skaitydami ko
munistu.

Šiuo metu atrodo, kad Vakarų 
vyriausybių ir pavergtųjų tautu 
vadov. veiksnių "realioji poli
tika" savo veiksmais eina prie

kovoti prieš komunizmą, būtų pri- komunizmo palaikymo, o ne jo 
pažintas nerealiu, ko gero dar ir silpninimo, skaldymo ir panai- 
kenksmingu utopistu. kinimo.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 9(1 DIENŲ:

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI K IEK VIENO MĖNESlo 15-TOS DIE
NOS. NES DIVIDENDĄ NIK PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

4j/2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENU ANT INVESTAVIMU-

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIA MS. KURIEM PRO( ENTAI YRA SVARIU' 

GALU DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1117 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS.

sekretorius
C hicago Phone: 212-1395; Suburbau Phone: 656-6330



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ CHICAGOJE MINĖS 

PREZIDENTO A. SMETONOS 
MIRTIES SUKAKTĮ

* JONAS JASAITIS, JAV LB 
Centro Valdybos pirmininkas, 
praėjusi penktadieni, Chicagoje 
eidamas skersai gatvę buvo su
žeistas pravažiuojančio automo
bilio. J. Jasaitis gydosi Centrai 
Community Hospital, Dr. V. Ma
ciūno priežiūroje.

* GERTRŪDA DANTIENĖ, 
Korp! Neo-Lithuania filisterio 
Aleksandro Dantos žmona, mirė 
Australijoje. Šią liūdną žinia, kad 
ir pavėluotai, sužinojome iš Mū
sų Pastogės. Mielam Dirvos rė
mėjui ir tautinės srovės veikė
jui Aleksandrui Dantai, jo šeimai 
ir artimiesiems jungiame Dirvos 
kolektyvo nuoširdžią užuojautą.

NEW YORK
♦ ALG. KEZIO, S.J. foto kūri

nių parodą kovo 14-15 d.d. orga
nizuoja New Yorko Lietuvių Bend
ruomenė Apreiškimo par. salėje, 
Brooklyne. Šia proga parodos 
eksponatų autorius duos pašne
kėsi tema "Religinio meno pa
minklus Europoje aplankius".

KAZIUKO MUGĖ
Šiemet "Neringos" viet. sesės 

ir "Nevėžio" tunto broliai Kaziu
ko mugę rengia Maironio parke 
kovo 22 d. 2 vai. p.p. Jau iš anks
to ruošiamasi. Sesės siuva ir 
puošia lietuviškas lėles ir kitus 
rankdarbius daro, o broliai skau
tai plačiai užsimoję lietuviškais 
ir skautiškais medžio išdirbi
niais. Mugės metu 4 vai. p.p. bus 
skautiška programa. Visi yra 
kviečiami atsilankyti Į Kaziuko 
mugę.

* REGINA BUDRIENĖ, Lietu
vos gen. konsulo žmona, dalyvaus 
New Yorko skaučių-tų suruoštos 
Kaziuko mugės atidarymo iškil
mėse.

New Yorko vyr. skautės Felda Nemickienė, Aldona Šileikytė, Eglė 
Sodaitytė ir Ramunė Vilkutaitytė ruošiasi Kaziuko mugei, kuri Įvyks 
kovo 8 d. Apreiškimo parapijos salėje. Bus Įdomi programa ir Įėji
mas visiems laisvas.

Kauno Dramos Teatro aktoriui

PETRUI KUBERTAVIČIUI

mirus, jo dukrų Dalių Kubertavičiūtę-Maurukienę, 
šeimų ir artimuosius giliai užjaučia

Dalia ir Viktoras
P u š k o r i a i

Nuoširdi užuojauta
DALIAI MAURUKIENEI ir jos šeimai, 

tėveliui aktoriui

PETRUI KUBERTAVIČIUI
Lietuvoje mirus —

Vincentina ir Jonas
Jurkūnai

STASIUI LESKAIČIUI

staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
me Poniai Vincei Leskaitienei ir jos šeimai

