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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PREZIDENTO PLANAS
L. B. JOHNSONAS IR TOLIAU ŽADA GEROVĘ 
KRAŠTO VIDUJE IR TAIKĄ SANTYKIUOSE 
SU UŽSIENIAIS. — PAKVIETIMAS SOVIETŲ 
VADAMS APSILANKYTI AMERIKOJ — BENT 
KOKIOS VILTIES ATĖMIMAS PAVERGTIEMS 
SOVIETŲ KRAŠTAMS. — JOKIOS NAUJOS PO

LITIKOS AZIJOJE.

Vytautas Meškauskas

Sausio 4 d. prezidentas L. B. 
Johnson padarė tradicini prane
šimą apie būklę (statė of the 
Union) jungtiniame senato ir at
stovų rūmų posėdyje. Turint gal-

Kas nauja

• SOVIETŲ S-GOS SPAUDA 
aštriai kritikuoja prez. Johnso- 
no kalbą, prikišant joje dvivei
diškumą. Anot Pravdos, prezi- 
denus, kalbėdamas apie tolimes
nių santykių su Sov. S-ga išlygi
nimą ir moderavimą, neatsisa
kąs kištis J Vietnamo ir Kongo 
reikalus, tuo patenkindamas JAV 
"miliuristų avantiūras^ JAV - 
Sov. S-gos santykių klausime pre
zidentą s pasirodęs kuklus kon
krečiais pasiūlymais.

Sovietinė spauda visai nepami
nėjo tų kalbos vietų, kuriose 
prez. Johnsonas kvietė Sov. S- 
gos vadovus atvykti J JAV, su
sipažinti su šio krašto laimėji
mais ir keistis nuomonėmis per 
televiziją. Tuo pačiu buvo duou 
suprasti, kad prezidenus neatsi
sakytų atsakyti revizitu.
• JAV PARAMA KUBOS pa

bėgėlių organizacijoms pamažu 
siaurėja. Politiniuose sluoksniuo
se svarstomas klausimas, kaip 
surasti žmogų pačiojeCastro ap
linkoje, kurioje jaučiamas nepa
sitenkinimas dabartine Kubos pa
dėtim, ir jj remti, kad pagreiti
nus Castro nuvertimą. Esamose 
sąlygose esąs visai įmanomas 
sukilimas prieš Castro iš vidaus, 
visai nepanaudojant emigrantinių 
organizacijų.
• POPIEŽIUS POVILAS VI nu

mato pravesti svarbias reformas 
Romos Kurijoje. Tomis refor
momis, išplaukiančiomis iš Baž
nyčios suvažiavimo nutarimų, 
numatoma suteikti didesnes tei
ses vyskupams, apriboti Kuri
jos narių amžių iki 70 m., su
mažinti Kurijos teises skiriant 
vyskupus ir sprendžiant vedybų 
klausimus, įvesti moderniškiau
sias priemones Bažnyčios admi
nistracijos pagerinimui.
• PREZIDENTO RINKIMAI 

ITALIJOJE parodė, kad krikš
čionių - demokratų partija, val
džiusi ŠI kraštą virš 18metų,pa
sidarė ne vienalyte organizacija, 
o kolekcija įvairiausių pažiūrų 
frakcijų. Prezidentu išrinkus so
cialdemokratą Saragat, spėjama, 
kad jo vaidmuo Italijos politinia
me gyvenime bus žymiai ryškes
nis ir įtakingesnis.
• 700 MIL. DOL. PARAMOS 

Kuba gavo iš Sov. S-gos 1959- 
1963 m. laikotarpyje. Neskaitant 
apie 1 biL dol,paramos ginklavi
muisi, Kuba yra daugiausia pa
ramos gavusi valstybė P. Ame
rikoje,

Tuo pat metu JAV remia 19 
P. Amerikos valstybių. 

kolaborantų ’second hand* žinių, 
o l sovietų vergiją patekusios tau
tos apsiprato su savo likimu ir j| 
galėtų pagerinti... intensyvia pre
kyba su JAV, amerikiečių biznie
riams ir unijų pareigūnams tal
kininkaujant!

Padėtis esanti, pasak prezi
dentą, rimtesnė Azijoje, kur ko
munizmas turis daugiau agresy
vią išraišką (face). Girdi,mes tai 
matome Vietname. Čia preziden
tas paaiškino, kodėl amerikie
čiai ten atsirado:

"Pirmiausia dėlto, kad drau
giška tauta prašė mūsų pagalbos 
prieš komunistinę agresiją. 
Prieš dešimt metų mes ją paža
dėjome. Trys prezidentai tą pa
žadą parėmė ir mes nesiren
giam jo sulaužyti.

Antra, mūsų pačių saugumas 
yra susijęs su taika Azijoje, Du 
kartus vienos kartos laikotarpy
je mes turėjome kovoti su agre
sija Tolimuosiuose Rytuose. Ag
resijos ignoravimas tik padidintų 
platesnio karo pavojų.

Mūsų tikslas yra taika pietry
čių Azijoje. O ji ateis, jei agreso
riai paliks savo kaimynus ramy
bėje.

čia reikalas sukasi dėl lais
vės. Ir dėl to mes niekados 
neturėtumėm nusileisti. (What is 
at sukę is the cause of freedom. 
In that cause we shall never be 
found wanting)."

Prezidenus sąmoningai išsky
rė dvi komunizmo rūšis: sovie
tinę, su kuria, esą .galima susi
kalbėti, ir daugiau agresingą — 
aziatinę, kuriai reikia pasiprie
šinti. Vargu, ar Ui atitinka tie
sai. Tiek vieni, tiek ir kiti ko
munistai niekados nepraleidžia 
progos savo tikslams įgyvendin
ti. Skirtumas glūdi tik tame, kad 
sovietai neturi tokios geros pro
gos Europoje, kaip kad kinų ko- 
munisui Azijoje.

Kodėl amerikiečiai negali ly
giai taip pat gerai pasipriešin
ti komunistiniams siekiams piet
ryčių Azijoje, kaip kad jie pasi
priešino Vakarų Europoje po 1948 
metų? Dėl to, kad Europoje nebu
vo, bent iki šiol, paliku jokios 
abejonės, kad komunistų agresi
ja susidurs su visa JAV galybe 
ir ūme susidūrimebussunaikin- 
u pati Sovietų Sąjunga. Vietname 
Washingtonas buvo įstumtas {to
kią padėti, kad komunistai gali 
daryti ką nori, nebijodami jokios 
bausmės savo užnugariui.

Padėtis ten yra tokia, kad tik 
reali JAV grėsmė perkelti karo 
veiksmus { šiaurę gali sustab
dyti iš • Šiaurės vadovaujamą ir

voje, kad L.B. Johnsonas buvo 
pats išrinktas prezidentu didele 
dauguma keturių metų terminui, 
tas pranešimas yra lygus ir nau
jos vyriausybės deklaracijai arba 
bent įvadu l ją inauguracijos pro
ga sausio 20 d. Be to, spaudoje 
buvo pasirodžiusių žinių, kadpre 
zidentas labai įtemptai dirbęs, 
ruošdamas tą pranešimą. Dėl vi
sa to, prezidento kalbos buvo lau
kiama su dideliu susidomėjimu.

Tačiau tie, kurie laukė iš tik
ro ko nors naujo, turėjo kiek nu
sivilti. Prezidentas pasitenkino 
daugiau ar mažiau bendromis 
frazėmis, kuriomis jis pasižadė
jo siekti gerovės savo krašte ir 
taikos santykiuose su užsieniais. 
Apie prezidento priemones pa
kelti krašto gerovę ir leisti ja pa
sidžiaugti galimai didesniam žmo
nių skaičiui, kurie iki šiol to ne
galėjo padaryti vien savo pajė
gom, mes turėsime progos dar 
daug kartų pakalbėti, kongresui 
svarstant jau konkrečius to sie
kiančių įstatymų projektus. S{ 
kartą pasitenkinsime sustojimu 
prie prezidento samprotavimų už
sienio politikos srityje.

Pastebėjęs, kad mes vistiek 
dar gyvename pilname pavojų pa - 
šaulyje, LBJ taip nusakė kon
krečius JAV politikos tikslus:

"Su Sovietų Sąjunga mes sie
kiame taikingo susipratimo 
(peaceful understanding), kuris 
galėtų sumažinti pavojų laisvei". 
Prezidentas dar pridėjo, kad ru
deni, atseit per rinkimus, jis pra
šęs amerikiečių pasirinkti tokios . 
politikos krypt} ir jie tam Pri- 
tarę: "Aš pildysiu jų pavedimą. 
Jei mes turime gyventi taikoje, 
mes turime geriau vienas kitą 
pažinti.

Esu tikras, kad amerikiečiai 
sveikintų progą pamatyti sovie
tų vadus per savo televiziją — 
lygiai taip pat aš norėčiau kad 
sovietų žmonės galėtų išklausyti 
mūsų vadus.

Turiu vilties, kad sovietų va
dai galės aplankyti Ameriką ir 
iš pirmų šaltinių (at first hand) 
pažinti mūsų kraštą.

Rytų Europoje neramios (rest- 
less) tautos lėtai pradeda įgyti 
savus bruožus (assert their iden- remiamą partizanini karą Pietų 
tity). Mūsų vyriausybė, padedama 
darbo ir prekybos veikėjų, ieško 
būdų padidinti taikingą prkybą su 
tais kraštais ir Sovietų Sąjunga".

Paprasčiau kalbant, preziden
tas tikisi, kad J Washingtoną at
vykęs Brežnevas ir Co. galės dau
giau patirti apie Ameriką, negu iš 
savo skaitlingų šnipų ir kitokių

Vietname. Prezidentą s tačiau tuo 
grasinti atsisako. Kodėl? Todėl, 
kad jam neaišku, ką tokiu atveju 
darys Sovietų Sąjunga. Kinija, 
grynai kariniai žiūrint, nesuda
ro rimto priešo, sovietai būtų 
kiek kietesnis riešutas. Tačiau 
naivu manyti, kad maloniai el
giantis su sovietų vadais, gali

Gimnastai Azijos Pietryčiuose...

Vaizdas iš lietuvių mokytojų konferencijos New Yorke, įvykusios sausio 2-3 d. kurioje dalyvavo litu
anistinių mokyklų 37 mokytojai. Nuotraukoje prie stalo kalba LB švietimo Tarybos pirm. J. Ignatonis. 
Toliau matyti sėdint: J. Banaitienė, P. Dzikienė, VLIK atstovas St. Lūšys, V. Padvarietis ir LB New 
Yorko apyg. pirm. J. Šlepetys. R. Kisieliaus nuotrauka

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA NEW YORKE
Kai didžioji New Yorko lietuvių 

dalis dar tebemiegojo po triukš
mingų Naujųjų Metų sutikimų, sau
sio 2-os dienos ankstų rytą iš to
limų miestų suvažiavę rinkosi li
tuanistinių mokyklų mokytojai ir 
dvi dienas posėdžiavo Apreiški
mo parapijos salėje, Brooklyne. 
Lietuviai mokytojai, tie lietu
vybės apašulai, nuo kurių vi
sais laikais priklauso uutos atei
tis, kurie daugiausia uuui duo
da ir mažiausia iš jos reikalau
ja sau, kurie dirba didžiausią 
uutinl darbą ir apie kuriuos ma
žiausia laikraščiai rašo. Seni, 
dar nepriklausomos Lietuvos bu
vę mokytojai ir, mano dideliam 
nustebimui, didesnė jųdalis jauni 
veidai, susirūpinę svarstė me
todus, mokymo priemones ir ki
tas lituanistinio mokymo pro
blemas.

Suvažiavimas išklausė eilės 
paskaitų: Lietuvių kalbos dėsty
mas visai nemokantiems -- J. 
Kavaliūno; Anglų ir lietuvių kal
bų fonologiniai skirtumai — dr. 
A. Klimo; Rašybos, rašmenų,pro
gramos ir kiti organizaciniai rei
kalai -- J. Ignatonio, JAV LB 
Švietimo Tarybos pirmininko,ir 
Tėvų vaidmuo lituanistinio švie
timo uždaviniuose -- V. čižiū-
no.

Be to, konferencijos dalyviai 
aptarė Maironio mokyklos Brook
lyne 1—jo skyriaus parodomąją 
pamoką, kurią pravedė tos mo
kyklos vedėja E. Ruzgienė.

ma papirkti jų palankumą piet
ryčių Azijoje. Jie skaitosi tik su 
jėga ir kiekvienas pataikavimas 
tik padidina jų apetitą.

E. ČEKIENĖ

Kiekvieną paskaitą suvažia
vimas išdiskutavo iškeldami tei - 
giamus ir neigiamus reiškinius ir 
nustatydami, kas joje visiems 
priimtina, ko galima pasimoky
ti. Daugiausia bendrų išvadų 
prieita išklausius J. Ignatonio 
pranešimų.

Nutarta lituanistinėse mokyk
lose laikytis Jablonskinės ra
šybos, neapkrauti vaikų nees
miniais dalykais, nebausti dėl 
žodžių trumpinimo. Konferen
cijos dalyviai priėjo vieningos 
nuomonės, kad lietuvių kalbą vala
kas turi išmokti pirma nei anglų, 
t.y. iki 6 metų, kitaip ji nebebus 
jo gimtoji kalba, nors vėliau ją 
ir neblogai išmoktų.

J. Ignatonis pageidavo iš litu
anistinių mokyklų vedėjų bei mo
kytojų artimesnio kontakto su 
Švietimo Taryba. Vieningai pa
geidauta suvienodinti mokinių 
pažymių knygutes ir atestatus. 
Žodžiu, konferencija pasisakė už 
centralizuotą lituanistinių mo
kyklų kursą, priemones ir k.,iš
plaukiančias iš Švietimo Tarybos 
iniciatyvos, kurios atstovas čia 
pat išdalino atspausdintų mokyk
loms dainų su gaidomis knygutes, 
mokyklų darbo ir tvarkos nuosta
tus, pažangumo knygeles ir k.

Konferenciją atidarė S. Dzikas, 
l prezidiumą pakviesdamas Alek
sandrą Radžiu — pirm., seselę 
Mariją - Jurgitą ir O. Tautvilie- 
nę vicep., O. Balčiūnienę ir J. 
Gerdvilienę sekretorėmis.

Suvažiavimą sveikino J. Šle
petys, JAV LB New Yorko Apy
gardos pirmininkas, perduoda
mas kartu ir ALB Tarybos pirmi
ninko V. Volerto sveikinimus. S. 
Lūšys sveikino VLIK vardu. 
Gauta sveikinimų raštu.

Mokytojų buvo suvažiavę iš 
Chicagos, Washingtono, Baltinio- 
rėš, Hartfordo, New Jersey ir 
kitur, viso 35.

Po pirmos dienos posėdžių vi
si konferencijos dalyviai aukštu
tinėj parapijos salėj buvo kukliai 
pavaišinti. O rytojaus dieną, sek
madieni po pamaldų, posėdžiai 
vėl tęsėsi.

Per dieną posėdžiauta rūsyje 
be dienos šviesos, per naktį dau
gelio keliauta. Užkandžiams per
sikelta t viršų, { nekūrentą sa
lę ir tolimi svečiai pavaišinti ša
lia kavos gulėjusiuatšalusio van
dens puoduku ir truputi užkan
džio. Malonu buvo stebėti, kaip 
jie visi patenkinti toliau svarstė 
lietuvybės išlaikymo problemas, 
dalinosi pedagoginiu patyrimu.

Tai mūsų vargo mokyklų moky
tojai, ui tikri lietuvių išeivijos 
inteligenui, kuriems pirmoj eilėj 
rūpi ne materialinė prabanga, bet 
idealas. Tai tęsinys tų, kurie 
anais laikais išnešė lietuvybės ir 

Lietuvos laisvės žiburį ant savo 
pečių. Tik jie išneš ir dabar. 
Juo daugiau tam vilties yra dėl 
to, kad jų eilėse jau matome 
jaunų veidų, kurie baigė tas var
go lituanistines mokyklas čia, 
baigė mokytojų kolegijas ir su
grįžo kitiems dėstyti lietuvių kal
bos. Tai mūsų jaunasis prieaug
lis, kurio taip trūksta visiems lie - 
tuviškiems darbams, bet jo, kaip 
ši konferencija parodė, netrūksta 
lituanistinių mokyklų darbuotojų 
eilėse.

Tolimiausias suvažiavimo sve
čias iš Chicagosjeronimas Igna- 
tonis, JAV LB švietimo "minis- 
teris", kaip ji čia visi vadino, su
tiko atsakyti J keletą klausimų 
bendrais lituanistinių mokyklų 
reikalais.

-- Koks lituanistinių mokyklų 
stovis dabar, po eilės metų išei
vijoj?

