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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS BŪSIĄS GAUSUS

Visai netikėtai, gruodžio 
29 d. Rio de Janeiro mieste 
pavyko susitikti su Sao 
Paulo rengiamo PALK’o 
komiteto pirmininku, pre
latu P. Ragažinsku, kuris 
mielai su manimi pasidali
no mintimis apie 3-jo 
PALK’o darbų eigą. Gi vos 
už šešerių savaičių, čia po 
Brazilijos dangumi, įvyks 
šis lietuviams nepaprastai 
svarbus suvhžiavimas, ku
ris gali žymiai prisidėti 
prie mūsų visų pastangų 
koordinavimo, kad išlaisvi
nus Lietuvą iš Sovietų Są
jungos nežmoniškos vergi
jos.

— Kokia pažanga, kaip 
toli nueita siekiant surasti 
tuos 10-tį milijonų kruzei- 
rų, kurie taip baisiai reika
lingi būtiniausioms išlei- 
doms apmokėti, jau nekal
bant apie būtiną paramą 
Urugvajaus ir Argentinos 
lietuviams, kad šie kuo 
skaitlingiausia galėtų savo 
kolonijas šiame kongrese 
atstovauti?

— Galiu pasidžiaugti, 
kad nors ir esama kliūčių, 
gi kur jų gyvenime nesu
tinkame, jog mūsų finansų 
komisija, veikdama labai 
energingai, jau yra sukau
pusi virš 55 G rugsėjo mė
nesį numatytų surinkti pi
nigų. Bet ir vėl naujos bė
dos — tai to vargšo kruzei- 
ro nepastovumas ir jo nuo
latinis smukimas. Rodos, 
jau visas išlaidas apskai
čiavome, o štai, žiūrėk ir 
vėl nauja skylė atsiranda... 
Dirvos 140 nr. (gruodžio 14 
d.) skaitėme (ž. vedamąjį 
"Tiltai lietuviams susisiek
ti), kad būtų naudinga ap
mokėti už kelionės išlaidas 
bent vieno autobuso iš 
Urugvajaus ar Argentinos, 
kuriuo vyktų kongreso pro
gramos išpildytojai, t. y.> 
mūsų pietų Amerikos jau
nimas. Tai tikrai sveikinti
nas ir puikus pavyzdys, ko
kį šio laikraščio vadovybė 
parodė, giliai suprasdama 
tą svarbą, kurią kongresas 
gali turėti lietuvybės išlai
kymui šiame pusrutulyje.

Kalbant apie finansinę 
pusę, turiu pasakyti, kad 
gražus būrys sanpauliškių, 
kaip J. Sliesoraitis, J. An
tanaitis, Boguslauskas, Juo
delis, Paleckis, Draugelis ir 
daug kitų, kurių šiuo metu 
pavardžių negaliu prisimin
ti, patys pirmieji paskyrė 
sambias sumas, po 70.000 
kruzeirų finansų komisijos 
uždavinių p a 1 engvinimui. 
Labai džiuginantis reiški
nys yra toks, kad šiuo me
tu daug lietuvių, anksčiau 
jokioje lietuviškoje veiklo
je nepasireiškusių, asme
niškai kreipiasi į mane, siū
lydami didesnes ir mažes
nes sumas kongreso darbų 
įvykdymui; tai dar kartą 
įrodo, jog toki ne eiliniai 
pareigimai išjudina mūsų 
tautiečius iš gilaus miego. 
Reikia prisipažinti, kad 
mums pavyko keli vakarai- 
bazarai, davę gražias paja
mas. 1965 m. sausio 30 d. 
bus paskutinis tokio pinigų 
surinkimo vajus. Tai bus 
baigminis pobūvis prieš 
kongreso pradžią.

— Ar jau esama apytik
rių žinių, kiek svečių ir pror 
gramos išpildytojų sulauk
site iš Urugvajaus ir Ar-

JURGIS šATORIUS,
Dirvos spec. koresp. 