S t a m f o r d o Liet. Moterų 
Atstovybės Klubas

* VOICE OF AMERICA, JAV 
vyriausybės oficialus radijas, 
lietuvių programoje vasario 23 d. 
darant lietuvių veiklos apžvalgą, 
keliais žodžiais paminėjo, kad Ro
moj gyvenąs buvęs Lietuvos už
sieniu reikalų ministeris S. Lo
zoraitis Vasario 16 proga kreipė" 
si su atsišaukimu J lietuvius. Bū
dinga, kad ne tik nebuvo teiktasi 
perskaityti jo atsišaukimo min
čių, bet matyti, kad neerzinus Lie
tuvos okupantų, užmiršta pami
nėti jog S. Lozoraitis yra Nepri
klausomos Lietuvos diplomati
nės tarnybos Šefas.

♦ DR. ANGELĖ RUGIENlOTĖ, 
sausio 25 d. ištekėjo už vokie
čių tautybės d r. H. Struppe, kaip 
praneša PLB Vokietijos Krašto 
V-bos Informacijos.

VVORCESTER

ŠVęS SUKAKTĮ
Gegužės 2 d. Maironio parke 

"Nevėžio" tuntas ir "Neringos" 
viet. rengia 10 metų tsisteigimo 
paminėjimą. Minėjimas bus pra
dėtas šeštadienj (gegužės 2 d.) 
vakare 7 vai. -- koncertu. Kon
certo programą išpildys New 
Yorko skautų vyčių oktetas, vad. 
muz. A. Mrozinsko. Po koncerto 
bus bendra vakarienė ir šokiai.

Gegužės 3 d. (sekmadienĮ)9:30 
ryto, • Aušros Vartų bažnyčioje 
bus Mišios už mirusius skau
tus ir jų artimuosius, dalyvau
jant skautams, tėveliams ir sve
čiams. Po pietų 2 vai. bus iškil
minga sueiga su programa ir 10 
metų skautų gyvavimo Worceste- 
ryje minėjimas. Po minėjimo 
bus bendros vaišės. Visi skau- 
tai-ės ir vadovai iš apylinkės vie
tovių, o taip pat tėveliai ir visa 
lietuviška visuomenė kviečiama 
atsilankyti.

ALT S-gos Chicagos skyriaus 
iniciatyva, iš vietos lietuvių or
ganizacijų sudarytas komitetas 
š.m. kovo mėn. 7 d. šeštadienj, 
Jaunimo Centre rengia Prezi
dento A. Smetonos 20 metų mir
ties minėjimą.

Prof. Adomas Varnas minė
jimui specialiai nupiešė Prezi
dento A. Smetonos portretą.

Minėjimas bus pradėtas kovo 
mėn. 7 d. 10 vai. ryto pamaldo
mis Tėvų Jėzuitų Koplyčioje, 7

PIRMOJO IR PASKUTINIO LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO
SMETONOS 20 METŲ MIRTIES MINĖJIMO PROGRAMA

1. 10 vai. ryte pamaldos Tėvų Jėzuitų koplyčioj.

2. 7 vai. vakaro vainiko prie paminklo žuvusiems dėl Lietu
vos Laisvės padėjimas.

3. 7 vai. 15 min. Akademijos atidarymas

■ Vėliavų paradas
Gėlių prie prezidento paveikslo padėjimas
Zitos Kevalaitytės - Visockienės deklamacija
Solistas Jonas Vaznelis
Generalinio Konsulo Petro Daužvardžio žodis

■ Prof. Jono Puzino paskaita
Vyčių Choro koncertinė dalis

šia minėjimo proga prof. Adomas Varnas nupiešė spe
cialų prezidento Antano Smetonos portretą, kuris bus paro
dytas minėjimo dalyviams.

Minėjimas vyksta Chicagos Jaunimo Centre 1964 m. kovo 
mėn. 7 dieną.

Rengimo Komitetas

Chicagos Vyčių choristai vyrai. ŠĮ šeštadienį Chicagoje Vyčių 
choras išpildys meninę programą Prezidento Antano Smetonos mir
ties sukakties minėjime.

Mes tik lietuviškai dainuojame...
Toks atsakymas skambėjo iš 

jauno lietuviuko lūpų, kuris nie
kuomet Lietuvos nematė ir kurio 
tėvas pasaulį išvydo Dėdės Ša
mo žemėje. Atsieit jis priklauso 
trečiajai lietuvių išeivijos gen- 
kartei.