-- Mokyklų skaičius nežymiai 
didėja. Tai pareina nuo įvairių 
aplinkybių. Mažose lietuvių kolo
nijose vaikams išaugus,kartais 
mažėja mokinių skaičius, o ki
tur priauga ir taip nuolat keičia
si, bet nesijaučia, kad mokyklų 
tinklas kuriuo nors požiūriu silp- 
nėtų. Kol kas galime didžiuotis 
vis naujai steigiamomis lituanis
tinėmis mokyklomis. Paskutiniu 
laiku įsisteigė: Santa Monica, Los 
Angeles, St. Louis, Mo. ir Oma- 
hoje.

— Kokie yra tėvų ir mokyto
jų santykiai vaikų auklėjimo bei 
mokymo klausimais?

-- Nuo tėvų daug pareina auk
lėjimo bei mokymo pasisekimas. 
Yra tėvų, kurie labai domisi ir 
nuoširdžiai talkina mokytojams, 
patys patikrina vaikų skaitymą 
ir rašymą namie, prižiūri, kad 
vaikai visados atliktų namie už
duotas pamokas. Tokių, deja,nė
ra daug. Daug daugiau tokių, ku
rie tik sąžiningai vaiką vežioja 
ir visiškai nesidomi jo pažanga 
moksle, elgesiu ar t.p. Nuo tėvų 
labai daug priklauso vaikų nuotai
ka mokyklų lankyme, pažangu
mas ir k.

— Ar visi lituanistinių mokyk
lų mokiniai siekia baigimo diplo
mų?

— Ne visi. Ir ui visuotinas 
reiškinys. Aukštesnieji skyriai 
mažėja dėl įvairių priežasčių. 
Taip buvo ir nepriklausomoj Lie
tuvoj. šiuo metu daugiausia lemia 
ekonominė problema. Paūgėję 
vaikai pradeda dirbti ir tėvai ui 
toleruoja. O vaikų darbai kaiptik 
daugumoj yra šeštadieniais. Kita 
priežastis, kaip ir visose mokyk
lose, suaugesnių vaikų interesų 
didėjimas už mokyklos ribų: drau. 
gų Juka, laisvės troškimai, tingi- 

(Nukelto l 2 psl.)
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I. ANDRAŠIUNAS tada paukščiukai nesuranda tiek, 
maisto, kad galėtų ištverti ilgą, 
šaltą naktĮ, ir neišvengiamai 
žūsta.

P. Manomaitis ir J. LendraitiSjParuošę šimtus kalėdinių žaislų...
M. Manomaičio nuotrauka

ARTIMO TARNYBOJE
S kauta s naudingas ir padeda 

artimiems — šitas skautų įstatas 
Bostono jūrų skautų šiais metais 
buvo ne tik kartojama kaip ideolo
ginė skautavimo būtinybė, bet ir 
įgyvendinta praktikoje.

Prieš Kalėdas, Amerikos jūrų 
šauliai per Karo Laivyną kreipė
si j Bostono jūrų skautų tuntinin- 
ką Povilą Jančiauską kviesdami 
dalyvauti beturčiams vaikams 
rinkti kalėdines dovanas — žais
lus. Darbas buvo pavestas Juriui 
Lendraičių! ir Myk. Manomai- 
čiui. Berniukai l tą kilnų darbą 
noriai įsijungė ir surinko: 
1246 žaislus.

Reikia pastebėti, kad šieskau- 
' tai jau nuo vidurio vasaros pra

dėjo ruoštis kalėdiniam geram 
darbeliui, rinkdami jūrų paplū
dimiuose įvairiausias kriaukles, 
kurias nudažę padalino sekan
čiai:

Našlaičių namams -- per jūrų 
šaulius -- 186 gabalus, Paliegu
sių vaikų ligoninei, Bostone — 
205, "Falcon" vaikų ligoninei — 
85.

Nepaprastom dovanėlėm susi
domėjo ne tik vargšai, sergą vai
kai, kurie niekad neturėjo gali
mybės apleisti ligoninės sienas, 
bet ir ligoninės tarnautojai, pano
rėję namo parsinešti bent po vie
ną jūrų žvaigždę. Visur, kur tik 
dovanėlės buvo atiduotos, gavė
jai domėjosi neįprasta jūrų skau
tų idėja, nes vasarą daugelis yra

matę besimėtančias jūrų žvaigž
des, bet neturėjo idėjos, kad tai 
gali būti puikus kalėdinės eglai
tės papuošalas.

Skautai nepamiršo ir savo tė
velių ir vadovų, kuriems paga
mino iš plastikinės masės ir įvai
rių kriauklių puikius papuošalus
— statulėlesjurinčias tautini liau • 
dies meno cha rakterl. T uo labiau, 
kad kiekvienas skautas turėjo 
pats sugalvoti savo kūrini.

Sausio mėnesi bus suruošta Ka - 
lėdų eglutė, kuri bus papuošta 
kriauklėmis ir žvaigždėmis. Taip 
eglutės dar nebuvo puošiamos.

Visas tas gražus darbas atlik
us glaudžiai bendradarbiaujant 
skauums vadovams ir tėveliams. 
Tačiau, kaip ir visur, yra prasi
veržusių, kuriems priklauso ypa
tinga padėka: Vincui Steponaičiui
— daugiausiai surinkusiam žais
lų, Donatui Jančauskui, kuris ap
sikarstęs savo automobili kaip Ka
lėdų eglutę, per du kartus įsten
gė žaislus prisutyti J surinkimo 
punktą, Vyuutui Ulevičiui, surin
kusiam žaislus iš apylinkių mies
telių ir tėvų komiteto atstovui 
Leonui Lendraišiui -- skautus 
vežiojus l darbo sueigas.

Negalima praeiti pro Šalį, ne
pasidalinus su Dirvos skaityto
jais pro mažą, bet jaudinanti įvy-

Rudens metu šermukšniai, ap
sikarstę ugninėm kekėm, pamiš
kėse rymo ir vilioja iš tolumų 
atklydusį paukšti nusileisti. Pu
tinai, sunokinę savo kaulėtas uo
gas ir jų skonis po pirmųjų 
šalnų jau darosi visai patrauk
lus, o kemsynų pataluose, kaip 
rausvi deimantiniai karoliai, -- 
Žėruoja ant plonyčių siūlų su
vertos spanguolės. Bruknės, kaip 
sunokusios gražuolės, išdidžiai 
šildo saulėje paraudusius veidus. 
Nors dar ant berželio šakų at
kakliai geltonuoja keli lapeliai, 
ar šnara raudonais lapais apsi- 
klėtusi epušės viršūnė, o mažos, 
apykreivės, pelkėje išaugusios 
pušelės atrodo dar žalesnės, ne
gu buvo vasarą, tada pasirodo 
nykūs žiemos pranašai -- snie
ginos! Kažkokiu liūdesiu dvelkia 
jų tylus švilpesys. Snieginos, tai 
šermukšnių, kadugių, raudonuo- 
gių šeivamedžių vaisių mėgėjos. 
Jų plunksnų papuošalas toks dai
lus , ir nusileidus joms l medį, 
jo šakos pražysta raudonai pil
kais žiedais. O toliau prie ežero 
purpurinėm kepurėm pasipuošu
siuose šermukšniuose dar sve
čiai iš šiaurės — tai svirbliai: 
gražūs, kuduoti, nelyginant šil
kais pasipuošę paukšteliai, su
tūpę į šermukšnio šakas, godžiai 
ryja uogas.

Ežere ramu, kaip vasaros sek
madienio vidudienyje. JĮ sukaus
tė šalta ir nyki tyluma. Jau ne
begalima jame įžvelgti dangaus 
mėlynės. Vanduo šiurpiai pilkas.

kj, kurj tenka priskirti taip pat 
prie kalėdinio gero darbelio. Gy
venu vienas. Kai parėjau namo, iš 
nustebimo netekau žado: visas 
mano butas būvo rūpestingai išva- 
lytas, išplautas ir grindys išvaš
kuotos, svečių kambaryje stovėjo 
puiki, kriauklėmis papuošta eglu- 
tėfpo kuria gulėjo kalėdinių gies
mių plokštelė, kurią, buvaubesi- 
rengiąs nusipirkti,ant stalo gulė
jo kuklus laiškas —pasveikini
mas, jaunių ir skautų pasirašy
tas, deja, negalėjau įskaityti jų 
pavardžių, nes akyse džiaugsmo 
ir padėkos ašara užtemdė mato
mumą... Tai yra nepamirštami ge 
ro darbelio perlai ir vaisius mū
sų pastangų vesti juos doru skau
tišku keliu. Tai įprasmina mūsų 
darbą su priaugančiu lietuvišku. 
jaunimu.

j.s. Myk. Manomaitis

Mokytoji; 
konferencija...

(Atkelta iŠ 1 psl.) 
nystė ir k. Šiuo metu JAV-seyra 
52 lituanistinės mokyklos, 180 
mokytojų ir virš 3000 mokiniųfir 
tas skaičius maždaug pastoviai 
laikosi.

-- Kokie artimiausi JAV LB 
Švietimo Tarybos užsimojimai 
lituanistinių mokyklų požiūriu?

-- Pirmiausia, užbaigti vadovė' 
lių paruošimą. III-jam skyriui 
yra jau paruošta ir perduodama 
komisijai. IV-jam tikimasi atei
nančią vasarą užbaigti, o pirmie
siems trims vartosime J. Rimkū- 
no.

Be to, Taryba numato peržiū
rėti mokyklų programas, papil
dyti, parašyti komentarus ir iš
leisti atskiru leidiniu. Taip pat 
švietimo Taryba yra paruošusi 
ir dės pastangų išleisti vaikams 
scenos veikalėlių.

Taryba numato sudaryti planą 
ir pradėti ruošti pagal iškeltas 
konferencijoj problemas mokyk* 
loms pagelbines mokslo priemo
nes, išleisti naujų skaitinių paaug
liams ir mokyklinio amžiaus vai
kams.

Lietuvių Fondas švietimo Ta
rybai paskyrė 500 dol. premijai 
už geriausiai parašytą ar jau iš
leistą jaunimui literatūros veika-

švietimo Tarybos užsimojimų 
įvykdymas daugiausia priklauso, 
kaip ir visų mūsų institucijų, 
nuo lėšų sumos tų darbų įgy
vendinimui. O lėšas Taryba gau^ 
na iš LF procentų, iš visuomenės 
aukų, iš leidinių ir t.t.

Rimas ir Arnoldas Bajerčiai ir GytisGavelispriekalėdinių papuo
šalų dirbimo. M. Manomaičio nuotrauka

gerą savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 
MANBATTAN marškiniai, 
I.EE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Grūmojančiai pliauškia baltomis 
skiauterėmis bangos. Išnyko gai
vi žaluma. Ajerai, švendrai pa
geltę, nurudę, pakrypę J vieną 
pusę ir šarmuoti nejaukiai čeža. 
Dar keletas dienų ir ežero pa
viršius pradės apsidengti plonu, 
kaip stiklas ledu. Tik šen ir ten 
tyvuliuoja tamsios properšų dė
mės, bet ir jos greitai nusilenks 
šalčio užgaidom. Tamsūs, aplū
žę, be gyvybės kėkso pirmojo 
sniego apiberti nendrynai. Juose 
ledas plonas ir trapus, vargiai 
galėtų kas J juos įžengti, bet 
mažiems žvėriukams jo tvirtu
mo pilnai pakanka. Sniego dangos 
prilenktos žolės, tarytum stogas, 
o po juo lyg namie jaučiasi van
deninė žiurkė. Jai būtų dar jau
kiau, jei ten negyventų šermuo
nėlis, tas atkaklusis visų grau
žikų priešas. Dabar nendrynuose 
mielai lankosi lapės, nes žino, 
kad ieškomą grobi galima laimė
ti kaip tik šiuo metu. Iš vasa
ros čia yra pasilikę nemaža 
paukščių paliegėlių, pašautų, ar 
kitokiu būdu sužalotų. Daugiausia 
tai antys ir laukiai. Vasarą jie 
plaukydami ir nardydami galėjo 
šiaip taip išlaikyti savo gyvybę, 
bet šiuo metu atėjo jų paskutinė 
valanda. Nėra kur dėtis. Lapė, 
vadovaudamasi savo puikia uosle, 
greit suuodžia jų pėdsakus švie
žiame sniege ir jai tik menknie
kis nutverti toki laimiki.

Taip užbaigia savo gyvenimo 
dienas paskutiniai ežero vasaro
tojai. Nelengvas likimas laukia 
ir tų iš tolimos šiaurės atskri
dusių sparnuočių, kurie tikisi 
žiemos speigus praleisti Lietu
vos padangėje. Prie tokių Lie
tuvoje gyvenančių žiemos metu 
paukščių reikia priskirti: nykš
tuką, svirbeli, snieginas, kurap
kas, naminę pelėdą, žvirbli,var- 
ną, zylę ir kt.

Sunkiausias laikotarpis paukš
čiui išgyventi yra žiemos vidu
rys, kai esti trumpiausios dienos. 
Apie Naujus Metus Lietuvos kli
mate naktis trunka daugiau kaip 
16 valandų, o diena — mažiau 
negu 8 valandas. Šiuo laikotarpiu 
Lietuvoje gyvenančių paukščių 
didžiausias rūpestis yra maistas. 
Reikia atsiminti, kad paukščiai 
turi pastovią kūno temperatūrą. 
Jų kūno temperatūra yra nuolat 
vienoda ir svyruoja tik siaurose 
ribose; gali siekti 42®, o kai ku
rių rūšių -- net 44® Vadinasi, 
ji yra kur kas aukštesnė negu 
žmogaus (37*). Aukšta kūno tem
peratūra rodo, kad paukščių me
džiagų apykaita yra labai 
energinga. Paukštis, gaminda
mas daug šiluminės energijos, 
paverčia ją mechanine energija, 
kuri reikalinga pakelti l orą jo 
kūnui. Vyksta tas pat kaip ir 
lėktuve -- šiluma paverčiama 
motoro jėga, o ši jėga išlaiko 
ore ir stumia pirmyn pati Im
tuvą.

Palyginti su kitais stuburiniais 
gyvūnais, paukštis yra nepapras
tai ėdrus. Fiziologiniams reika
lams patenkinti jis sulesa per 
dieną 6O7o savo kūno svorio por
ciją ir net daugiau. Maistas 
paukščiui yra itin reikalingas 
žiemos metu, nes jie, kaip ir 
kuras, palaiko šilumą. Jeigu žie
mos metu žūsta daug paukščių, 
tai ši reiškinį tenka aiškinti ne 
tik dideliais šalčiais; greičiau tai 
įvyksta dėl to, kad jie labai sun
kiai tesusiranda sau maistą. Jei 
paukštis sotus, jam nebaisūs ir 
žiauriausi šalčiai. Antaifnykštu- 
kas, mažiausias Europos paukš
tis, tesveriąs tik 5 gramus, palie
ka žiemoti Lietuvoje, ir galima 
pamatyti jj pušynuose bei egly
nuose vikriai judanti ir net čiul
banti per didžiausius šalčius. Jis 
išsimaitina smulkiausiais žie
mojančių vabzdžių vikšrais ir 
perais. O atrodytų, kad tokiam 
mažam kūneliui šalčiams pasi
priešinti ir išlaikyti virš 40* 
temperatūrą yra neįmanomas da
lykas. O prisiminkime Lietuvo
je žiemojančią zylę, kuri per 8 
valandas turi susirasti tiek mais
to, kad ji būtų soti visą ilgą 
Žiemos naktį. Juo didesnis šal
tis, juo daugiau reikia maisto, 
kitaip mažytis zylės kūnelis, ku
ris tesveria tik 11-15 gramų, leng
vai sušaltų. Gerai, jei diena būna 
palanki, tuomet ir maisto galima 
prisirinkti, bet juk ne visuomet 
taip yra, o dažnai ištisą dieną 
siaučia baisi pūga, arba pliaupia 
lietus, o kartais po lietaus užei
na šaltis ir visa medžių žievė 
apledėja arba apsitraukia šarma,

Panašus pavojus gresia ir ku
rapkoms šaltą, sniegingą žiemą, 
o ypač kai sniego paviršius ap
sidengia pluta. Mat, kurapkų pa
grindinis maistas žiemos metu,- 
tai želmenys. Josprasikasa snie
gą ir jų susiranda, bet jeigu ant 
sniego užsideda pluta, o kai su
sidaro ir kelios plutos, paukš
čiai negali prisikasti želmenų 
ir žūsta nuo bado ir šalčio.