Brazilijoje

gentinos?
— Pagal neperseniai gau

tas žinias iš Urugvajaus 
žada atvykti iš viso apie 
šimtas svečių bei progra
mos išpildytojų. Tai bus du 
pilni autobusai. Urugvajie
čiai atvyks su savo tautiš
kų šokių grupe bei dainų, 
ansambliu,

Taip pat ir iš Argentinos, 
B. Aires, laukiame dviejų 
pilnų autobusų, t. y., apie 
80 asmenų. Jų tarpe bus

Prel. Pijus Ragažinskas, Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
rengimo komiteto pirmininkas, 

tautiškų šokių grupė bei 
vienas choras. Mes patarė
me Argentinos lietuviams 
pirmoje eilėje atvykti į 
Montevideo ir iš ten važiuo
ti į Sao Paulo mūsų reko
menduojamos bend rovės 
autobusais, su kuria susi
tarę mes tikimės gauti 
atitinkamą nuolaidą. Ke
lionė iš Montevideo į Sao 
Paulo tęsiasi apie 36 vai., 
be sustojimo, taigi gana 
varginga. Tačiau, turint 
galvoje šiltą klimatą, nors 
kelionė ir ilgoka, nėra tokia 
varginanti, kaip šaltame 
ore.

— Kiek Sao Paulo lietu
vių yra pasižadėję pas save 
priimti atvykusiu svečių ?

— Šiuo metu jau yra už
siregistravę apie 70 šeimų, 
sutinkančių pas save išlai
kyti atvykusius kongreso 
svečius-dalyvius. Kiekviena 
šeima pasižadanti duoti >,11- 
ną išlaikymą 3-4 asmenis. 

Sukamo: - Man nepatinka jūsų valgis, aš išlipu!

Taigi, šiuo metu, be dides
nio susispaudįmu, — gali
me apgyvendinti apie 250 
ątvykusių svečių. Tačiau 
tai dar tik pradžia ir mes 
tįkimės, kad galėsime pri
glausti apie 400 asmenų.

,— Ar yra kas nors da
roma šiam Kongresui at
minti, ar leidžiate kokį lei
dinį ar panašiai?

— Taip. Leidinio medžia
gą baigia surinkti J. Anta
naitis. Bus spausdinama ke
liolika tūkstančių egzem
pliorių ne vien lietuvių, bet 
ispanų bei portugalų kalbo
mis. šiomis kalbomis bus 
išleisti atskiri leidinėliai *— 
brošiūros, skiriamos brazi
lams ir ispaniškai kalban
čių kraštų jaunimui susipa
žinti su Lietuvos istorija ir 
jos kančiomis komunistų 
barbariškoje priespaudoje.

— Kurie žinomesnieji lie
tuviai yra pasižadę į Kon
gresą atvykti?

— Jau seniai Kongresą 
pagerbti pasižadėjo savo 
atsilankymu vyskupas Vin
cas Brizgys. Taip pat nau
jasis VLIKo pirmininkas 
V. Sidzikauskas neperseniai 
pasižadėjo mus aplankyti. 
Iš Clevelando esame gavę 
pranešimą, kad Kongresan 
atsilankys PLB-nės vicepir
mininkas A. L. NasvytJs. 
Taip pat tikimės>sulauksią 
kurį nors ALT valdybos na
rį. Gruodžio vidury išsiun
tėme oficialų pakvietimą S. 
Lozoraičiui, mūsų diploma
tijos šefui, prašydami, kad 
jis savo atvykimu priduotų 
daugiau svorio šiam lietu
vių suvažiavimui. Aišku, 
kad mes laukiame S. Lozo
raičio palankaus atsakymo. 
Kongrese dalyvaus A. Gri- 
šonas, mūsų vienintelis ofi
cialiai pripažįstamas diplo
matas visoje lotynų Ame
rikoje. Mes taip pat tiki
mės, kad į šį Kongresą at
vyks ir daugiau brolių iš 
JAV ir Kanados, kurie pa
sinaudodami šia proga ga
lės aplankyti ir Rio de Ja- 
nėiro, kuris kaip tik pradės 
400-rių šimtų metų sukak
tuvinius metus. Mes taip 
pat tikimės, kad keliolika 
lietuvių atstovų atvyks iš 
Čilės, Venecuelos bei Ko
lumbijos.