Sunku jam susivokti modernia
me lietuvių kalbos žodyne, nesu
prantama jam Nepriklausomos 
Lietuvos sąlygose išaugusio lie
tuvio psichologija, o visgi jis reiš
kia noro tik lietuviškai dainuoti 
nes, girdi, jei aš norėčiau dai
nuoti kitoje kalboje, tai aš ei
čiau Į amerikoniškus chorus, 
kur darbo sąlygos daug palan
kesnės.

Iš panašios jaunuomenės su
darytas Chicagos Lietuvių Vy
čių Choras su gan Įdomia pra
eitimi, tradicijomis ir lietu
višku užsispyrimu — išlaikyti 
lietuviškos dainos bruožus.

Ir tikrai, jei mes pavartysi
me jau pageltusius Amerikos 
Lietuvių išeivijos istorijos la
pus surasime, kad kadaise apie 
1915 metus įsisteigė "lietuviškų 
dainorių” ansamblis, apimantis 
anų laikų jaunuomenę, atsive
žusią iš Tėvynės lietuviškai dai
nai meilę. Tad ir Vyčių Choro 
istorijoj atsispindi visas mūsų 
muzikinis gyvenimas. Chorui va
dovavo visa eilė žinomų kompo
zitorių, per jo eiles perėjo daug 
dainos talentų, vėliau Įkopusių 
1 solistų eiles, buvo tai kaip ir 
forumas lietuviškos dainos kū
rėjams, kurių veikalai tinkamo
je interpretacijoj, persunkti il
gesio ir tyr os tėvynės meilės 
jausmais, buvo perduodami pla
čiosioms lietuviškos išeivijos 
masėms.

Kas dar būdinga, kad anų lai
kų lietuviai sugebėjo lietuviškos 
dainos meilę perduoti savo atža
lynui, kuris iki šių dienų puose
lėja tuos taip turtingus liaudies 
motyvus, Įvilktus į naujus harmo
nijos rėmus.

vai. vakare vainiko padėjimas 
prie paminklo Jaunimo Centro 
sodelyje, 7:15 vai. akademija Jau
nimo Centro didžioje salėje. 
Akademija susidės: iš Prez. A. 
Smetonos pagerbimo, prof. J. 
Puzino paskaitos, meninės da
lies, kurioje dalyvaus: Z. Keva- 
laitytė - Visockienė, solistas 
J. Vaznelis ir Vyčių choras.

Minėjimui rengti komitetas 
kviečia Chicagos lietuvių visuo
menę Prez. A. Smetonos rengia
mame minėjime dalyvauti.

Kaip kiekvienas kultūriniai 
ideologinis junginys, taip ir Vy-

Chicagos Vyčių choras repeticijos metu. Chorui vadovauja muz. 
F. Strolia.

Dariaus - Girėno lituanistinės- mokyklos Chicagoje Vasario.l6-sios minėjime vasario 23 d. vaizdelio 
"Lietuvai Tėvynei" vaidintojai. Iš kairės: Laimutė Lapinskaitė, Kristina Martinkutė, Audronė Matutytė, 
Tomas Jurkštas, Dainė Narutytė, Nijolė Abramikaitė, Jūratė Markevičiūtė, Daina Kubiliūtė, Kazys 
Martinkus, Korenlija Bakšytė, Ilona Marcinkutė, Vytautas Jasinevičius, Saulius Petkus, Vytenis An
driušis, Danis Kastys, Julius Smilga ir viduryje Juliukas Binkis, kuris pravedė Lietuvos istorijos pa
moką -- Į jo klausimus turėjo atsakinėti visi kiti mokyklos mokiniai esantieji salėje.

V. Noreikos nuotrauka

Mūsų Įžymaus fotografo ALGIMANTO KEZIO, S.J., foto kūrinių 
paroda Įvyks kovo 14-15 d. Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyne, 
Parodą rengia LB New Yorko apygarda. Viršuj viena iš A. Kezio pa
rodoj išstatytų nuotraukų "Žingsniai aikštėje".