Žymiai geresnė žiemos metu 
būklė tenka mūsų krašte gyve
nančiai pelėdai. Pirmiausia, pe
lėdos apranga yra žiemiška. Jos 
plunksnos, kaip šilkas, nepapras
tai minkštos ir tankios. Dėl savo 
gausių plunksnų ji visados atro
do daug didesnė, negu ištikrųjų 
yra. Antroji gera pelėdos savy
bė yra ta, kad jos biologinė 
prigimtis yra prisitaikiusi savo 
veiksmingą medžioklę atlikti 
nakties metu. O žiemos naktys 
yra ilgos ir pelėda turi pakan
kamai daug laiko maistu pasirū
pinti.

Pelėdos, sunaikindamos ne
suskaitomą daugybę smulkių 
graužikų: pelių, žiurkių ir pelė
nų, atneša žmogaus Ūkiui didelę 
naudą. Ornitologai yra ištyrę, 
kad viena pelėda per metus su-

r

dU

naikina iki 1000 pelių, tokiu bū
du sutaupo maždaug 1000 kg. 
grūdų. Vienas biologas sako, kad 
pelėdos ne tik nenusileidžia, bet 
netgi prašoka dieninius plėšruo- 
sius paukščius sugebėjimu gau
dyti peles. Tad ne ne be pagrin
do jos vadinamos plunksnuoto
mis katėmis. Didelės akys, di
džiulės ausų landos, tylus skry
dis, minkšta, bet naguota kojy
tė — visas jos kūnas prisitai
kęs tamsoje medžioti peles. Tik
rai tenka stebėtis, kaip tiksliai 
pelėda nustato iš vos girdimo 
šnaresio, kur už keliasdešimt 
metrų prabėga pelė. Nuskridusi 
ji beveik niekuomet negrįžta tuš
čiomis.

Šaltos žiemos speigas, lijund 
ra, šlapodriba yra didelės ir sun
kios kliūtys žiemos metu Lietu
voje gyvenantiems paukščiams. 
Tačiau, kai tik pradeda vėl atgal 
kopti J zenitą šiltoji saulutė, 
šaltos, giedrios žiemos naktys 
ima trumpėti. Jau vasario mėne
si gražiomis mėnesienos nakti
mis galima išgirsti savotiškai 
ūbaujant mūsų namines pelėdas. 
Tai ženklas, kad pelėdų įsimy
lėjusios poros skelbia ateinanti 
pavasarį Neskaitant didžiosios 
zylės, kuri taip pat vasario mė
nesi pradeda giedoti, naminė pe
lėda yra pirmas pavasario prana
šas. Gal dėl to pelėdos ūbavi
mas ir yra malonus mūsų ausiai, 
kad žada mums pavasari dar tuo 
laiku, kai viešpatauja žiema, kai 
mišką dengia šiurpios šarmos 
apdaras ir mėnulis skleidžia ant 
sniego savo sidabrinę šviesą...

ALĖS RŪTOS
premijuotas romanas

KELIAS I KAIRE 
jau išsiuntinėtas knygų platintojams. 

Romaną galima įsigyti Dirvoje ar 
užsisakyti paštu. K a i n a- 3 dol.

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI

RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

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

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone; 65^46330

MrkOUETTE CHICAGO
2533 W. 71 St. lei GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Tei TO 3 2108 9
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VANAGAIČIŲ TESTAMENTAS
V. Alanto redaguotoje ir Juozo Bačiflno išleistoje Vanagaičio 

monografijoje, leidėjo žodyje J. BačiOnas rašo: "Bendradarbiau
damas su Vanagaičiu ir aš pats sustiprinau savo lietuvišką sąmonę 
ir pamilau lietuvišką liaudies dainą, nors ir toli nuo Lietuvos gyven
damas".

Kazys S. Karpius, ilgametis Dirvos redaktorius Vana
gaičių ir jų talkininkų veiklos laikotarpyje savo redaguo
jamoje Dirvoje tvirtai palaikė tas kultūrines pastangas, ku
riomis lietuvių kolonijose reiškėsi Vanagaičio lietuviškojo meno pro
gramos. Savo laiške Dirvos redakcijai, po dabar Įvykusios nelai
mės, K.S. Karpius rašo, kad "per VanagaitĮ mes gavom Dirvai rėmė
ju Bačiūną ir Olį, Nors jie turėjo rūpintis sau artimesne spauda Chi
cagoje, Dirva buvo per toli jiems, tačiau mano rėmimas Vanagaičio 
gastrolių nuo pat jų atvykimo Į JAV mus labai suartino... Palengva, 
sueidami su Oliu ir Bačiūnų, juos padarėme Dirvos draugais ir rė
mėjais dėl Dirvos tautininkiškos linijos, kuri buvo vienintelė tauti
ninkams dirbusi. Jie padėjo pastatyti Dirvą neginčijamu tautininkų 
organu ir visus tautininkus lyg stumte stūmė prie Dirvos".

Antanui Vanagaičiui mirus, K.S. Karpius po laidotuvių pasiliko 
Chicagoje ir suredagavo pomirtinį Margučio numerį.

Istorijai kartojantis, dabar pomirtinį L. Vangaitienės ir A. Mac
kaus numerį žada suredaguoti ir išleisti Vladas Vijeikis.

Antanas Vanagaitis mirė 1949 metais. Jo nuveikti darbai, o 
svarbiausia, tų darbų pasėkos būtų nuėję užmarštin, gal tik sukakčių 
proga prisiminti, jei ne jo gyvenimo draugės L. Vanagaitienės ryž
tas, bent jos įmanomomis jėgomis, išlaikyti taip prigijusį Margučio 
vardą ir tradicijas, kuriose glūdi kai kas daugiau, nei laikraščio lei
dimas ar radijo valandėlės išlaikymas.

Velionis ir artimas Vanagaičių talkininkas Antanas Olis toje pačio
je monografijoje rašo: "Nuo pat pirmų mano susipažinimo su komp. 
Vanagaičiu dienų aš daug kartų jo bute^r mano bute(sėdėdavau ša
lia jo, kada jis prie pianino skambindavo savo sukurtas lietuviškas 
melodijas. Ir tada aš jo klausydavau, klausydavau jo harmoningos 
muzikos, jo lietuviškos ir patriotinės galvosenos. Iš tų dienų aš iš
mokau ne tik būti geresniu lietuviu, bet ir supratau, ką reikia daryti, 
kad ir kitus palenktum lietuviškon dvasion. Daug jaunų lietuvių iš
augo komp. Vanagaičio mokykloj ir jo prieglobsty. Ir jei Šiandien 
jie dar tebėra gyvi lietuvių bendruomenėj, tai visas dėkingumas pri
klauso Vanagaičio epochai ir tos epochos kūrėjui Antanui Vanagaičiui. 
Jo galia pasiliks Amerikoj, kol čia gyvens bent vienas lietuvis." 

Kaip matome, pagrindinė mintis veda ne į asmenį, bet į jo dar
bus ir tų darbų pasėkoje atsiradusią epochą ir jos įtaką Amerikos 
lietuvių gyvenime.

Toje epochoje iškilo ryški asmenybė, kuri savo sugebėjimais, 
savo užkrečiančiu lietuviškumu ne tik iškilo savo vardu, bet sugebė
jo sukurti sūkurį, kuriame brendo, augo ir stiprėjo daugelis asmenų, 
daugelis tautinio darbo talkininkų.

Ryžtingai tęsusi ir kėlusi tos epochos atmintį ir vardą L. Vana- 
gaitienė, kad ir nebetekusi savo vyro didžiosios talkos, jaunesnėmis 
talkininkų pajėgomis iki pat savo tragiškos mirties stengėsi išlaikyti 
ir ugdyti tos epochos palikimą, kuriame buvo (dėtas didelis darbo, 
pasiaukojimo ir lietuviškos širdies kapitalas. Su jos mirtimi gal ir 
pasibaigė gyvenimiškoji Vanagaičių epocha, bet nepasibaigė toje epo
choje sukurtoji "vanagaitiškoji" dvasia.

O toji dvasia bene geriausiai yra nusakyta Ant. Olio: "aukšta 
komp. Vanagaičio tolerancijos dvasia Įstatė jį į tikrai mėgiamų, 
gerbiamų ir tiesiog mylimų žmonių tarpą. Jis gyveno su visomis lie
tuvių širdimis; gėrėjosi jų visų šilima ir jos visos jam lenkėsi." 

šiandien vienaip ar kitaip galime vertinti Vanagaičių kultūrinį 
palikimą. Kas bebūtų to palikimo paveldėtoju, toji tolerancijos dva
sia, nuvedusi Vanagaičių darbus didelių laimėjimų keliu, yra pagrin
dine testamento dalimi, (j.č.)

Liliją Vanagaitienę prisiminus
--------- J. ŽILEVIČIUS--------

Lilija Vanagaitienė - Žilvitytė 
gimė 1898 m. rugsėjo 1 d. Pane
vėžyje. Su tėvais atvykoChicagon 
11 metų mergaitė, baigusi pra
džios mokyklą, komercinę kole
giją ir dirbo "Naujienų" dienraš
čio raštinėje, dažnai rašydama 
jaunimo skyriuje. Buvo veikli, 
mėgo dramą ir muziką. Ne
nuostabu, jei nuo 13 metų pradė
jo dalyvauti sceniniuose vaidini
muose, ūda vadovaujant Jonui 
Sankflnui, Benediktui Vaitiekū
nui ir kt.

Kai pradėjo dainuoti, įsijungė 
į M. Petrausko organizuotą Biru
tės chorą. Toje organizacijoje 
veikdama pasireiškė nepapras
tais organizaciniais gabumais. 
Ilgus metus buvo Birutės choro 
sekretorė, korespondentė, vaidin 
toja. Jai sekretoriaujant chorui 
vadovauti 1918 m. rugsėjo 10 d. 
atsikviestas St. Šlmkus,ol925m. 
sausio mėn. A. Vanagaitis. Pas 
St. Šimkų mokinosi muzikos ir 
solo dainų, kad tinkamai galėtų 
atlikti savo vaidmenis operetė
se, kurių nemažai statė Birutės 
choras, o taip pat ir muzikinius
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vodevilius A. Vanagaičiui vado
vaujant.

Sceniniuose veikaluose savo 
gabumais garsėjo Chicagoje, jai 
vaidinant pagrindinius vaidme
nis. Ji yra vaidinusi ir kitų or
ganizacijų, Vaip Lietuvių Dramos 
Draugijos, Lietuvių Dramos Ra
telio statomuose veikaluose: 
Mindaugas, Paskendęs varpas, 
Aušros sūnūs, Mirtų vainikas, 
Buridano asilas, Genovaitė, Auk
so veršis ir kt. Lygiagrečiai įsi
jungė ir J bendrą visuomeninę 
veiklą, dažniausiai veikdama val
dybose, vėliau (1945-1950) buvo 
Chicagos Lietuvių Moterų Klubo 
pirmininkė ir kt.

1928 m., A. Vanagaičiui pra
dėjus leisti "Margutį", perėjo 
dirbti administracijos darbą, taip 
pat nemažai rašant žurnale. Kai 
1935 m. birželio m. 17 d. ištekė
jo už A. Vanagaičio, perėmė vi
są žurnalo tvarkymą į savo ran
kas. Vyro organizuotoje lietuviš
koje radijo valandoje drauge vai
dindavo įvairius trumpus, spe
cialiai juodviejų parašytus links
nius vaidinimėlius, juos vėliau

MARGUČIO DINASTIJOS UŽDANGA 
NUSILEIDO...

Lilijai Vanagaitienei ir Margu
čio redaktoriui A. Mackui tragiš
kai mirus, noriu priminti, kad jos 
vyras, Margučio ir tų radijo 
programų Įsteigėjas, kompozito
rius Antanas Vanagaitis 1949 me
tų kovo 10 d. sutiko mirtį ypatin
goje aplinkumoje — ne namie ir 
ne savo lovoje --toliMississippi 
valstijoje.

čia noriu trumpai supažindinti 
su kompozitoriaus Antano Vana
gaičio epocha mūsų išeivijoje, 
kuri užtruko 40 metų.

Komp. A. Vanagaitis atvyko iš 
Nepriklausomos Lietuvos 1924 
metais, praėjus tik šešeriems 
metams nuo Nepriklausomybės 
paskelbimo. Darbavosi jis Kaune 
prie naujai įsteigtos operos, kaip 
muzikas, ir netrukus, kaip gabus 
iš prigimties komikas buvo įjung
tas Į Dramos Teatrą.

Plačios vaizduotės ir sumanu
mo asmuo, kažin kaip jis būtų 
išsitekęs Kaune, jei likimo būtų 
buvę taip jam lemta, ar tai ope
roje ar dramoje: gal būtų prisi
ėję alkūnėmis stumdytis su ki
tais, varžytis dėl rolių, klausyti 
direktoriaus įsakymų. Amerikoje 
atsivėrė jam plačios erdvės iš
lieti energijai, išplėsti savo ga
bumus — tokiam darbui, kuriam 
jis labiausia tiko: muzikos kūry
bos, dainavimo, vaidinimo pa
ruošimui ir lankymui su gastro
lėmis išeivijos kolonijų. Niekas, 
ir gal negreitai kas kitas tais lai
kais būtų galėjęs mums ką nors 
tokia plačia prasme duoti.

Iš Nepriklausomos Lietuvos 
mus jau buvo pradėję lankyti šiaip 
sau solistai ir solistės, ir "dra
mos tėvas" Vaičkus,bet jie nepa
jėgė palikti savo pėdsakų 40-čiai 
metų.

Vanagaitis Čia rado sau atvi
ras erdves savo sumanumui vi
sose srityse — nuo gastrolių kolo
nijose, iki kūrimo, leidimo savo 
ir kitų sukompanuotų muzikos kū
rinių, iki leidimo savotiškai su
planuoto ir redaguojamo žurnalo 
Margučio, iki įsteigimo progra
mų radijo bangomis, iki sukvieti
mo Tabor Farmoje metinių Mar
gučio golfo turnyrų, iki rengimo 
puošniausiose Chicagos auditori
jose ir operos rūmuose, didingų 
koncertų, ir įspūdingų Vasario 16 
minėjimų didžiųjų viešbučių sa
lėse.

Jis išauklėjo daugybę jaunimo 
dainos, muzikos, vaidybos srity
se. Davė daugeliui progų su jo 
gastrolėmis apsilankyti koloni
jose ir Chicagoje pasireikšti nau
jiems dainos talentams, chorui, 
šokėjams ir vaidintojams.

Lakios vaizduotės asmuo, su
gebėjęs daug gyvenimo pusių pa
versti juokais, Margučio redak
torius, kompozitorius Vanagai
tis savo įkurtą Chicagoje kultū
rinį židinį pradėjo vadinti Mar
gučio ' Mperija (taip, rašydavo 
be i).

Mūsų išeivija tada — apie 
1925 metaus — buvo dar 40 me
tų jaunesnė. Ji norėjo, troško 
pamatyti, išgirsti nors dalį to 
ką Lietuvoje jau teikė opera ir 
drama -- taigi Vanagaičio"Dzim

spausdinant Margutyje. Nuo 1932 
m. balandžio m. 11 d. Įsteigimo 
A. Vanagaičio kasdieninės liet, 
radijo valandos, aktyviai joje da
lyvavo, ir vyrui mirus, pati viena 
ją sėkmingai tvarkė iki pasku
tinės dienos. Taip pat leido toliau 
ir Margutį, pradžioje viena dirb
dama, vėliau redaktorium pasi
kvietusi dr. Br. Dirmeikį. Jam 
mirus, po kurio laiko poetą - li
teratą Alg. Mackų, su kuriuo 
drauge tragiškai žuvo.

Velionė drauge su vyru buvo 
papratusi rengti didžiulius "Mar
gučio" parengimus, neatsisakė jų 
ir po vyro mirties, šie didžiu
liai parengimai Chicagoje sutrauk
davo tūkstančius lankytojų. Tie
sa, jai daug padėdavo švogeris 
A. Olis ir kiti talkininkai. Tuose 
parengimuose dalyvaudavo ne
mažai svetimtaučių, kuriuos at- 
sikviesdavo vietiniai profesio
nalai.

Velionė buvo gabi ir veikli 
asmenybė. Moterišku kuklu
mu viską palikdavo vyro garbei, 
pati būdama jo darbų šešėlyje.

Ilsėkis, garbingpji Lilija ra
miausiai, nes savo gilia ir nuo
širdžia veikla užsitarnavai di
džios pagarbos lietuvių išeivijos 
istorijoje.

dzi-Drimdzi" grupės atsilanky
mų mielai laukė. Juos rėmė, gar
sino laikraščiai, tarp jų ir Dir
va ir draugingi daugelio koloni
jų klebonai, kur laikraščių ne
buvo.

Kas buvo tos Margučio Impe
rijos užnugaryje?