— Kas iš Brazilijos val
džios, kaip federalinės taip 
ir valstijos, bus pakviesti į 
iškilmingą posėdį miesto

Vilties draugijos vicepirmininkui, Dirvos buv. redaktoriui ir dabartinės redakcinės kolegijos nariui
Vincui Rasteniui sausio 16 d. sukanka 60 metų amžiaus. Plačiau apie V. Rastenj ir jo visuomeninę 
veiklą 3 psl. G. Peniko nuotrauka

AMERIKOS TIKSLAI VIETNAME?
KOL JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE
NORIMA DŽIAUGTIS SAVO GEROVE, ĮVYKIŲ 
EIGA VIETNAME STATO IKI ŠIOL NEATSA
KYTĄ KLAUSIMĄ, KO JAV SIEKIA TAME 
PIETRYČIŲ AZIJOS KRAŠTE: LAIKINAI PA
TOGIOS KAPITULIACIJOS AR ATSAKOMY
BĖS PAJAUTIMO Už PASAULIO TOLIMESNĮ 

LIKIMĄ.
--------------- Vytau tas

Beveik tuo pačiu metu, kai pre
zidentas L.B. Johnsonas darė sa
vo optimistišką ir daugiau J vi
daus reikalus nukreiptą metinį 
pranešimą senatui ir atstovų rū
mams, pasirodė ir naujas (sausio 
8 datos) Life žurnalo numeris su 
tokiu vedamuoju — "To 
What is Our Aim in Vietnam?" 
(LBJ: koks yra mūsų tikslas Viet
name). Jau vien toks klausimo pa
statymas parodo visą JAV užsie
nio politikos bankrotą.

Tiesa, yra dar ir labai opti
mistiškų pažiūrų. Taip vienas 
mūsų senesnės ateivių kartos žur
nalistas bara visus tuos politikos

teatre bei į po to sekantį 
pokylį?

(Nukelta Į 2 psl.)

Meškauskas -------------

kritikus, kurie, girdi, moko pre
zidentą. Iš tikro JAV komunizmo 
atžvilgiu vedusi labai protingą 
politiką ir komunizmas faktinai 
jau esąs sunaikintas. Deja, iš to 
paties laikraščio puslapių atrodo, 
kad autorius nelabai susigaudo 
realybėje. Iš jų jukatrodo, — kad 
sovietai ne tik įsitvirtino Kuboje, 
bet išsilaipdino ir pačiame 
Brooklyne!

Life š( kartą labai blaiviai 
{vertino padėtį Nuotaikas Pietų 
Vietname šis žurnalas taip nupa
sakoja:

"Nors kaimiečiai ir neturi jo
kio arba bent tik labai mažą ape
titą komunizmui, jie dar mažiau 
patraukimo turi karui, ir tai, ką 
jie girdi, dažniausiai skamba: 
amerikiečiai kurią nors dieną pa
sitrauks, o Vietkongo (komunis
tai) pasiliks".

Mano nuomone, čia ir slypi vi
sa nepasisekimo pietryčių Azi
joje paslaptis. Anksčiau, J. F. 
Dulles laikais, Amerika vado
vavosi ‘masyvinio atsikeršinimo 
doktrina’. Ilgainiui kilo mintis, 
kad toji doktrina negera, nes ne
gi pradėsi atomini karą dėl kokio 
užmaskuoto komunistų užpuolimo 
Azijoje ar Afrikoje. Taip 1959 
metais su protestu pasitraukė iš 
savo vietos kariuomenės štabo 
viršininkas gen. Maxwell Taylor 
dėl to, kad Eisenhowerioadminis
tracija nepatenkino jo reikalavi
mo pasiruošti elastiškam gyni- 
muisi -- flexible defense, kurio 
pagalba būtų galima sėkmingai 
atsakyti kiekvienos formos agre
sijai, iki partizaninio karo imti
nai. Kaip žinia, prezidentas Ken- 
nedy buvo susižavėjęs Taylor 
idėja, pasikvietė ji asmeniniu pa
tarėju ir vėliau paskyrė ji Jung
tinių štabų Viršininku...