JAUNIEJI MINĖJO VASARIO 16

Vasario 16 minėjimą buvo su
rengusi Dariaus-Girėno vardo li
tuanistinė mokykla. Minėjimas 

čių Choras pergyveno Įvairių mo
mentų. Turėjo choras pasiseki
mą plačiose lietuviškos išeivi
jos masėse, netrūko ir nusivy
limų. Būta laikų, kada atrodė, 
kad šis dainos mylėtojų vienetas 
iširs, nes kartais trūkdavo pasi
šventėlių chorvedžių, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių iš 
vadovybės pasitraukdavo, bet kai 
kuriam laikui praslinkus vėl at
sirasdavo idėjos ir dainos meno 
mylėtojas ir iš naujo tęsdavo 
seniai pradėtą darbą.

Nūdien Vyčių Choras didžiuo
jasi turĮs jauną, neišsemiamos 
energijos vadovą, kuris ne tik kad 
pilnai pribrendęs chorvedys, tu
rįs gilią muzikalę erudiciją, bet 
taip pat patsai komponuoja ir savo 
kompozicijas bando prie daini
ninkų balsų savitumų.

Chicagiečiai turės progos iš
girsti ŠĮ chorą ateinant} šeštadie
ni, kovo mėn. 7 dieną, Chicagos 
Jaunimo Centre, kai lietuviškoji 
visuomenė minės prezidento An
tano Smetonos 20 metų mirties 
sukaktį. To choro dalyvavimas 
iškilmėse Įrodo, kad tarp vadi
namos senosios ateivių kartos, jų 
atžalyno bei naujų ateivių nėra 
esminių skirtumų. Mus visus riša 
meilė lietuvybei, savo tradici
joms ir savo menui. Mes visi kar
tu atiduosime tinkamą pagarbą 
mirusiam Lietuvos Prezidentui 
Antanui Smetonai. A.K.

Įvyko vasario m. 23 d. valdiš
kame parko pastate, kur veikia 
graži, erdvi, patogi ir nemoka
mai duodama lietuviška mokyk
la.

Dariaus - Girėno posto nariai 
įnešė vėliavas. Invokaciją atliko 
kun. T.K, Trimakas, JS. Vasa
rio 16 aktą skaitė Ilona Marcin
kutė ir referatą -- G, Markevi
čius. Buvo girdimi Karo Muzie
jaus vėliavų nuleidimo apeigų 
Kaune muzikos garsai. Scena bu
vo papuošta: laisvės paminklu, 
Vilniaus pilimi, Klaipėdos švy
turiu ir Kauno bei Vilniaus her
bais. Mokiniai buvo gerai sugru
puoti programos atlikimui.

Programą pradėjo vaidyla (K. 
Martinkus) kalbėdamas apie gar
bingą ir didžią Lietuvą. Ketu
rios vaidilutės: I. Marcinkutė,
L. Jurkšaitė, K. Martinkutė, A. 
Matutytė saugojo amžiną ugnį. 
T. Jurkštas, T. Petkus, V. Ja- 
sinevičius, S. Petkus -- vaizda
vo Lietuvos istoriją; L. Lapins
kaitė, Lietuvos dvasia, vykusiai 
Įsijausta vaidyba ir tinkamu bal
su priminė paliktą tėvynę, jos ii- . 
gesĮ, prašydama tremtyje esan
čių budėti ir aukotis jos laisvei, 
nes tai įpareigoja žuvę Lietuvo
je broliai partizanai; K. Bakšy- 
tė išpildė -- Lietuva mano šiau
rės pašvaistė. Pavyzdingai buvo 
Įjungta Į šią programą tėvynės 
pažinimo ir istorijos pamoka, ku
rią gerai pravedėtrečio skyriaus 
mokinys J. Binkis. Jo paklausi
mus turėjo atsakinėti salėje su
grupuoti mokiniai.

Pabaigai, maži ir energingi 
lietuviukai, V, Andriušis, J. 
Smilga, D. Kastys ir J. Binkis 
padeklamavo.

Iškilmingai ir gražiai atšvęs
ta Vasario 16 buvo patenkinti tė
vai, svečiai ir patys mokiniai.

Padėka priklauso mokyklos va
dovybei ir tėvų komitetui.

Antanas Gintneris

Paragink savo pa
žįstamus’ užsiprenu-
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