Chicagoje įsikūręs, kompozi
torius Vanagaitis pradėjo sueiti į 
pažintis su lietuviška visuomene; 
susipažinęs su Lilija Žilvytyte, 
su jos visapusiu talkininkavimu, 
galėjo lengviau atlikti įvairius 
platesnius sumanymus. Jiedu ap
sivedė 1935 meteis. Jų duetas 
"Jeronimas ir Darata" veikė sce
noje ir radijo bangomis.

Adv. Antano Olio žmona, Ve
ra, yra Vanagaitienės sesuo. Tai
gi prie Margučio veiklos prisi
jungė labai didelė Chicagos gy
venime pajėga.

Prie jų, įvertinant Vanagaičio 
darbus ir Margutį prisijungė pla
čiai žinomas Tabor Farmos savi
ninkas Juozas Bačiūnas su ponia. 
(Jaunesnis Bačiflno brolis yra ve
dęs Olio seserį.) Tas reikšmin
gas giminystės retežis padėjo 
Margučiui pravesti didelius dar_ 
bus. Vanagaičio gastrolėse į ko
lonijas žiemos metu talkininkavo 
savo automobiliu J. Bačiūnas.

Apie Margutį susispietė inteli
gentija, kultūrininkai, profesio
nalai, biznieriai, ir kartu visa vi
suomenė.

Primintina, kad toks Margučio 
sutraukimas į save masių išug
dė ir pavyduolių kraštutinėse sro
vėse, kurioms taip pat buvo rei
kalingi rėmėjai (Oliai, Bačiūnai 
ir daugelis kitų margutiečių bu
vo B.K. Balučio idėjos tautinin
kai).

Chicagiečiai 1924 metais, jau 
girdėję apie Antaną VanagaitĮ, 
pakvietė jį atvykti vadovauti Bi
rutės chorui. Paminėtina, kad jau 
ir prieš I Pas. karą Amerikoje 
turėjome žymesnius chorus: be 
parapijinių chorų paskirose ko
lonijose, Chicagoje buvo didelis 
Birutės choras, kuriam pakaito
mis vadovavo ankstyvesni var
gonininkai - muzikai. I Pas. ka
ro metu tam chorui vadovavo 
komp. Stasys Šimkus, atvykęs 
pas mus rinkti aukų nuo karonu- 
kentėjusiems, kol grįžo atgal.

Brooklyne anksti veikė dau
geliui gal visai negirdėto kompo. 
zitoriaus L. Eremino Harmoni
jos choras. Ereminas organiza
vo chorus ir kitoseartimoseNew 
Yorkui kolonijose.

Brooklyne, jau prieš karą gy
vavo Operetės Choras, prie ku

Margučio "imperijos" valdytoja Lilija Vanagaitienė. Ant sienos 
kabo Margučio Įsteigėjo Antano Vanagaičio portretas.

rio buvo susispietę muzikai Ks. 
Strumskis, Pijus Bukšnaitis, An
tenas Kvederas, ir komp. Mikas 
Petrauskas (Kipro brolis). Mi
kas vėliau persikėlė J Bostoną, 
ten dirbo su Gabija.

Tie dideli chorai, nors daug 
veikė savo kolonijose, negas- 
troliuodavo, kaip dabar daro cle. 
velandiškis Čiurlionio Ansamb
lis.

Tragiškai žuvęs poetas Algimantas Mackus
P. Petručio nuotrauka

DONIUS REMYSIŠĖJUSIAM
ALGIMANTUI MACKUI

Baisus likimas vėl nuleido 
kardų 
ir tu kritai nakties kely 
grubiam, 
palikęs lapuose baltuose degančias 
mintis
ir nebaigtas svajas 
išalkusias,
ir karsto spengiančioje tyloje 
nurimęs,
tu išeini ieškot žvaigždžių 
šviesos
ir niekad nepasiekiamo vaikystės 
krašto.

Tu mirimai,
nors tavo šauksmo aidas
skamba
paskendusiojo varpo dūžiais 
kylančiais iš kruvinos nakties 
ir per tėvų šalies padangę 
tavo apraudotų plaukia 
(kokia ironija) 
norėdama pasiekti generacijų, 
kurios nėra.

Pakviestas Į Chicagą, Vana
gaitis nesiskubino vykti prie 
Birutės Choro, bet dar Kaune 
pradėjo pinti svajones ką galė
tų Amerikos lietuviams gero pa
daryti už jų rėmimą Lietuvos. 
Jis, sako, prisikalbino muziką 
Juozą Olšauską ir Viktorą Di
neiką iš dramos teatro. Suta
ręs su jais vykti, čia žinojo jau 
yra atvykę J. Dikinis su žmo

na — ir sudarę "Dzimdzi - 
Drimdzi" grupę pradėjo gastro
liuoti. čia jau buvo atvykęs, ren
gė vaidinimus "dramos tėvas" 
Vaičkus. Paskiau atvyko teno
ras Babravičius, ir jį Vanagai
tis panaudojo. Atsirado Stasys 
Pilka.

Po iškilmingo Margučio su
rengto Vasario 16 minėjimo Mor - 
rison viešbutyje, 1949 metų ko
vo pradžioje, adv. A. Olis, turė
damas reikalų pietuose, pakal
bino Vanagaičius važiuoti kartu 
automobiliu atostogų Į Šiltą kraš
tą pailsėti. Apvažinėjo kelis Mek
sikos įlankos pakraščio mies
tus ir kurortus. Atvažiavę į New 
Orleans, išleido L. Vanagaitienę 
atgal į Chicagą, kuri turėjo atlik
ti biznio reikalus Margučio ad
ministracijoje. Abu Oliai ir Va
nagaitis, pavažiavę Į rytus, pasi
rinko Gulfport, Miss., kurortą 
pabūvoti keletą dienų, apsisto
ję patogiame viešbutyje.

Kaip Olis pasakojo, kovo 9 d. 
prieš pietus išėjo jie Į parką 
pasivaikščioti. Parke Vanagai
tis pajuto širdies ataką ir skubiai 
buvo nuvežtas Į viešbutį. Pašauk
tas gydytojas. Jis kitą rytą iš
siuntė Vanagaitį Į ligoninę. Ta
da Oliai paskambino J Chicagą, 
pranešė apie atsitikimą ir iš
kvietė skubiai daktarą St. Bie- 
žį, artimą Vanagaičio draugą, 
atvykti į Gulfportą. Tačiau lėktu
vu nebuvo tiesioginio susisieki
mo. Kol Biežis atvyko į ligoninę, 
Vanagaitis jau buvo miręs. (Jis 
mirė 59 metų amžiaus. Juozas 
J. Bačiūnas 1954 m. išleido An
tano Vanagaičio monografiją, re
dagavo Vyt. Alantas.)

Lilija Vanagaitienė, artimųjų 
padrąsinta, pasiėmė tęsti Mar
gučio leidimą ir radijo progra-
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NEEILINIAI METAI NEW YORKO LIETUVIŲ
GYVENIME »i EMILIJA ČEKIENĖ

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

Bene reikšmingiausi 1964-ji 
metai buvo Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui, kuris be
veik visą paskutinį dešimtmetį 
su lietuvių organizacijų atstovais 
tarėsi, diskutavo, per tarpinin
kus ir be jų svarstė susijungimo 
klausimą ir tik praeitų metų ga
le, lapkriCio 28-29 d. d. susita
rė. Priimtas naujas statutas, su
sėsta vėl į bendrą politinį veži
mą.

Tikėkime, kad dabar VLIKas, 
baigdamas 1964 metus, užvertė 
pilną neapykantos kai kurioms 
jame nedalyvavusioms politi
nėms grupėms lapą ir atsinauji
no. Išrinktas naujasis pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas, baig
damas savo VLIKo programą nu
sakančią kalbą, pabrėžė: "Esu 
tikras, kad įvykusi mūsų politi
nių jėgų konsolidacija apjungta
me Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitete kaip tik atitinka 
momento reikalavimus ir pa
ženklins naują tarpsnį mūsų tau
tos kovoje dėl jos nepriklauso
mybės."

Per eilę metų VLIKo veiklą 
bei pasitarimus stebėjusiems be
lieka laukti, kad per visą tą 
naują tarpsnį jo naują vadovybę 
lydėtų nebe ginčai, bet sėkmin
gi ir vieningi darbai kovoje už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

*
1964-ji metai paliko ir labai 

skaudžių prisiminimų New Yor
ko lietuviams, į amžinybę nusi
nešę labai brangių tautai asme
nybių.

Vienas iš jų, tai nepriklauso
mos Lietuvos tęstinumo vykdy
tojas Generalinis Konsulas New 
Yorke Jonas Budrys, kurio švie
sus atminimas liks mūsų tautos 
istorijoje, kaip vyriausio Klaipė
dos krašto atvadavimo vado ir 
daug kitų nuopelnų Lietuvai tu
rinčio asmens.

Antrą didelį smūgį newyorkie
čiai pajuto gruodžio 16 dieną, 
mirus Vasario 16-sios Akto sig
natarui, pirmajam VLIKo pirmi
ninkui ir daug kitų svarbių pa
reigų ėjusiam S. Kairiui - Ka
minskui.

Neeilinis lietuvis, šį pasaulį 
apleidęs ir Jonas Stonys, ne
priklausomos Lietuvos radiofono 
ilgametis darbuotojas, tremtyje,

MARGUČIO
DINASTIJOS...

(Atkelta iš 3 psl.)
mas, iš išlaikė net virš 15 metų. 
Talkai gavo jau naujai atvykusių 
lietuvių ir žurnalui redaguoti ir 
radijo programoms išpildyti.

Savo patvarumu tęsiant Mar
gučio radijo programas ir lei
džiant Žurnalą L. Vanagaitienė iš
laikė tą ''mperijos 'dinastiją, ku
rios uždanga nusileido tokiu tra
gišku būdu.

Vokietijoje, buvęs Amerikos 
Balso radijo tarnyboje, artimas 
Dirvos bendradarbis.

New Yorko lietuviai gydytojai > 
neteko darbštaus patrioto, spau
dos darbuotojo, savo kolegos dr. 
Vinco Tercijono.

«
Salia daugelio kitų New Yorke 

veikiančių lietuvių organizacijų 
yra Lietuvių Prekybos Rūmai. 
Tas vardas atėjęs dar iš ne
priklausomos Lietuvos laikų ir 
todėl skamba gana iškilmingai. 
Tačiau pati organizacijos veikla 
vargu tam pavadinimui atitinka. 
Tiesa, ten yra susibūrę mūsų 
stambesni prekybininkai ir kele
tas profesionalų. Sąraše, berods, 
yra apie 70 narių. Žodžiu, tai pa
siturintis luomas, gal todėl ir 
nario mokestis dvigubai didesnis 
nei kitose organizacijose. Jie su
ruošia J metus vieną kultūrinį 
vakarą ir metinį susirinkimą. 
Reikia pripažinti, jog tie vaka
rai pasižymi geru stilium, vyks
ta gražioje Carnegie Endowment 
salėje ir sudaro tikrai šventa
dienišką lietuvišką nuotaiką ir 
mielai newyo r kiečių lankomi.

Per eilę metų, bene pirmą kar
tą, pernai buvo suruoštos dvi 
finansinės paskaitos, kaip ir de
ra pagal šios organizacijos pa
vadinimą, t. y. jos paskirtį, ku
rias skaitė Jonas Valiukėnas ir 
Juozas Audėnas, abu gerai pasi
ruošę savo srities žinovai.

Būdinga, kad Lietuvių Preky
bos Rūmai daugiausia dėmesio 
skiria pranešimams asmenų, 
lankiusių Lietuvą. Paskutinis 
praeitų metų kalbėtojas tąja te
ma buvo dail. Lapė.

Paminėtina, kad ši organiza
cija yra vienintėlė didžiajame 
New Yorke tinkamai respektuo
janti spaudą, niekuomet nepa
mirštanti spaudos atstovams at
siųsti nemokamą kvietimą. Aš 
tikiu, kad kvietimu mūsų spau
dos vertinimas dar nesibaigia, 
o iš gauto pelno jie pasiunčia 
spaudai ir apčiuopiamą auką, be 
kurios jokia spauda neišsilaiky
tų ir neturėtų galimybės pa
tarnauti nei mūsų organizacijų 
vadovams nei plačiajai lietuvių 
visuomenei.

Lietuvių Prekybos Rūmų val
dybą sudaro: dr. K. J. Valiū
nas, pirm., dr. V. Paprockas, 
vicepirm., J. Valaitis, S. Bre- 
des, S. Gudas, V. Zelenis ir M. 
Mildred MitcheL

Viena iš aktyviausių New Yor
ko lietuvių moterų organizaci
jų yra Lietuvių Moterų Atsto
vybės Klubas, kuriam visą de
šimtmetį energingai vadovavo V. 
Jonuškaitė-Leskaitienė, o dabar 
pirmininkauja Marija Kregždie- 
nė, į klubo veiklą įnešusi vieną 
kitą naujovę, visą klubo veiklą 
pasukusi kultūrine kryptimi.

Teigiamai atsiliepia kas mė
nesį daromuose susirinkimuose 

įvesta kultūrinė valandėlė. Vie
nas iš paskutinių LMA parengi
mų buvo gruodžio mėn. suruoš
ta kultūrinė popietė Carnegie En- 
dowment salėje, kurios proga bu
vo trumpai paminėta GFWC pa
saulinės moterų organizacijos 75 
metų sukaktis, nes tos organi
zacijos nariu yra ir LMA klu
bas. Lietuvėms per tą trumpą 
joje dalyvavimo laiką pasisekė 
savo pasižymėjimais moterų 
veikloje įeiti net į tos milijo
ninės narių skaičium org-jos vy
riausią vadovybę, kurioje yra L. 
Bieliukienė, kartu būdama ir 
LMA klubų, t. y. centro valdy
bos pirmininke.

Minėtos kultūrinės popietės 
programą sudarė dr. Vaclovo 
Paprocko paskaita "Išvaizda ir 
charakteris”. Tema išsiskirian
ti iš daugelio kitų iki šiol bu
vusių paskaitų, todėl sutraukusi 
nemaža klausytojų ir sukėlusi 
gyvo susidomėjimo.

Anksčiau šio klubo veiklos pa
grindą sudarė dalyvavimas Tarp
tautinėj moterų ruošiamoj paro
doj — tautybių mugėj, kuri buvo 
ruošiama New Yorke kiekvieną 
rudenį. Kad lietuvių kampelis 
gintaro išdirbiniais, tautiniais 
raštais, įvairiu liaudies menu 
bei lietuviškais kepsniais pa
traukdavo praeivio dėmesį, mūsų 
moterys aukodavo per keletą mė
nesių savo viso poilsio laiką, 
įdėdavo daug vargo, triūso ir lie
tuviškos sielos. O gautą pelną 
išdalindavo kitiems tautiniams 
reikalams paremti. To pelno, 
tiesa, daug nelikdavo, todėl gal 
ir geriau, kad tos parodos ne- 
beruošiamos. Už tat mūsų mote
rys pasuko į kultūrinę pusę, o 
materialine rūpinasi beveik vi
sos org-jos, ieškodamos būdų 
ir priemonių sukelti daugiau lė
šų.

Paminėtina, kad paskutiniu lai
ku šio klubo narių skaičių papil
dė jaunesnės kartos atstovės.

New Yorko Dantų Gydytojų 
Draugija 1964 m. suruošė dail. 
A. Tamošaitienės tapybos ir au
dinių parodą su paskaitomis, ku
ri praėjo dideliu pasisekimu. Tai 
buvo New Yorko Dantų Gydyto
jų dr-jos, kurios nariai, jei ne
klystų, yra tik moterys, bene 
pirmas didesnis žingsnis į viešu
mą. Valdybą sudaro J. Vytuvie- 
nė -- pirm., E. Baltrušaitienė 
ir F. Ignaitienė.

Neeilinius metus užbaigė ir 
viena iš seniausių New Yorko 
moterų org-jų Moterų Vienybė, 
ilgus metus vadovaujama veik
lios darbuotojos P. Simėnienės, 
o dabar lygiai tokiu pat aktyvu
mu H. Kulber. Moterų Vienybė 
iš esmės yra socialinė org-ja, 
bet visuomet labai nuoširdžiai 
remia ir visus naudingus Lietu
vai darbus. O praeitą vasarą 
aktyviai pasidarbavo Lietuvių 
Dienos ruošime New Yorko Pa
saulinės Parodos metu.

Gaila, kad ši veikli pirmųjų

ateivių moterų org-ja nepajėgė 
į savo narių eiles įtraukti jau
nąją kartą. Pirmosios narės, to
je veikloje praleidusios gražiau
sias jaunystės dienas, dabar mie
lai norėtų matyti jų darbą tę
siant, papildant, kai ką pakeičiant 
pritaikant laiko ir gyvenimo 
sąlygoms. Deja, tas judrusis Mo
terų Vienybės organizacinis gy
venimas pamažu lėtėja ir atei
tis nėra optimistiška.