šiandien Taylor yra ambasa
dorium Saigone ir galėjo Įsitikin
ti savo teorijos pragaištingumu. 
Grynai kariškai žiūrint, toji elas 

tiško gynimosi teorija yra tei
singa. Valstybė turi turėti prie
monių vesti bet kokios rūšies ka
rą. Politiškai tačiau toji teorija 
buvo nepaprastai nuostolinga. Ji 
buvo (vertinta kaip amerikiečių 
bailumo ženklas. Faktinai ji pa
skatino de Gaulle pasitraukti iš 
NATO, o komunistus forsuoti ka
rą Vietname, rizikuojant tik ten 
pasiųstų partizanų gyvybe. Jei 
jiems — tiems partizanams, ne
pasisektų -- sovietai ir kinų ko
munistai galėtų ramiai nusiplau
ti rankas lyg nieko nežinodami. 
VVashingtonas nuo savęs nustum
tų galvosflkj ką toliau daryti ant 
Maskvos ir Pekino galvų, jei jis 
išdr(stų karą praplėsti toliau ( 
šiaurę. Tik tada atsirastų ir ba
zė bet kokiom derybom, nes da
bartinėje situacijoje bet kokios 
derybos gali turėti tik vieną tiks
lą: kapituliaciją.

"Rinkiminės kampanijos metu 
buvo manoma - teisingai pastebi 
Life - kad Johnsono realūs planai 
Vietname paaiškės tik po rinki
mų. Taip galvoją priskyrė admi
nistracijai daugiau cinizmo — ir 
planų — negu ji iš tikro turėjo".

Jokio kito plano administracija 
iki šiol dar neturėjo, o prasidė
jusios kalbos ir diskusijos apie 
naują izoliacionizmą, padėt} 
Vietname dar daugiau pablogino, 
nes jos tik sustiprina net papras
čiausio kaimiečio nujautimą: ame
rikiečiai pasitrauks, komunistai 
pasiliks.

šiandien situacija yra tokia, 
kad, anot Life, tik prezidentas ga - 
Ii sustabdyti JAV-bėse augančią 
nuotaiką: ‘po velnių su Vietnamu’, 
kuri daugiau gali nulemti to kraš
to likimą negu pačių vietnamie
čių nuotaikos. Life prisibijo ne 
tiek vadinamo 'domi no‘efekto, ka
da ištraukus vieną plytelę kren
ta visas pastatas, kas reikštų vi
sos pietryčių Azijos patekimą ( 
komunizmo glėb(, kiek to, kad 
Vietnamo netekimas bus (rody
mas, jog kiniečių komunistų pro
paguojami ‘išvadavimo karai’ve
da prie jų laimėjimo kiekviena
me kiek atsilikusiam krašte, o to
kie ir sudaro visą Aziją bei Afri
ką. Life teigia, kad prezidentas 
yra skolingas atsakymą savo tau
tai. Man atrodo, kad tok( atsaky
mą duoti jam kliudo nuotaikos pa
čioje Amerikoje. Nuotaikos, ku
rios š( galingiausią pasaulio 
kraštą pavertė pašaipos objektu 
Azijoje ir Afrikoje.
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KAIP EUROPOJE PRALEIDO ŠVENTES
— Ar jau nusipirkai žąsį?
-- Ne, šioje krautuvėje vis

kas išpirkų. Ieškosiu kitur, ne
bijok, mūsų šventinis sulas ne
bus tuščias.

— Ar jau matei naująją Do- 
ris Day ir Rock Hudson kome
diją "Nesiųsk man gėlių"? Ne
turėjau laiko, man rūpi šventiniai 
pirkiniai, tačiau per šventes turiu 
būtinai pamatyti kine "My Fair 
Lady" su u stirnelės akių Audrey 
Hepburn.