Kalbant apie neeilinius 1964 
metų įvykius, negalima pamirš
ti paties didžiausio visiems new- 
yorkiečiams įvykio — New Yor
ko mugės, kurios proga ir lietu
viai buvo išsirūpinę specialią 
tik lietuviams skirtą dieną — 
dainų ir tautinių šokių šventę. 
Ji praėjo dideliu pasisekimu, ži
noma, ne be smulkių kiekvie
nam parengimui neišvengiamų 
klaidų. Tas pasisekimas buvo 
vaisium ilgo nevryorkiečių svars
tymo, posėdžiavimo, įtempto 
darbo ir gausios lietuvių visuo
menės talkos, vadovaujant visuo
menininkui, Lietuvos Atsiminimų 
Radijo valandos direktoriui, prof. 
J. Stukui.

Lietuvių Diena sujudino, prikė
lė iš miego kiekvieną New Yorko 
lietuvį, nors kai kam gal nebu
vo įdomu pasiklausyti dainų ar 
Šokių, bet smalsumas traukė su
tikti senai matytą giminaitį, 
draugą ar buvusį kaimyną. Pas 
kitus gi, nori nenori, atvažiavo 
iš toli pažįstami nakvynės pra
šyti. Ne taupumo sumetimais, bet 
iš bėdos, nes už jokius pinigus 
niekur tuo laiku negalėjo nakvy
nės gauti.

Lietuvių dienos proga virte už
virė New Yorko lietuvių organi
zacinis veikimas. Suvažiavo iš 
visų kraštų visuomenės veikė
jai, vyko pasitarimai, uždari ir 
platesnio pobūdžio posėdžiai, su- 
susirinkimai ir t. t., kas labai 
retai pasitaiko.

1964 metus nevryorkiečių gy
venime negalime vadinti eili
niais.

CHRUŠČIOVO KRITIMAS buvo tokia staigmena net ir 
"kremliologams", kad jos pritrenkti kaikurie atvirai prisi
pažino, jog "mokslai” apie Kremliaus paslaptis tebėra dar 
visai primityvioj stadijoj ir, sakė, ”iš tikrųjų nieko nežinom, 
kas ten dedasi”. Pašalinimo priežastys ir aplinkybės ligi šiai 
dienai tėra spėliojamos, remiantis tik negausiais prasitari- 
mais iš paties Kremliaus aplinkos, ir niekas nežino kiek tuo
se prasitarimuose tėra — ai- gal ir visai nėra — tiesos.

Betgi "kremliologai” (angliškai Kremlių vadina Krem- 
linu, taigi ir jo paslapčių tyrinėtojus vadina "kremlinologais”) 
nenuleidžia nei galvų, nei rankų. Jie ir toliau tebepranašau- 
ja, kas kaip bus ir ko galima tikėtis. Pranašauja, kaip anie 
Salako žydo gudrūs vaikai orą: vienas sakydavo, kad rytoj 
bus lietaus, kitas — kad nebus, ir vienas visada atspėdavo! 
"Kremliologai” dar gudresni: jie numato daug galimybių. 
Sako, dabartinė padėtis neilgai truks: vienas iš dviejų ims 
viršų, arba B, arba K. Arba, sako, atsiras trečias. Pagaliau, 
sako, gali ir taip ilgesnį laiką pasilikti. Arba, gali pasilikti 
anoniminis kolektyvas. Žodžiu, galimybės ne dvi, o ketu
rios, penkios ar daugiau, ii' vienas spėjimas greičiausia bus 
teisingas...

Ko stebėtis, kad painesnių dalykų nesiseka išsiaiškinti, 
jeigu daugumas tų, kuriems priderėtų mokėti ištarti viršū- 
ninių asmenų vardus, vis dar neišsiaiškina, kaip vadinti 
naująjį rusų kompartijos pirmąjį sekretorių. Rašyti — para
šo paraidžiui (vietoj rusiškos ž, žinoma, rašo dvi raides — 
zh), bet ištarimo klausimas tebėra neišspręstas. Time žur
nalas autoritetingai paaiškino, kad Brezhnev turįs būti ta
riamas kirčiuojant paskutinį skiemenį, todėl sakytinas Brezh- 
nyov. Ir Naujienos paaiškino, kad reikia tarti, tad lietuviš
kai ir rašyti, — Brežntovas.

Taip ir turėtų būti, jei kirtis šioj pavardėj būtų dedamas 
antrajame skiemenyje. Bet toli neieškant, gana šeštą va
landą (p. p.) klusterti Maskvos radijo (specialiai Amerikai) 
ir, nors ir rečiau, negu pirma būdavo minimas Stalinas arba 
Chruščiovas, galima išgirsti ir dabartinio partijos vado pa
vardę. Kirtis aiškiai pirmajam skiemeny. Todėl antroji e 
nepavirsta į ”io”, o kadangi rusų e kirčiuojamoj šakny ta
riama kaip ”ie”, tai ir girdim Briežnev. Taigi, jei rašėm 
"Chruščiovas” (pagal ištarimą), tai teisinga rašyti Briežne- 
vas. Valdinė sovietinė spauda lietuviškai svetimus vardus 
dabar rašo pagal tarimą. Bet Briežnevo atveju jie visdėlto 
nenuoseklūs: rašo Brežnevas, vadinas, paraidžiui. Jei skaito 
lietuviškai, tai išeina, maždaug, Briažnevas ... Tai gal ir čia 
ne taip baisu, jei kas nepataiko kaip reikia ištarti.
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PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

ANTANAS SMETONA TAUTINIŲ 
SIEKIŲ PAŽANGOS KELYJE 

(Pasakyti žodžiai Montrealy, Detroite ir Toronte) [3] 
___________ STASYS SANTVARAS --------------------

Faktas, kad Ant. Smetona, baigęs aukštuosius mokslus ir apsi
gyvenęs Vilniuje, dalyvavo net liet, vaidinimų rengime, yra akivaiz
dus įrodymas, kad jis dirbo kiekvieną darbą, kurį tik matė esantį 
naudingą lietuvių tautai. Kai buvo atgauta spauda, kai lietuvių vi
suomeninė ir kultūrinė veikla pradėjo veržtis pro priespaudos užtva
ras, berods, maža terastumėm Vilniaus liet, organizacijų, kuriose 
Ant. Smetona nebūtų aktyviai dirbęs. Matom jį dirbantį Vilniaus Ži
nių, Lietuvos Ūkininko, drauge su kun. J. Tumu-Vaižgantu įsteigtos 
Vilties, o vėliau Vairo redakcijose. Drauge Ant. Smetona yra vienas 
iš steigėjų Aušros b-vės knygoms leisti, Vilniaus Lietuvių Susišel- 
pimo d-jos, Lietuvių mokslo d-jos, Švietimo d-jos Vilniaus Aušra, 
Vilniaus miesto ir Vilniaus Krašto d-jos Ryto; be to, jis veikliai 
dalyvavo Lietuvių dailės d-joj, Rūtoj, Vilniaus Kanklėse (abi šios 
daugiausia rūpinosi liet, teatrine veikla). Žiburėly, Vilniaus lietuvių 
vartotojų d-joj, Liet, draugijoj nukentėjusiems nuo karo šelpti ir kt. 
Teisingai Tėvas J. Vaišnys, S.J., neseniai Philadelphijoj pasakė, kad 
Ant. Smetona, būdamas vidurio žmogus, mokėjo darniai dirbti su įvai
rių pažiūrų ir įsitikinimų žmonėmis. Pats jisai savo visuomeninio 
veikimo idealą 1914 m. Vaire taip apibūdino: "Mus visus jungia tau
tinės kultūros pagrindas, ant kurio mes stovime ir ant kurio norėtu
me matyti kitus stovint, bendra sielos kultūra, auklėjama krikš
čionybės principais".

Didis Ant. Smetonos palikimas yra jo raštai. 1930-31 m. Pažan
gos b-vė išleido keturis tomus jo publicistinių raštų: Vienybės gai
rėmis, Šviesos takais. Atgimstant ir Lietuvių santykiai su lenkais. 
Knygos yra didelio formato, atmuštos geram popiery, kiekvienas to
mas turi vidutiniškai 320 psL, jų iliustravimu ir menine priežiūra rūpi’ 
nosį dail. J.J. Burba ir L. Truikys. 1935 m. ta pati bendrovė išleido

Ant. Smetonos raštų ir kalbų rinkinį Pasakyta - parašyta, apimantį 
1927-34 m. laikotarpį. Rinkinys turi 360 psl.,iliustracijas darė ir kny
gų meninę formą davė dail. Ad. Varnas. Antrasis Pasakyta - parašyta 
tomas, kuriame tilpo Ant. Smetonos 1934-39 m. raštai ir kalbos, dėl 
bolševikų invazijos nebespėtas išspausdinti. Bolševikinė valdžia pa
siskubino rinkinį sunaikinti, ir gerai suprantama kodėl: Ant. Smetonos 
skelbiamos mintys buvo didelė priešingybė Maskvos kėslams ir tiks
lams Lietuvoj.

Ant. Smetona savo raštuose buvo netik laikraštininkas, registruo
jantis ir skelbiantis liet, visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo įvykius, 
ne tik iškilus publicistas, nagrinėjantis tautinių siekimų problemas, 
ne tik tautinės minties ideologas, bet kalbininkas ir filosofas kilniau
sia tų žodžių prasme. Neatsargu būtų sakyti, kad šį vakarą mes aptar- 
sim Ant. Smetonos raštų kalbą, stilių ir nors tą jo visą amžių skelb
tą tautinės vienybės idėją. Kiek plačiau jo raštų kalbą ir stilių dar 
nepr. Lietuvoj nagrinėjo prof. J. Brazaitis, tą straipsnį 1938 m. pa
skelbdamas savo raštų rinkiny Lietuvių rašytojai. Be abejonės, visi 
tie klausimai kruopščiai panagrinėti ir neseniai pasirodžiusioj Ant. 
Smetonos monografijoj, kurios autorius, kaip minėta yra Al. Merke
lis. Atsimintina gal tik tai, kad Ant. Smetona lietuviškose mokyklose 
nesimokė, o kaip puikiai ir kaip giliai jis pažino savo tėvų kalbą! Vy
raujanti nuomonė nūdien yra tokia: Ant. Smetona yra vienas iškiliau
sių lietuvių publicistų ir vienas geriausių stilistų. Jo raštų kalba yra 
gyva ir spalvinga pasisakymo būdu,aiški, lanksti, taisyklinga ir žodin^ 
ga, maža tevartojanti svetimų žodžių, dažnu atveju svetimžodžiui taik
liai surandanti lietuviško žodžio pakaitalą.

Ant. Smetonos minčiai, kalbai ir stiliui pailiustruoti būtų galima 
daug citatų parinkti, bet aš duodu tik trumpą ištraukėlę iŠ jo rašinio 
Auklėjimo pagrindas - teisingumas. (Pasakyta - parašyta, psl. 333- 
344), nes, mano nuomone, ji yra itin būdinga velionio prezidento 
mąstymo ir rašymo būdui:

"Maža tauta, žinoma, nelygi didžiai, viena rasė nelygi kitai.
Bet ar eina iš to nelygumo, kad viena tauta turėtų vergauti ki
toms arba visai išnykti? Aigiptėnai ne arijai, tačiau niekas ne
gali neigti jųdidingos kultūros; japonai geltosios rasės, bet jų ga
lybė šiandien neginči jama, jų kultūra gili ir ypatinga. Žydai — 
semitai buvo visai nedidelė tauta, gyvenusi mažame Palestinos 

plote, o kokia milžiniška jų intaką žmonijai! Jie yra davę Šventąjį 
Raštą. Kuriame žemės kampe trūksta Biblijos? Jokiame. Maža tė
ra ir norvegų, o kiek daug pa lyginti, yra jie davę genialių žmonių, 
rašytojų ir muzikų! Plačiau pasižvalgę žmonijos istorijoje, ras
tume, kad ne didumas ir ne daugumas, ne skaičiaus pajėga, su
kuria, kas kultūros vardo verta, o dvasia ir asmenybė. Ir ką ge
ro vieni turi, tai turi paveldėję ir iš kitų, ne vien savo sukūrę. 
Graikai, aigiptėnai ir romėnai rado kultūros metmenų ir pa
tys audė toliau., (Ant. Smetona lietuvių kalbon yra išvertęs Pla
tono Apologijas ir Kritoną). Tą pat galima pasakyti apie italus, 
anglus, prancūzus ir pagaliau vokiečius: jų didieji mokslo ir me
no žmonės sukūrė didžių dalykų, pasisėmę iš kitų lobyno. Propor- 
cionaliai imant, mažosios tautos savo kūryba drąsiai gali Prilyg
ti didžiosioms tai mene, tai moksle, tai teknikoje. Invairumas, 
o ne vienodumas, yra kultūros pažanga. Negalime ir nereikia no
rėti, kad japono ar kiniečio menas būtų kuriamas europiečio as
pektu, ir atžagariai. Tautų invairume yra kultūros džiaugsmas. 
Rasizmas norėtų jį pašalinti, norėtų visa praryti ir vieton kul
tūros duoti drill."
Girdėjom Ant. Smetonos lietuviškai dėstomą mintį, kuri žmonių 

mąstyme bei kovose ir šiandien tebėra gyva. Nesileisdami į citatos 
nagrinėjimą, kuris vargu ką bepridėtų, o turėdami galvoj tik anks
čiau statytą klausimą, berods, galime daryti tokią išvadą: Ant. Sme
tonos raštai yra didelė ir akivaizdi pažanga lietuvių publicistikoje 
ir aplamai mūsų rašto kalboj.

Poetas Kazys Binkis 1934 m., kai buvo minima Ant. Smetonos 60 
m. amžiaus sukaktis, parašė populiarią jo biografiją, kurios, su Petro 
Rimšos iliustracijom, buvo išleista 300.000 egzempliorių. Tame savo 
darbe K. Binkis Ant. Smetoną, kaip valstybės vyrą.apibūidino taikliai 
ir vaizdingai: "Artinosi karas, o su juo ir visos mūsų tautos nelai
mės, iš kurių betgi ji išėjo vergijos pančius sutrupinusi, laisva, nepri
klausoma. Kad tat įvyko, tai jos sumanių vadų, o didžiausia dalimi, 
Antano Smetonos nuopelnas. Jis, išėjęs teisės mokslus, neadvoka
tavo, negynė teismuose atskirų asmenų bylų. Jis gynė visos 
tautos bylą (mano pabr., St.S.). Jis patiekė pasauliui nuskriaus
tos Lietuvių Tautos laisvės ieškinį -- ir laimėjo".

(Bus daugiau)
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Kelionė į Užulėnį
Esu, galima sakyti, vidiškie- 

tis, nors mano gimtasis kaime
lis, buvęs tarytum Vidiškių "prie
miestis", buvo atitolęs nuotone- 
dldužlo miestelio maždaug, pen
kioms minutėms kelio — pėsčiam 
einant.

Gi Vidiškiai randasi apibusiai 
Zarasų - Kauno plento — atito
lę devynetą kilometrų nuo Ukmer
gės. Iš Vidiškių šakojasi neblo
gas vieškelis Taujėnų miestelio 
link. Tai netolimas kelias iki Tau
jėnų, gi nuo Taujėnų — dar kele
tas kilometrų ir — Užulėnis, 
prezidento Antano Smetonos gim
tinė.

Antanas Smetona neretai prava
žiuodavo pro Vidiškius su savo 
svita. Gi kasmet per Antanines 
— kaip taisyklė — visuomet va
žiuodavo Į UžulėnJ. Kartą kitą 
vidiškiečiai šauliai, patyrę vyk
stant prezidentą pro Vidiškius 
buvo suorganizavę ir iškilmin
gesni jo sutikimą bei palydėjimą 
gimtojo sodžiaus link. Gale mies
telio (Ukmergės pusėj) buvo jam 
papuošti vainikais iškilmingi 
varui, atsirasdavo ir pasvei- 
kintojas, tariąs keletą žodžių | 
prezidentą, o čia, lietuvių bend
ruoju papročiu, ir duonos rieku
tė su druska bei vyno uurelė mū
sų krašto aukšujam pareigoniui. 
Patenkintas, prisimenu, būdavo 
ir prezidenus už tok| sutikimą 
ir tokią, nors labai provizoriš
ką, ceremoniją. Gi žmonių susi
rinkdavo daug: netik vidiškiečiai, 
bet ir aplinkinių kaimų gyvento
jai. Gi vietos būrio šauliai — 
Jų bodavo visokių: ir pėstininkų 
(kurie stovėdavo rikiuotėj abi

pus Iškilmingų vartų), ir dvira
tininkų (jie vykdavo pasitikti pre - 
zidento klek tolėliau), o taip pat 
ir šaulių raitininkų būrelis savais 
arkliais — irgi pajodavo iki Mu
štos malūno, Zujų arba Kadrenų 
kaimų, šie gi, "judriejin šauliai 
sudarydavo vadinamus "špato
rius" paplentės abiejose pusėse 
pagerbiant pravažiuojanti pre
zidentą ir jo palydovus.