Tai Vak. Vokitijoje nugirstų 
pasikalbėjimų nuotrupos. Jos liu
dija, kad gyventojai negalėjo 
skųstis kalėdiniais sulais, o ge
rų filmų ištroškę skubėjo pama
tyti savo humoru prasikišančią 
JAV kino komediją ar išuigingo 
pasutymo ir ilgo metražo filmą.

P. AMERIKOS 

LIETUVIŲ 
KONGRESAS

(Atkelta iš 1 psl.)

— Mes esame numatę 
kviesti patį prezidentą Cas- 
telo Branco, bei visų su S. 
Paulo valstija besirubežiuo- 
jančių valstijų gubernato
rius, S. Paulo burmistrą ir 
kitus. Taip pat kviesime 
federalinio parlamento bei 
senato ir savo valstijos, 
mums žinomus bei palan
kius deputatus. Taigi, šį 
kartą išeisime į plačią bei 
įtakingą Brazilijos visuo
menę, iš kurios galime ti
kėtis daug • apčiuopiamos 
paramos mūsų kovoje už 
Tėvynės — Lietuvos išlais
vinimą. Mes tikimės, kad 
atvykęs į Kongresą St. Lo
zoraitis, mūsų diplomatijos 
šefas, galės sumegzti nau
dingas pažintis su politiko
je vadovaujančiais brazi
lais, kurie mums gali daug 
pagelbėti mūsų vietinių at
stovybių legalinės padėties 
atstatymo raidoje, — baigė 
pasikalbėjimą praletas Pi
jus Ragažinskas. Savo var
du jis prašė padėkoti Dir
vos redakcijai ir visiems 
s k a i t y tojams, prisidėjtį
siems ir prisidėsiantiems 
prie PALK’o pasisekimo.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED

IIEŠĖIHMI fHICifflJE PIRKITE MIJOJE MODERNIOJI!
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

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

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

Kaip tyčia "My Fair Lady" prem
jera Vokietijos šešiuose didžiuo
siuose miestuose įvyko prieš pat 
Kūčias. Buvo aišku: menkų filmų 
klampynėje, sezone, kai ekra
nuose beveik išimtinai siaučia 
šūviai Kari May romanųnufilma- 
vimuose ar ne|tikėtinos situaci
jos Edgar Wallace apysakų ekra
nizacijose, žiūrovas pasiilgęs ko 
nors nepaprastesnio. Tad ir "La
dy" sužavėjo europinius žiūro
vus. Pripažinto, kad tai filmas, 
kuris galės patenkinti ir preten
zingą kino žiūrovą. Teigta, kad 
tai — visiškai tobula pramoga, 
nors pvz. "Neue Zuercher" laik
raščio recenzentas nepatenkin
tos, kodėl svarbiausioji Elizos 
partija nebuvusi pavesta Broad- 
way teatro aktorei JulieAndrews. 
O toji žavingoji Audrey užanga- 
žuota aiškiai tik komerciniais 
sumetimais, tik publikai vilioti.

Grįžkime prie Vokietijos ir ap
lamai europietiškųjų švenčių, nė 
kraštų už geležinės uždangos ne
išskiriant. Na žinoma, eglučių 
netrūko. Pagal Gallupo tipo ap
skaičiavimus, 84 butuose iš 100 
buvo kalėdinė eglutė, daugiausia 
naudoto paprastos žvakutės, o kas 
aštuntoji eglutė turėjo elektrines

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro valdyba Chicagoje. Sėdi iš 
kairės: Z. Juškevičienė, A. Gintneris, kun. V. Bagdonavičius, V, 
Mingėla. Stovi: P. Sulas, V. Kasniflnas ir J. Bertulis.

A. Reivyčio nuotrauka

4.59
3.98
2.98
3.35 

žvakutes. Kalėdos buvo rimties 
šventė -- pvz. 60 iš 100 apklaus
tųjų atsakė, kad jie šventes pra- 
leisią rimtai ir ramiai. Tik \3flo 
atsakė, kad šventes jie numatė 
leisti įmanomai linksmesniu bū
du. O kaip su milijonais vienišų 
žmonių? Pasirodo, kad 8% Kū
čias leido paskendę vienišo žmo
gaus nuotaikose, na gal užsidegę 
žvakutę, dar nugerdami vieną ki
tą raudono vyno stiklą. Ta pras
me, galima teigti, toks Kūčių va
karas vienišųjų tūkstančiams, gal 
ir milijonams laikytinas niūrios 
nuotaikos vakaru.