1935 METŲ ANTANINES

Tais metais ką tik buvau grį
žęs iš gusarų pulko, atlikęs kari
nę prievolę ir, laukdamas pa
skyrimo | vėlyvesnę tarnybą Kau
ne, dar prisilaikiau namie gim
tajam kaime. Vidiškių šaulių bū
rio vadas, ilgametis to miestelio 
mokyklos vedėjas, mokyt. Ed
vardas Kukuoška (bolševikų au
ka, 1941 m. išvežtas Sibiran ir 
ten miręs), prieš Antanines kal
bino mane važiuoti dviračiais | 
Užulėni. Sakė, tur|s jau keletą 
dviratininkų, sutikusių važiuoti 
kartu. Kadangi ir man teko būti 
eilę metų to šaulių būrio nariu ir 
v-bos sekretoriumi, tad kaip gi 
atsisakysi? Sutikau. Išaušus 
Antaninių rytui išsidriekė vieš
keliu mūsų dviratininkų eilutė, 
Netrukom pasiekti Taujėnus, o 
iš ten, gražiu mišku, neperto- 
liausia ir Užulėnis.

Kai pasiekėm Užulėni, dar pre
zidento su kauniškiais svečiais 
nebuvo. O tenau sujudimas. Sau
lių, atrodė, daugybė: Taujėnų bū
rys ir iš kitų gretimų būrių ne
maža svečių, jų tarpe ir mes, 
vidiškiečiai. Visi uniformuoti ar

ba nors uniforminėmis kepurė
mis. O ir civilių žmonių — iš
tisos minios. Iškilmingi lauki
mo vartai — žalumynai, gėlės, 
pasiruošę sutikėjai, kalbėtojai.

Pagaliau, pasimatė keletos au
tomobilių vilkstinė.

— Prezidentas, Prezidentas! 
— subangavo minioj žodžiai. Pri
artėjęs prezidentas išlipa. Ir čia 
jis sutinkamas su duona, druska 
ir kalbėtojo (berods mokytojo) žo
džiu. Į ui trumpai atsako prezi
denus ir visi kviečiami { A. Sme
tonos tėviškės sodą, kurioje sto
vi jo gimtoji gr|čia, o urp vais
medžių — susutyti ilgi sulai ir 
paruoštos vaišės visiems. Visa 
ui atvirame lauke, po Dievo sto
gu.

Seka užkandžiai. Pora trumpų 
kalbelių. Vienas kalba iš vietinių, 
atrodo, kažkoks valdininkas uu- 
jeniškis, a kius — kaunietis. Po 
to — dar pakalba A. Smetona ir 
paprašomi visi kartu... padainuo
ti. O kai prasidėjo dainos — jų 
nė galo nesimatė. Dainuoti buvo 
kam (daug jaunimo), o ir dainų 
grožis — pasakiškas. Gėrėjosi 
jomis ir prezidenus. Po to gi 
prezidenus atsikėlė iš užstalės, 
lazdele pasiramsčiuodamas 
vaikščiojo aplink sulus, kalbino 
visus - senus ir jaunus,ir visą 
laiką nebesėdo savon vieton. O 
koks jis, vis dėlto, įspūdingas ir 
įdomus asmuo: ūgiu — vidutinis, 
apyliesis, toks ramus, lėus, su 
barzdele, jau pradėjusia truput| 
pražilti, aukšu apikakle, atlenk- 
Uis kampais ir storu kaklaraiš
čio mazgu. Jis visuomet toks — 
ir nuotraukose, ir natūroj...

Kai prieina prie kurio nors už- 
ulėniečio ūkininko, tas mėgina sto
tis, nes: — Kaip gi jau čia šne- 
kėsiesi su prezidentu — sėdė
damas...

Bet, kur tau? Argi duos jam 
prezidentas atsikelti? Paima už 
pečių, mandagiai gaspadorių pa
sodina ir pats atsisėda šalimais, 
arba — jam liepia sėdėti, o pats 
stovi ir abu kalbasi. Kai svečiai 
ir jaunimas nustoja dainuoti gal 
manydami, kad trukdo aukštajam 
svečiui kalbėti su užulėniečiais, 
tai jis ir vėl prašo, kad dainuo
tų...

Panorau pasiteirauti pas užulė- 
niečius, kaip prezidenus tenai 
elgiasi pasilikęs nakvoti, ką jis 
tenai daro? Kur guli? ir t.t. Vie
nas iš jų man ir sako:

— Jis guli toj pačioj troboj, 
kur ir augo, iš kur mokyklon ei
davo. Gi sargybiniams kai kada 
iŠkrečiąs ir "štukų". Esą, nak
ties metu ir sargybiniai panorsta 
pasnausti kur nors kitam grjčios 
gale. Pagaliau, ir prezidento 
jiems uip įsakyta — pailsėti.

Gi naktį, ypač kai rudeni sode 
obuolių atsiranda, ui preziden
us, prisiminęs savo mažystės 
ir jaunystės dienas, mėgstąs iš
slinkti pro duris ir pasirinkti 
krenunčių obulių. GI sargybi
niams, be abejonės, įsakyta "mie
goti" ir nesekti iš paskos, nes 
-- "kas gi čia j| kliudys gimta - 
jam sode?"...

Arba ir šiaip, sako, dienos 
metu, jeigu pasilieka neišvažia
vęs po iškilmių, jis mėgdavęs 
iškeliauti | laukus lazdele pasi
ramsčiuodamas, mėgdavęs pa
glostyti benoksunčias javų var
pas, pakalbinti bandą ganant} pie
menėli, pasišnekučiuoti su lauko 
darbus dirbančiais Ūkininkais.

Tad toks, palaidų prisiminimų 
žiupsnelis man piršosi | mintis 
iš kelionės ir trumpo pabūvojimo 
Užulėnyje, Prezidento tėviškėje.

Dail. Vytautas Ignas, gyvenąs New Yorke, be upybos, turi ir 
kitą silpnybę, skambinti giura. Jis yra gavęs iš Prancūzijos 
pasiūlymą suruošti savo tapybos kūrinių parodą vienoje didelė
je Paryžiaus galerijoje. Planuojama jo darbų parodą suruošti ir 
Clevelande. Vyt. nuotrauka

KAS BUVO?
KAIP BUVO?

DĖL KO BUVO?
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šiais požiūriais Aleksandras Merkelis Antano Smetonos monogra
fijoje gvildena Lietuvos laisvės apyaušrio ir nepriklausomybės laikotarpio 
įvykius ir jų fone vaizduoja pirmąjį ir paskutinį jos prezidentą.

• MONUMENTALUS VEIKALAS
Monografija apima 786 psl. didelio (6x9 colių) formato. Iš to skai

čiaus 32 psl. iliustracijų. Įrišta kietais viršais, su iliustruotu aplanku.
Leidėjas davė puošnią išorę. Apipavidalinimu neužsileidžia geriau- 

siems leidiniams.
O autorius, greta visų kitų vertingų bruožų, suteikė veikalui puikų 

stilių, kuris žavi sklandumu, grakštumu, lankstumu. Dažnai pasitaiko 
dialogų, kurie teikia tekstui gyvumo ir betarpiškumo.

• LIETUVOS MONOGRAFIJA
Biografijai tikrąja to žodžio prasme skiriamas pirmasis veikalo 

skyrius, o toliau dėstoma A. Smetonos visuomeninė, kultūrinė ir politinė 
veikla, kuriose jis kuo plačiausiai reiškėsi per ištisas keturias dešimtis 
metų (1904-1940). Autoriaus prasitarimu, dėl šio pobūdžio pati didžioji 
veikalo dalis tiktų vadinti Lietuvos monografija.

• GAUSI DOKUMENTACIJA
Dėl vaizdo ryškumo daug dokumentų cituojama ištisai. Įvykiai 

aprašomi visu platumu ir komentuojami autoriui būdingu įžvalgumu ir 
objektyvumu. Savo teigimus autorius remia šaltiniais, iš kurių yrą patei
kęs daugiau kaip tūkstantį citatų. Veikale trumpiau ar plačiau minima 
per 1200 kitų asmenų, vienaip ar kitaip susijusių su A, Smetonos veikla.

• LEMTINGI ĮVYKIAI
Paskutiniuose dviejuose skyriuose aprašomi Lietuvai lemtingi įvy

kiai — Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Sąjungos ultimatumai ir okupa
cija. šiam laiko atžvilgiu trumpam tarpui autorius skiria apie trečdalį 
veikalo dėl padarinių fatališkumo Lietuvos valstybei.

Patys tuos įvykius išgyvenusieji atsimename juos bendrais bruo
žais. O monografija įgalins susipažinti su daugel detalių, kurių ne visos 
buvo žinomos visuomenei anomis kritiškomis dienomis.

-------IŠKIRPKIT IR SIŲSKIT KUPONĄ ŠIANDIEN
MR. K. POCIUS, 3908 F1R STREET, EAST CHICAGO. INU. 46313

I
Mr. I
Mrs. j

Street ........................................................................
I 

City ..................................................Statė .............  .

tos ANGELES
KONSULO ŽMUIDZINO 

PAGERBIMAS BIELSKIŲ 
REZIDENCIJOJE

Lietuvos konsulas dr. Ju
lius, J. Bielskis ir ponia su
rengė 1964 metų gruodžio 
30 .d. savo puošnioje rezi
dencijoje pagerbimą Lietu
vos generaliniam konsului 
Kanadoje dr. Jonui žmui- 
dzinui, viešėjusiam Los An
geles mieste.

Pagerbime dalyvavo visa 
eilė konsulų su žmonomis, 
kaip: F. R. Cortes, Costa 
Ricos generalinis konsulas; 
Yu-shu Sun, Kinijos gene
ralinis konsulas; H. V. von 
Eukstaedt, Vokietijos kon
sulas; W. P. Hasselman, 
Olandijos generalinis kon
sulas ir kt. Taip pat da
lyvavo eilė žymių Los An
geles miesto pareigūnų. 
Pagerbime dalyvavo ir J. 
G. Walker, pirmasis JAV 
konsulas Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1922-1924 me
tais. šiuo metu J. G. Wal- 
ker yra jau pasitraukęs iš 
JAV-bių diplomatinės tar
nybos ir gyvena Los Ange
les mieste.

Ponia Ona Bielskienė pa
vaišino visus pagerbimo 
dalyvius vakariene.

Pagerbime dalyvavo ir

keli Los Angeles lietuvių 
darbuotojai. —cc.

• Lietuvos garbės kon
sulas p. žmuidzinas su po
nia iš Kanados atvykę Nau
jus Metus sutikti su losan- 
geliečiais. Dalyvavo Tauti
nių Namų baliuje, o taip 
pat ir Liet. Bendruomenės 
Los Angeles apylinkės val
dybos rengtame Naujų Me
tų sutikime.

• Balfo direktoriai kun. 
B. Sugintas ir Valerijonas 
Šimkus, grįždami iš kelio
nės po pasaulį, buvo susto
ję Los Angeles lietuvių ko

lonijoje.
• Prof. J. Eretas viešėjo 

lietuvių kolonijoje ir sausio 
3 d. parapijos salėje kalbė
jo apie lietuvybę tremtyje. 
Publikos susirinko daug.

• ”Rūtos be darželių” tri
jų veiksmų komediją, para
šytą A. Kairio, Dramos 
sambūris vaidins sausio 24 
d., 3:30 vai. p. p. šv. Kazi
miero parapijos salėje me
tiniame SLA 75 kuopos pa
rengime. Režisuoja Dalila 
Mackialienė. Dekorac i j o s 
A. žaliūno. Publika kviečia
ma dalyvauti. K. J.

Jaunieji Los Angeles jūrų 
liavą.

skautai gerbia naujai pašventintą vė- 
L. Kančausko nuotrauka

I Taip, prašom atsiųs- 
į ti man "Aleksandro 

Merkelio Antano 
Smetonos mono-

| grafijos .........  egz.,
į skaitant po $12.50.

Pridedu $.................
sumos čekį perlaidą.

Zip Code.................

(Visą adresą rašyti didžiosiomis)

Los Angeles jūrų skautų dalis iškilmingoje sueigoje prie Šakienės padovanotos vėliavo gruodžio 13 d. 
parapijos salėje. Prie vėliavos stovi jos kūmai Čiurlionienė ir Jurkūnas. L. Kančausko nuotrauka
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GAL TURIT AMERIKONIŠKU CIGAREČIŲ?
— Gal Tamsta turi parduoti 

USA cigarečių? Mielai Įsigyčiau 
kad ir 10 pakelių — šitaip Į Va
karų turistą - laikraštininką 
kreipėsi viešbučio pareigūnas. 
Tai jau reiškė skirtumą, kai pri
simeni, jog tokioje Maskvoje tu
ristai vakariečiai "užpuolami" 
Kremliaus Raud. aikštėje, a r ties 
viešbučiais ir teiraujamasi, ar 
neparduotų dolerių, piniginės, 
marškinių, apsiausto, laikrodžio, 
parkerio ir panašių, rytų bloko 
piliečius didžiai viliojančių reik
menų.

Iš tikrųjų, tris paras pasidai
rius Ljubljanos, Slovėnijos sos
tinės, gatvėse, galėjai įsitikinti 
kad gyvenimas komunistiniame, 
kad ir ne Kremliaus vairuojama
me krašte, nėra lengvas. Taip, 
kioskuose cigarečių netrūksta, 
mane tikino, kad Įvairių rūšių 
skaičius siekia net 50, ar net dau
giau. Bet... tabakas menkos koky
bės, tad pakelis kaštuoja vos 100 
dinarų, mažiau kaip 10 centų. 
Kioskuose amerikietiškųjų ciga
rečių nepastebėsi, bet šių eilučių 
autorius, besikalbėdamas krautu
vėse patyrė, kad JAV cigarečių 
pakelis kaštuoja 600 dinarų ir kad 
Ljubljanoje esančios bent trys 
krautuvės, kuriose tokios cigare
tės pardavinėjamos oficialiai. 
Taip, bet kas jas perka? Žinoma, 
tik "naujosios klasės" atstovai, 
nes 600 dinarų, tai... beveik vie
nos dienos eilinio darbininko už
darbis.

Taip, JAV dūmai gal primena 
Vakarus, gal juos pūsdamas ko
munistinio režimo žmogus Įsisą
monina niūrią tikrovę ir... pra
deda ilgėtis kapitalistinė' san-

Kas tik turi gerų skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė 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., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 "So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. Vlctorv 2-4226
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 krautuvė.

SIUNTINIUS I LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St. 
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.'
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

flESĖniMI ĖRINGOJE PIRKITE JUIJOJE MODERJIOJE
MAISTO IR LIKERIU MUU1UVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

L Imp. 3-Star FRENCH COGNAC.................. 5th
2. Antiąue Bourbon Kentucky Str,'Whiskey. .5th
3. CANADA DRY VODKA................................5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy.............. 5th

V. ALSEIKA

tvarkos. Tai neabejotini pliusai, 
tad ir jūsų atstovas dabar gal
voja: jei kada nors vėl tektų lan
kytis Jugoslavijoje, teks atsivež 
ti ne vieną Kent pakelĮ, bet bent 
20 Įvairių rūšių JAV cigarečių 
pakelių...

Jau kiek patvaresnis Vakarų 
dvasinio pobūdžio ginklų — spau 
dos srityje poveikis. Jau minė
ta, kad besidairant Ljubljanos 
kioskuose, juose garbingai išdė
lioti Time, N.Y. Herald Tribūne,
N.Y. Times (Paryžiaus laidų), 
Life numeriai. Taigi, komunisti
nio krašto gyventojui nedraudžia 
ma Įsigyti "supuvusių Vakarų" 
spaudą ir niekieno netrukdomam 
susipažinti, kas gi tuose Vakaruo
se vyksta, ar iš tikrųjų ten taip 
nusmukęs gyvenimas, kokĮ vaiz
duoja maskvinė "Pravda" ar kiti 
sovietiškieji laikraščiai.

Mladinska Knjiga — pats di
džiausias Slovėnijos sostinės kny
gynas. Žinoma, vakariečio dė
mesys pirmiausia krypo Į užsie
nio literatūros skyrių. Ten guli 
gražiai išdėstytos knygos ang
lų, vokiečių, prancūzų, rusų, ži 
noma ir slovėnų, bei kroatų ir 
serbų kalbomis. Kas stebino, ui 
gausybė pačių naujausių JAV, bri
tų ar prancūzų literatūros nau
jienų. Salia Millerio, Wallace, 
ar McCarthy rikiavosi ir Sart
re bei Mauriac. žalia storųjų, ge 
rai Įrištų knygų, galėjai pastebė
ti ir populiariąsias kišenines kny 
gutes ir kaip pigesnės, jos gau
siau perkamos, nes prieinamos 
eiliniam slovėnų (Jugoslavijos)

4.59
3.98
2.98
3.35

DIRVA

piliečiui. Tačiau sovietų kny
gos pigesnės bene tris kartus 
ir... visvien jos mažiau perka
mos. Atsakymas čia aiškus: la
bai nepatraukli išvaizda, neįdo- 
mios temos, dažnai propagan
dos priemaišos. Vis dėlto esama 
ir vienos išimties: knygyno tar
nautoja aiškino, kad šalia anglų 
kalba technikos knygų, atroje ei
lėje seka to pobūdžio rusų k. 
knygos. Taigi, jau aiški sputnikų 
bei kosmonautų epochos Įtaka.

Mladinska Knjiga — gerai 
Įrengtas knygynas, kurio paslau
gomis naudojasi ne tik Slovėni
jos sostinės, bet ir kitų provin
cijų gyventojai. Jis turi skyrių 
ir kituose miestuose. Kai pastebi 
parduodamus žurnalus ar laikraš
čius, paklausi: o kiek jų parduo
dama? Life per mėnesĮ išparduo
dama ligi 250-280 egz., N.Y. Ti
mes -- 80 egz., o maskvinės 
Pravdos - vos 20 egz. Tai bū
dingi skaičiai, nes šiaip ar taip 
aiškiai kapitalistinio newyorkinio 
dienraščio parduodama net ketu
ris kartus daugiau kaip komunis
tinės partijos paties svarbiausio 
leidinio. Žinoma, Lifekaina nepi
gi, tačiau jei šiame mieste (ir už 
jo ribų provincijoje) labai ame
rikietiška dvasia atsiduodančio 
žurnalo išplatinama ligi 300 egz. 
tai liudytų — na, tie slovėnai 
menkoki komunistą L..

Ne tik literatūra, bet ir iš
parduodamos plokštelės liudija 
gyventojų dėmesį vakarietiška- 
jai kultūrai, stiliui, pomėgiams, 
mados apraiškoms.

JAV spaudos atstovas patenka Į 
to paties knygyno muzikos skyrių 
ir teiraujasi: ar negalima patirti, 
kokių plokštelių daugiau išperka
ma, kur daugiau kreipiamas ei
linio plokštelių pirkėjo, ypač jau
nimo dėmesys, ar labai domima
si Vakarų šlageriniais daininin
kais bei šiaip Įvairių dainų ir 
muzikos dalykų išpildytojais?

— Mes plokštelių išparduoda
me net šimtais tūkstančių, ir jų 
tarpe rasime ir tautinę muziką 
ir moderniosios muzikos gaba
lus, — dainas, orkestrus, cho
rus, pagaliau, simfoninę ar ope
rinę muziką. Kiek toliau teko pa
tirti, pirmenybė tenka tautinei 
sovėnų muzikai, kitaip tariant, 
atiduodama duoklė patriotiniam 
jausmui. Per 2 metus tik vienos 
plokštelės -- slovėnų okteto (vy
rų) su senomis tautinėmis dai
nomis, Išparduota net 200,000 
egz. Toliau seka, pakaitomis.slo-

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. L U 5-6291

Chicago 

5. COINTREAU Liąueur........
6. CHIANTI Imported Wine ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

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

vėnų ar serbų dainos. Kai kurių 
dainininkų Įdainuotų plokštelių 
parduodama ligi 50,000 ir dau
giau. Teikiamas dėmesys ir kla
sikinei muzikai ir didiesiems mu
zikos meistrams Vakaruose. 
Pvz. labai mėgiamos Beethoveno 
simfonijos arChopinofortepioni- 
nė muzika.

Jau ne kartą teko girdėti, kad 
Jugoslavijos (ar ir kitų komunis
tinio režimo kraštų) jaunimas pa
mėgęs šokti modernius šokius.

— Taip, — toliau aiškinama — 
mūsų jaunimas ypatingai susido
mėjęs džiazo plokštelėmis. Tie
sa, ne visas tokios muzikos plokš • 
teles gauname iš JAV ar iš Ang
lijos, bet kai tik jas gauname,bū
kite tikras, jas išparduodame per 
vieną dieną... Plokštelių su tvisto 
ar bossa nova jaunimas per metus 
išperka ligi 10,000 - 20,000 egz. 
Žinoma, priklauso, kiek ilgai 
truks tų šokių mada. 1964 metais 
buvo mėgiamos plokštelės su 
Edith Piaf dainomis, tačiau jau 
iš mados beveik išėję savo me
tu buvę populiarūs E. Presley 
ar Yves Montand. Jaunimas dar 
domisi Pat Boone, Connie F ran- 
cis, Sammy Davis Jr., dar Ri- 
chards plokštelėmis, ypatingai 
mėgsta X. Cugat orkestrinius 
Įgrojimus. Na, o Beatles -- ne
gi jais nesidomima? Taip, jie po
puliarūs, bet žymiai mažiau, ne
gu toks Boone, be to -- teigiama
— juk ir tie Beatles, tai mados 
reikalas... čia jau tenka susi
mąstyti: taigi, net komunistinio 
krašto jaunimas dėmesį bytliams 
laiko iš mados išeinančiu daly
ku...

Dar tenka patirti, kad iš leng
vosios orkestrinės muzikos labai 
mėgiami Kostelanetz, Mantovani 
ar vokiečio Zacharias Įgrojimai 
ir kiek nustebina, kad Vokietijoje, 
Šveicarijoje populiarus Tino 
Rossi tipo tenoriukas Vico Tor- 
riani slovėnų jaunimo netraukia. 
Dar vienas klausimas: ar bran
gios Ljubljanoje parduodamos 
plokštelės? Ilgo grojimo kaina 
siekia tarp 1,700 - 4,000 dina
rų, tad tarp 2-4 dol., mažosios
— 600 - 1,200 dinarų. Tai nepi
gios kainos ir tų plokštelių tūks
tančiai išparduodama. Tai liudy
tų pomėgį menui, o jaunimo tarpe
— simpatijas Vakarų meninin
kams ir drauge, netenka abejoti 
-- patiems Vakarams.

Slovėnai turi gerų rašytojų, 
dailininkų ir fimų aktorių. Fil
mų režisierius Stiglitz jau yra 
gavęs vieną kartą Vakarųpremi- 
jas ir jis, parodęs jo naują fil
mą "Neverk, Petrai", bevežda- 
mas šių eilučių autorių stoties 
link, ilgai pasakojo apie savo pla
nus, apie dėmesĮ Vakarams. Ta
čiau, tai ir šiaip buvo aišku,-- 3 
parų viešnagė Slovėnijoje liudijo: 
tik žiūrėkite, kaip komunistinio 
režimo gyventojai savo simpati
jomis krypsta Į Vakarus.

TRUMPAI Iš OMAHOS

Praeitų metų rudenį 
Omahoje pradėjo veikti 
šeštadieninė lituani s t i n ė 
mokykla, kuriai vadovauja 
Dali a Katiliūtė ir Vincas 
Šarka. Mokykloje dirba mo
kytojai : Gražina Reškevi- 
čienė, Joana Drukteinienė, 
Joana Lasienė, Jūratė Kar- 
tonaitė ir Viktoras Balkai
tis. Mokyklą lanko 67 mo
kiniai.

♦
Pirmuoju Omahos litua

nistinės mokyklos globėju 
ir mecenatu tapo muz. Br. 
Jonušas, paaukodamas mo
kyklai 50 dolerių.

♦

Na..jųjų Metų sutikimą 
surengė medžiotojų ir mes-

5th 4.75
5th .98
5th 1.29
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Prasilenkimas. Vyt. Maželio nuotrauka

Detroite steigiamas vaikiu darželis

LB Detroito Apylinkės Valdy
bos iniciatyva visuomenė turės 
išimtiną progą pasiklausyti pra
nešimo mūsų priešmokyklinio am
žiaus vaikų auklėjimo reikalais, 
kurį padarys D. Petrutytė sau
sio 23 d. 7 vai. vak. Lietuvių Na
muose.

D. Petrutytė yra tiesioginė Ma
rijos Montessori mokinė, 1934 
m. baigusi Tarptautinius Mon
tessori kursus Nicoje ir dirbo M. 
Varnienės vedamajame vaikų 
darželyje Kaune. Nenuleido rankų

keriotojų klubas ”Aras”. 
Šiame iki šiol pačiame jau
kiausiame Naujųjų Metų 
sutikime grojo vis labiau 
stiprėjantis Omahos jaunų
jų lietuvių orkestras, vado
vaujamas muz. Domo Jonu
šo. Per vienus metus or
kestras čia įsigijo nemaža 
populiarumo, kad net jo va
dovas pradėtas vadinti lie
tuviškuoju Lawrance Welk!

¥

Emilija ir Bronius Jonu
šai stato arti pusės milijo
no dolerių vertės senelių 
prieglaudą, kurios projek
tą paruošė architektas J. 
Mulokas, statybos rango
vas chicagietis Stankus, 
darbus prižiūri omahietis 
V. Vainiūnas. Gražus lietu
viško bendradarbiavimo pa
vyzdys !

*
Sausio 3 d. lituanistinės 

mokyklos vaikams buvo su
rengta eglutė. Programą 
paruošė mokytojos J. La
sienė ir D. Katiliūtė. Kalė
dų senelis — J. Agurkis 
pralinksmino savo ”ho-ho- 
ho” ir apdovanojo iš’Lietu- 
vos atvežtais” skanumy
nais. Į svečius ir vaikus kal
bėjo tėvų komiteto pirm. 
Pr. Kovas ir mokytoja Da
lia Katiliūtė.

•

Vytautas Mackev i č i u s 
baigia Įruošti ir greitu lai
ku pradės lietuviškos duo
nos ir pyragaičių kepimą 
savo naujoje ir moderniš
koje kepykloje.

Kanada neteko, o Omaha 
praturtėjo dviem naujais 
lietuviais! Iš Hamiltono čia 
pas savo brolį pagelbėti 
prekyboje atvyko Albinas 
Joniką, gi į marčias iš To
ronto čia buvo ”jėga atga
benta” Vida Rickevičiūtė 
(dabar Ciglerienė). Rep. 

Vokietijoje ir čia Amerikoje pri - 
sidėdama daug prie Montesori- 
nio sąjūdžio Chicagoje. Nors to 
sąjūdžio pradininkė buvo M. Var
nienė, tačiau D. Petrutytė kar
tu su Varnais dirbo ir veikė iš
vien su Įsitikinimu, kad lietuviš
kos išeivijos pagrindine baze jos 
išlaikyme visgi yra mažo vaiko 
širdis, protas ir jo siela.

LB Detroito apyL valdyba prieš • 
mokyklinio auklėjimo propagavi
mui pasikvietė D. Petrutytę su 
paskaita ir filmu, kuris vaiz
džiai parodys būdus ir rezulta
tus, kaip mūsų mažieji patys 
kuria, siekia ir pasiekia. Su
prantama, visi tėvai rūpinasi ir 
interesuojasi ir matomai sten
giasi, kad jų vaikai nenutautėtų. 
čia visgi neužtenka vien tik tė
vus Įpareigoti ir užkrauti tą naš
tą tik jiems vieniems. Tautinės 
atmosferos formavimasis daug 
priklauso ir nuo lietuviškos visuo
menės sveiko ir sąmoningo pro
tavimo auklėjimo klausimuose. 
Todėl visi kviečiami talkon pa
dėti tėvams, mokytojams ir vi
suomenininkams, kurie tą naštą 
tiesioginiai turi pakelti ir prašo 
jūsų tik jiems padėti.

Galimas dalykas, kad su Pet- 
rutyte atvyks ir dail. Varnas su 
ponia. Svečiai iš Chicagos apsi
stos pas p. Kutkus prieClark par
ko. Visi suinteresuoti tuo klau
simu ir norintieji smulkesnių in
formacijų prašomi kreiptis Į ma
ne tel. CR 8-2436. Pabrėžtina, 
kad tėvai, turintieji priešmokyk
linio amžiaus vaikų, aktyvia i daly
vautų ir savo vaikus iš anksto 
užregistruotų sausio 23 d. kad 
būtų tikras lankysiančių vaikų dar
želį skaičius. Prašom tuo reikalu 
sekti pranešimus spaudoje ir per 
radiją.

St. Sližys

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

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

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820 
Office M E 1-5997

M. A. SCHNEIDER CO. 
2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
ORGANIZACIJŲ ŽINIAI

Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando Skyriaus 
organizacijų atstovų susi
rinkimas įvyksta sekmadie
nį, sausio 10 d.. 12 vai. Lie
tuvių Klubo viršutinėje sa
lėje. Atstovus prašome at
vykti laiku.

Darbotvarkėje:
1. Valdybos pranešimas.
2. Lietuvos nepriklausomy

bės šventės minėjimo 
reikalai.

3. ’ Baltijos Aidų” radijo 
prog r a m o s f inansavi- 
mas.

4. Skyriaus parei š k i m a i 
s e k a n čiais politiniais 
klausimais:

a. Pasikėsinimai panaikinti 
JAV Kongreso priešval
stybinės veiklos komite
tų.

b. JAV-Sovietų Sąjungos 
k o n s ularinės sutarties 
tvirtinimas JAV Senate.

c. Komu n i s t ų raginimai 
vykti į pavergtą Lietuvą 
ryšium su 25 metų oku
pacijos sukaktimi.

5. Klausimai ir sumanymai.
ALTo Clevelando 
Skyriaus Valdyba

• 1965 metų sutikimas 
Clevelando lietuvių visuo
menėje, nors ir vyko išsi
sklaidžius po įvairias sales, 
bet praėjo visur geru pasi
sekimu ir tokiai progai de
rama nuotaika. Nepristigo 
svečiu nei LB I apylinkės 
ruoštam N. M. sutikimui 
Slovėnų salėje, nei Lietuvių 
Klube, nei čiurlioniečių šei
moje. Apsčiai svečių atsi
lankė ir į abiejų lietuvių pa
rapijų parengimus. Ne ma
ža dalis lietuvių susibūrė ir

Į Clevelandą atvyksta pagarsėjęs "Antrojo Kaimo" teatras, kuris 
duos vienintelį spektaklį su dar nematyta programa, sausio 16 d. šeš
tadienį, 7 vai. 30 m. šv. Jurgio parapijos salėje. Po vaidinimo bus šo
kiai ir veiks geras bufetas. Vakarą rengia Putnamo senelių namų sta
tybai remti komitetas. Nuotraukoje R. Stakauskas, R. Vėžys ir B. Ur
bonas scenoje "Preliudas į nulį".

Pragyvenimas nuolat brangsta, .

todėl pilnai išnaudok savo sutaupąs investuodamas jas į

BALTIC STORES AND INVESTMENTS CO.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.
11 London Lane, Bromley, Kent, England, Rav. 2592.
Tik čia Tavo kapitalas greičiausiai augs nešdamas aukščiausią dividendą! 
Investuojant 1-2 metams mokamas dividendas 5%, g: investuojant 2-3 me

tams mokama 51/2%.
Už investavimus 5 metams ir ilgiau, mokama

7%-
Už nuošimčius nereikia mokėti jokių mokesčių.
Tarpininkaujame palikimo reikalų sutvarkyme.
Visi investavimai yra apdrausti ir garantuoti nejudomu turtu.

į privačiai rengtus pobū
vius.

• Lithuanian Women’s 
Club sekantis susirinkimas 
įvyks antradieni, sausio 12 
d., 8 vai. vak., Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior Avė. 
Pirmininkaus Mrs. John 
Peckaitis.

• CLEVELANDIEČIAI 
gali isigyti naujai išleistų 
plokštelių Dirvoje. Nese
niai gauta siunta DAINA
VOS ansamblio, Toronto 
VARPO choro bei solisto 
JONO VAZNELIO įdainuo
tu dainų ir operų arijų 
plokštelės. Kaina — 5 dol. 
(Stereo — 6 dol.).

• Įžymi graikų pianistė 
Gina Bachauer pasirodys 
Clevelando Orkestro kon
certų programoje sausio 14 
ir 16 d., 8:30 v. v. Seve- 
rance Hali.