Dar galima priminti, kad Kūčių 
vakarą gyventojai katalikai sku
bėjo l bažnyčias Bernelių Mišių 
išklausyti — paprastai jos prasi
dėdavo vidurnaktj. Tai stebime ne 
tik Vokietijoje, bet ir Prancūzi
joje, Belgijoje, Italijoje ir kituose 
kraštuose. O pagal amerikini pa
protį, kalėdinė nuotaika Vokieti
jos miestuose buvo jaučiama jau 
nuo lapkričio vidurio — net ir 
mažesnių miestelių gatvėse galė
jai stebėti elektros lemputėmis 
papuoštus vainikus, o krautuvių 
languose viliodavo skoningai iš
dėstytos prekės. Tik pirkite, tik 
pagalvokite apie dovanas artimie
siems... Komercinis biznis šia
pus ir anapus Atlanto.

Naujųjų Metų išvakarės vėl 
metas, kai apmąstoma praėjusių
jų metų laimėjimai ar pralaimė-

• Dabartinis dividen
das 411'i išmoka
mas du kart per 
metus.

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

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

Chicagoje Marąuette Parko lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutėje vaikų darželio mokiniai, va
dovaujami mokytojų Reginos Dapkuvienės, Vandos Stonkienės ir pritariant akordeonistui Vytautui 
Gutauskui, išpildo pirmąją programos dalj "Typu topu". z. Degučio nuotrauka

jimai bei nesėkmės, ir kai ruo
šiamasi įmanomai triukšmingiau 
bei linksmiau sutikti naujuosius 
metus. Praėjusiais metais Euro
pos piliečiai galėjo būti ypatingai 
patenkinti, nes kalendorinio pa
lankumo dėka turėta beveik po ke
turias dienas kalėdinių ir nauja
metinių švenčių. O Vokietijoje 
dar švęsta ir Trys Karaliai (sau
sio 6), tad normalusis gyvenimas 
su jo pilkąja kasdienybe teprasi
dėjo vos sausio 7 d.

Jau įprasta, kad naujieji metai 
sutinkami su šampanu ir raketo
mis bei Įvairiais šūviais. Vis la
biau įsigalėjo įvairūs sprogme
nys ir nesigailėta juos naudoti. 
Miestuose jie mėtyti net { sveti
mus butus (jei buvo praviras lan
gas) ar... jie patekdavo bei su- 
sprogdavo, padarydami skaudžių 
sužeidimų, net tavo kaimyno bur
noje... Žmonės linksminosi kiek 
įmanydami, daugelyje vietų kilo 
gaisrai, daugelyje miestų vyko 
muštynės ir buvo mirtinai suba
dytų peiliais. Dažniausia dėl mo
terų ir daugiausia peilinių hero
jų vaidmenyse pasirodydavo už
sieniečiai darbininkai.

Žmonės linksminosi^ nes jie 
patenkinti gyvenimu. Pagal ne
senus apklausinėjimo duomenis, 
53% Vokietijos piliečių atsakė 
buvę patenkinti 1964 metais 
(ankstyvesniais metais patenkin
tųjų santykis buvo: 47 ir 51%).

O kaip atrodė Naujųjų Metų su
tikimas kraštuose už geležinės 
uždangos, kokios buvo kalėdinės 
nuotaikos? Maskvoje Naujųjų Me
tų sutikimas buvo pradėtas tik 
valandą prieš vidurnaktj, dauge
lyje vietų buvo grojamas tvistas . 
Kai kuriuose restoranuose už 12 
rublių galėjai gauti naujametinę 
vakarienę su kaviaru, lašiša,gry. 
heliais ir agurkais.