Ji skambins Prokofjovo 
Piano Concerto su orkestrų. 
Dirigento Szell vadovauja
mas orkestras, be to, pasi
rodys su prancūzų komp. 
H. Dutilleux kūriniu Ciną 
Metaboles.

Deklamavimo 
vakaras

Sausio mėn. 23 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje 7 v. v. Nerin
gos Skaučių Tuntas rengia savo 
skaučių deklamavimo bei dailio
jo skaitymo vakarėlį — šokius. 
Vakaro metu premijas laimėju
sios skautės savo pasirinktais 
konkursui dalykėliais paįvairins 
programą. Tuo pat metu joms 
bus įteiktos premijos, kurias ski
ria Skautininkių draugovė, Tėvų 
komitetas ir Neringos tuntas.

šio konkurso tikslą labai gra
žiai suformulavo skaut. Bala- 
šaitienė, kuri buvo pakviesta ko
misijos pirmininke: 1. Skatinti 
skautes gyviau domėtis lietuviš
ku žodžiu ir lietuvių autorių kū
ryba. 2. Garsaus skaitymo ir 
deklamavimo pagalba pratinti 
skautes prie taisyklingo lietuviš
ko u rimo ir 3. Ugdyti meilę 
lietuviškai kalbai, išryškinant jos 
grožį ir grynumą.

Konkurse dalyvauja visos Ne
ringos Tunto skautės: jaun. skau
tės, skautės bei vyr. skautės. 
Tam jos išmoksta atmintinai ar
ba paskaityti 4-6 posmelių ei
lėraštį, dramos, beletristinio 
veikalo ištrauką ar monologą, 
kuris užtruktų ne ilgiau, kaip

šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande choras, vadovaujamas muz. J. Kazėno, publikai pra
šant turėjo pakartoti dainą "Mūsų kuopa kai išeina". J. Garlos nuotrauka

5 min. perskaityti ar padekla
muoti. Pasirinktas dalykėlis ver
tinamas 10 taškų: už kalbos tai
syklingumą, u r seną, teksto sti- 
syklingumą, tarseną, teksto tiks
lų išlaikymą, jo originalumą, 
teksto išpildymą vaidybiniu at
žvilgiu. (šis aspektas vertinamas 
tik vienu tašku).

Konkurso komisiją sudaro: 
skautininkės A. Balašaitienė, I. 
Jonaitienė, M. švarcienė, ir du 
tėvų komiteto nariai.

Tėvelius prašome paraginti ir 
padėti skautėms pasiruošime bei 
jas suvežti patikrinimui prieš 
vakarėlio pradžia, kad jos vėliau 
galėtų linksmintis be jokio įtem
pimo. Visos skautės vakarėlyje 
dalyvauja skautiškose uniformo
se ir atvyksta į Šv. Jurgio par. 
salę 6 v. 30 min. p. p. Vaka
ro metu vyr. skaučių Lazdynų 
Pelėdos dr-vė paves "Laimės 
šulinį" bei išleis savo draugo
vės laikraštėlį. Naujasis Tėvų 
Komitetas paruoš jaunimui ska
nių užkandžių, o jaunojo Juodėno 
vadovaujamas orkestras nė vie
nam neleis nuobodžiauti. Tikimės 
gausaus būrio jaunimo atsilan
kant į šį skautišką pobūvį.

(n)

NAUJAS TĖVŲ 
KOMITETAS

1964 m. lapkr. mėn. 6 d. Ne
ringos Skaučių naujas tėvų ko
mitetas pareigomis pasiskirs
tė sekančiai: pirm. -- L. Staš- 
kūnas, vicepirm. -- A. Neima
nienė, sekr. A. Butkus, kasiu. - 
O. Jokubaitienė, nariai: P. Vai- 
ginis, J. Stuogienė, Z. PliodŽins- 
kienė.

Naujam komitetui linkime sėk
mės tunto paramos darbuose,

PADĖKA

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

• SLA apdrauda gera, 
geresnės nėra. SLA organi
zatorius kiekvienam lietu
viui, ar šeimos galvai, ar 
viengungiui, ar jaunuoliui 
turi gerus gyvybės apdraii- 
dos patarimus. Pasikalbė
jimas su SLA Organizato
rium Jums asmeniškai bus 
naudingas. Kas nori arčiau 
pažinti SUSIVIENIJIMĄ

LIETUVIŲ AMERIKOJE, 
teparašo: LITHUANIAN 
ALLIANCE of AMERICA, 
307 West 30th Street, New 
York, N. Y. 10001.

PAGLIO’S RESTAURANT 
and LOUNGE

239 Richmond Rd. at Chardon Rd.
Richmond Heights, Ohio 44132

AN 1-2040
AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VALGIAI. 

Atdaras septynias dienas j savaitę.

Lietuvaitė savininkė — galite kalbėti lietuviškai. 
Lietuviai mielai laukiami svečiai.

COLONIAL FLOWER SHOPPE 
GĖLES KIEKVIENAI PROGAI 

Conveniently located one block from Jakubs & Son 
Funeral Home.

IVanhoe 6-5055 890 East 185 St.
Cleveland, Ohio 44119

Neringos Skaučių Tunto buv. 
tėvų komiteto pirmininkei p. J. 
Stuogienei bei visiems komiteto 
nariams už visokeriopą pagalbą 
praėjusių — 1964 metų tunto 
veikloje širdingai dėkoju. Tikiu, 
kad mūsų draugiški ryšiai ir to
liau liks artimi ir nuoširdūs, 
kad ir ateityje, reikalui esant, 
susilauksime tokios pat mora
linės bei materialinės pagalbos. 
Už jūsų didelį darbą skautiško
je veikloje tikrai skautiškas ačiū!

V. Butkienė 
Tuntininkė

sausio 3 d. prisirinko gražus būrys
J. Garlos nuotrauka

• Reikalinga lietuvė mo
teris buto valymui. Skam
binti po 6 vai. vakare. PO 
1-7032.

I šv. Kazimiero lituanistinėj mokyklos suruoštą Kalėdų eglutę 
svečių.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Bonna- Hecker, Addison ir 
kt. Arti gero susisiekimo, 
bažnyčios, mokyklos. Ne
brangūs. galima pirkti su 
mažu jmokėjimu. Nedideli 
mokesčiai. Suintere s u o t i 
skambinkite.

E. 156 — St. Clair
2 vienos šeimos namai, 

8-4 ant didelio sklypo. 2 ga
ražai. Gerame stovyje.

$16,500.
Investavimui

G šeimų mūrinis — $14,900.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė, John Lorenz 
ir Ant. Mikoliūnas 

13229 Superior Avė.

UL 1-6666

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



LAIKAS —
1965 m. sausio 17 d. 
(sekmadienį), 
3 valandą po pietų. 
Publika prašoma 
nevėluoti.

VIETA —
Marijos 
Aukštesniosios 
Mokyklos salė, 
67th Street ir South 
Califomia Avenue 
kampas.

LIETUVIU MENO ANSAMBLIO “DAINAVOS” KONCERTAS
IR

MAIRONIO MUZIKINĖ BALADĖ

"ČIČINSKAS“
PREMJERA

Muzika ALGIO ŠIMKAUS. Pastatymas ANTANO RUKO. Dekoracijos VIKTORO PETRAVIČIAUS. 

Solistai — DANA STANKAITYTĖ, JONAS VAZNELIS. Aktorė — EGLĖ VILUTIENĖ. 

Styginis kvartetas: POVILAS MATIUKAS, ALFONSAS PAUKŠTYS, JUOZAS STROLIA, PETRAS ARMONAS. 

Prie piano — PROF. VLADAS JAKUBĖNAS.

Dirigentai — ALGIS ŠIMKUS ir PETRAS ARMONAS.
i

Bilietai gaunami Į

"Marginiuose”, 2511 J 
W. 69th Street. Tel.
PR 8-4585. ' ,

”Royal BĮ u e” krau- J 
tuvėje — 4359 So. J 
Campbell Avė. Tel. J 
BIshop 7-94.75. \

Frank’s TV, 3240 S. J 
Haisted Street. Tel. J 
CAlumet 5-7252. j 
Cicero — Stan - į 
gerbergy krau- * 
tuvė, 4938 West 15 ! 
St. Telef. OLympic i 
6-1096. ;

Koncerto dieną kasa 
veiks nuo 1 valandos i 

po piety. J

DIRVA VISIEMS 
"MUZIKOS ŽINIŲ” 

PRENUMERATORIAMS
PRANEŠIMAS

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui atsiųsta 25 
dol. per R. Jasiūną, iš Bos
tono, Mass.

• Albinas Baranauskas 
— Draugo romano premi
jos laureatas. Keturiolikto
ji iš eilės Draugo romano 
konkurso premija šiais me
tais atiteko rašytojui Albi
nui Baranauskui už romaną 
”J ir J.”.

Brooklyne posėdžiavusią 
jury komisiją sudarė J. 
Brazaitis, P. Jankus, N. 
Mazalaitė, Pr. Naujokaitis 
ir A. Samušis. Mecenatai — 
Angelė ir Jonas Andriuliai 
iš Caster, Mich.

A. Baranauskas jau yra 
pasirodęs novelių rinkiniu 
"Sniego platumos”, už kurį 
yra laimėjęs Aidų žurnalo 
premiją. Jo novelės yra pa
sirodę mūsų žurnaluose ir 
laikraščiuose.

• Dail. J. Bagdonas, ga
lutinai įsikūręs New Yorke, 
persikėlė i naują butą. Jo 
adresas: 85-59 88th Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421. 
Telefonas: 441-2374.

POETO ALGIMANTO 
MACKAUS PAMINĖJI

MAS NEW YORKE

Tragiškai žuvusio poeto 
Algimanto Mackaus pami
nėjimas įvyks penktadienį, 
sausio mėn. 15 d., 8:30 vai. 
vak. dail. K. žoromskio stu
dijoje, 257 W. 14th Street 
(prie 8th Avenue), Man- 
hattan.

Programoje rašytojo Al
girdo Landsbergio žodis 
apie Alg. Mackų kaip poetą. 
Aktoriai Nijolė Martinaity
tė ir Jonas Kelečius dekla
muos jo poeziją. Visi susi
domėję, o ypač jaunoji kar
ta, kurios Alg. Mackus bu
vo beveik vienintelis poe
tas, maloniai kviečiami at
silankyti.

Rengėjai — Lietuvių 
Jaunimo Organizacijų Fe
deracijos Diskusijų Ratelis.

1964 m. spalio mėn. per 
spaudą kviečiau ir dabar 
dar pakartotinai kviečiu vi
sus mylinčius muziką užsi
prenumeruoti vienintelį lie
tuvių kalba leidžiamą muzi
kos žurnalą "MUZIKOS ŽI
NIOS”. Pasikeitus mano 
gyvenamai vietai, prašau 
čekius ir laiškus siųsti šiuo 
naujuoju adresu: Pranas 
Ambrazas, 27471 Markbar- 
ry Dr., Ęuclid Ohio 44132.

Kadangi žurnalo redakto
riai ir valdybos nariai ir 
administratorius dirba be 
atlyginimo, laisvu nuo sa
vo tiesioginių pareigų lai
ku, tat mielus prenumera
torius atsiprašome, jeigu 
žurnalo numeris po nume
rio ir vėliau pasirodys.

Be to, primenu, kad visi 
prenumeratoriai užsimokė
ję už ”Muzikos žinias” du 
dolerių, gaus keturis nu
merius.

Pranas Ambrazas,
A. L. R. K. Vargoninkų 

Sąjungos iždininkas

F

J
te IV*’

Neolltuany orkestras, vadovaujamas A. Modesta vičiaus, grojo sutinkant 1965 metus puošnioje Ferra
ra Manor salėje, Chicagoje. V.A. Račkausko nuotrauka

NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMAS

CHICAGOJE

DIRVOS NOVELES KONKURSAS

• BALFo 1.00-jo skyriaus 
vajaus užbaigimui ruošia
mas spektaklis, kurį atliks 
te-Chicagos J. Kelečius, N. 
Martinaitytė ir R. Cinką 
Apreiškimo parapijos salė
je, sausio 16 d., Brooklyne, 
N. Y.

• Riltimorės lietuvių ra
dijo valandėlė sausio 16 d. 
ruošia vakarą, kuriame bus 
ir įvairių talentų varžybos.

šokiams gros J. Lekavi
čiaus orkestras.

Vakaras ruošiamas Lie
tuvių svetainėje. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Įėjimas: suaugusiems 2 
dol., studentams — 1 dol., 
vaikams — 50 centų.

• Pranys Aiženas, Elzės 
Jankutės ir Kristupo Jan
kaus prašomas, sutiko pa
rašyti Mažosios Lietuvos 
Patriarcho Martyno Jan
kaus (mirusio .tremtyje — 
Vokietijoj) monografiją.

M o n ografijos išleidimą 
sutiko finansuoti nepails
tantis lietuvybės veikėjas 
ir kilnių tautinių darbų rė
mėjas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, 
J. J. Bachunas.

Turintieji kokios nors

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, 
kaip 16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pra
leidžiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruojamos 
išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1965 me
tų kovo mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, No
velės Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai bū
tinai privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasira
šomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto- 
toriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. Vo
kas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: nelai
mėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1965 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti Dirvo
je, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius gali 
premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba 
siužetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų 
autoriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
skirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai 
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką 
premijuęti ir ką rekomenduoti spausdinti.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

jos

at-

Daug lietuvių Chicagoje. Daug 
ir parengimų Naujiems Metams 
sutikti.Tačiau nė vienas jų ne
gali prilygti nei jaukumu, nei 
puošnumu, nei tvarkingumu, nei 
dalyvių skaičiumi, neolituanų ir 
sambūriečių Naujų 1965 Metų su
tikimui, puošnioje Ferrara Ma
nor salėje. Jau gruodžio pradžio
je visos 600 vietų buvo užsa
kytos.

Apsčiai vietos automobiliams 
pastatyti, erdvi, gražiai išdeko- 
ruota salė, vykusiai paskirstyti 
staliukai, geri valgiai, greitas 
patarnavimas, puiki tvarka, 

- skaitlingas neolituanų orkestras, 
populiarus šeimininkas Jonas 
Našliūnas, taktiškas iždininkas 
ir vyriausias organizatorius Me
čys Šimkus, paslaugus bufeto ka
sininkas, LTA Sambūrio pirmi
ninkas Ignas AndrašiOnas, o 
svarbiausia, rinktinė publika pa
darė ši tradicinj neolituanų ir 
sambūriečių Naujų Metų sutiki
mą mielą ir malonų ne tik vy
resnės kartos lietuviams, bet 
taip pat ir jaunimui, neturėju
siam galimybės matyti Naujų Me
tų sutikimų Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Minutę prieš dvyliktą Tautos 
himnas, trumpas pirmininkės El
vyros Kavaliūnaitės sveikinimo 
ir linkėjimo žodis, Gaudeamus — 
tai ir visa oficialioji dalis. Po 
to, visa salė, lyg pajudintas 
skruzdėlynas, virto viena didžiu
le lietuvių šeima.

V. A. Račkauskas

V.A. Račkausko nuotrauka

Neolltuany ir LTA Sambūrio N. Metų sutikime Ignas AndrašiOnas 
ir Mečys Šimkus Įteikia bilietėlius svečiams Česlovui Rukuižai ir 
Juliui Balučiui.

Vilties d-jos vicepirm. Kazys Pocius su žmona N. Metus sutiko 
neolltuany tarpe. Prie stalo sėdi iš kairės: S. Balutienė, M. Račkaus
kienė, V. Bliskienė ir E. Pocienė. Stovi: P. Stoncelis, A. Bliskis, J. 
Balutis, K. Pocius ir E. Balceris.

r X-w Jk v?

Neolituanės L. Virpšaitės (trečia iš kairės) ir jos svečių stalas N, 
Mėty sutikime.

Dr. Juozo ir inž. Eugenijaus Bartkų ir jy svečių stalas N. Metų su
tikime. V. A. Račkausko nuotraukos

medžiagos (rašytinės ar 
vaizdinės) apie amžinos at
minties Patriarchą, malo
niai prašomi siųsti P. Alšė- 
nui. 101 Evelyn Avė., To
ronto 9, Ont., Canada.

Tragiškai žuvus MARGUČIO radijo vedėjai

LILIJAI VANAGA1TIENEI
ir redaktoriui

ALGIMANTUI MACKUI 
giminėms ir artimiesiems giliausią užuojautą reiš
kia

Lietuviy Jūrą Skautija


	1965-01-08-Darvia 0001
	1965-01-08-Darvia 0002
	1965-01-08-Darvia 0003
	1965-01-08-Darvia 0004
	1965-01-08-Darvia 0005
	1965-01-08-Darvia 0006
	1965-01-08-Darvia 0007
	1965-01-08-Darvia 0008