Lenkijos gyventojai mėgsta 
švęsti, bet kas iš to, jei... trūks
ta pinigo. Varšuvoje šventėms 
buvo pažadėta pristatyti pardavi
mui 700 tonų karpio, bet atsirado 
vos 350 tonų. Varšuvos gyvento
jams buvo pakelti pristatomos 
mėsos kiekiai, pvz. jautienos pri
statymai Kalėdoms siekė apie 
1300 tonų. Buvo ir paukštienos, 
apie 500 tonų.

Prieš pat Kalėdas pirmą kar
tą 1964 metais Varšuvoje pasi
rodė kiek apelsinų, be to citrinų, 
jugoslaviškų ir rumuniškų sly
vų. Palyginus su 1963 m. jau žy
miai mažiau pristatyto razinkųir 
riešutų. Buvo vargas su aguono
mis, jos buvusios neišvalytos ir 
daugiau 40 tonų reikėjo pristaty
ti atgal gamintojams.

Švenčių metu, pasirodo, Var
šuvoje pritrūko duonos, nes jos 
pareikalavimas tokiais atvejais

5th 4.75
5th
5th 1.29 

.98

vienu trečdaliu didesnis kaip nor
maliai. Kepyklos duoną pradėjo 
kepti kelias dienas prieš šven
tes ir kas pasirodė? Ji buvusi 
neskani, perkieta, perrūgšti ir 
pan. Provincijos miestuose ties 
kepyklomis buvo ilgos žmonių ei
lės, nes nuogąstauto, kad duonos 
gali pritrūkti. Visoje Lenkijoje, 
nė sostinės Varšuvos neišski
riant, švenčių metu pritrūko švie - 
žiu kiaušinių ir sviesto.

Tad taip atrodė praėjusios šven
tės. Jos kėlė gyventojų nuotaikas,

SIUNTINIUS Į 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

x Kas tik turi gerą 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. VIctory 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.
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tuštino kišenes, turėjo ir skir
tingų bruožų.

• CLEVELANDIEČIAI 
gali įsigyti 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.).
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VINCAS RASTENIS 
SUKAKTUVININKAS

Visuomenininkas, politikas ir žurnalistas, buvęs Dirvos leidėjas 
ir redaktorius, dabartinis Dirvos redakcinės kolegijos narys ir Vil
ties draugijos vicepirmininkas Vincas Rastenis š.m. sausio 16 d. 
baigia savo gyvenimo 60 metus.

Aukštaitis — zarasiškis (gimęs 1905 m. sausio 16 d. Juozapi- 
nės vsk., Salako - Dūkšto vis. Zarasų apskr.), lankė Vilniaus, Ute
nos ir Panevėžio gimnazijas (baigė gimnaziją Panevėžy), Kaune gi stu
dijavo pradžioje matematiką, o 1935 m. baigė teisių fakultetą. Kurį 
laiką specializavosi konstitucinės ir tarptautinės teisės srityje Vie
nos universitete.

Visuomeninė veikla Vincą Ra s ten J tampriai susiejo su Tauti
ninkų Sąjunga, kurioje jis aktyviai reiškiasi jau nuo 1927 metų. 1931- 
35 m. laikotarpyje jis buvo tos S-gos generaliniu sekretorium. 
Be visos eilės įvairių pareigų, yra buvęs Ministrų Tarybos juris
konsultu, Pažangos b-vės direktorium, Klaipėdos Prekybos instituto 
lektorium.

Spaudoje reiškiasi nuo 1925 metų. Reiškėsi jis ten tikrai aktyviai 
ir produktyviai, būdamas ne vien tik redaktorium, bet ir bendradar
biaudamas visoje eilėje laikraščių ir žurnalų.

Išeivijoje, kur} laiką gyvenęs Paryžiuje, Prancūzijoje, 1948 m. 
atvykęs Į Clevelandą, iš K.S. Karpiaus perėmė Dirvos leidimą ir re
dagavimą. Nuo 1952 m. dirba Laisvosios Europos Komitete spaudos 
skyriuje.

Neišvardinom nei visų organizacijų, nei laikraščių bei žurnalų, 
neapsiėjusių be V. Rastenio talkos. Tačiau visuomeninio ir spaudos 
darbo patirtis, ūme darbe įdėtas jo įnašas kalba pats už save. V. 
Rastenio tartas ar parašytas žodis šiandien nėra aplinkybių, bet jo 
gilios patirties ir įsitikinimo išvada.

Kad ir gerų norų ir aplinkybių iššaukto diletantizmo aplinkoje, 
kurioje tenka šiandien dirbti visuomeninis ir spaudos darbas .V. Ras
tenis savo atvira mintim ir tiesiu žodžiu nesibijo replikos, nesibijo 
sukelti kontraversijos, nesibijo tarti tiesų, kad ir nevisad populiarų 
žodj. Tuo jis lieka originaliu Vincu Rasteniu ir nesusilieja su mėgė
jiškumo rutina. Savo visuomeninius įsipareigojimus gi atlieka dideliu 
kruopštumu, bet tyliai, nesiafišuodamas, be pretenzijų. Tai reto 
darbštumo, paslaugumo visuomenininkas, žvelgiąs } darbo rezulta
tą, ne l garbės kėdę ar titulą. Jojo talka su dėkingumu naudojasi 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, jis aktyvus Vilties d-jos narys, 
buv. Lietuvos Nepriklausomybės Talkos pirmininkas ir dabartinis 
LNF tarybos narys, aktyvus jaunimo ir studentijos darbų rėmėjas.

Nebodamas tuščios formos ir perdėtos, nenuoširdžios kurtuazi
jos mėgėjas, gal sukaktuvininkas ir čia įžiūrės daugiau formos ir 
kurtuazijos reikalą, nei nuoširdų norą paminėti reikšmingą jo gyve
nimo sukakti. Tačiau, dirbdamas visą gyvenimą visuomenini ir žur- 
nalsitinj darbą, jis niekad nebuvo sau žmogum. Vincas Rastenis žino, 
ir mes, jo darbų stebėtojai ir bendradarbiai, žinom, kad visuome
niniam reikalui savo gyvenimą ir darbą paskyręs, nuo viešumos nepa
bėgsi.

šiltų, malonių žodžių V. Rastenis yra pasakęs ir parašęs kitų 
įžymių mūsų veikėjų sukakčių proga. Atėjo eilė ir jam prisiminti 
nueitą visuomeninio darbo kelią, jame sutiktas kliūtis, malonius lai
mėjimus ir, be abejo, kartaus nusivylimo momentus.

Sukakties proga V. Rastenis nelaukia komplimentų. Visuomeni
niam darbui savo gyvenimą skyręs žmogus tokia proga laukia tik kuk
laus i jo darbų įvertinimo ir nuoširdžios bendradarbiškos šilimos. Bet 
jo darbus vertinti per anksti, nes jo "gyvenimąs prasideda su 60!" At
rodo, kad Vincas Rastenis dar pačiame įsibėgėjime. Ne nuveiktiems 
jo darbams, bet dar nuveiksimiems ir jungiame ŠJžodl, kaip liudiji
mą pagarbos nuveiktam darbui ir ištiestą ranką ateities darbams ir 
glaudžiam, nuoširdžiam bendradarbiavimui.

LAIŠKAI/

KODĖL TIEK DAUG PYKČIO?

1964 m. gruodžio mėnesi spau
doje atspausdinti J. Andriaus 
laiškai linksniuojantieji Algi 
Gustaiti. Tokio asmens nepažįs
tų. Kai kas dėl tokio pravardžia
vimo įsižeistų. Tuose laiškiu
kuose kabutėse rašoma "žemė
lapis", "žemėlapio autorius", vis 
paminint tą patj Algi G. Aš ne
rengiu nė jokio "žemėlapio", ne
su kažin kokio "žemėlapio auto
rius", o jau keleri metai Įtemp
tai dirbu prie naujų būsimos ne
priklausomos Lietuvos žemėla
pių. Taigi, ir čia taikoma man 
nežinomu adresu.

Dar keisčiau, kad pagrindiniu 
mano to darbo talkininku buvo J. 
Andrius, atlikęs visus tų žemė
lapių geografinius apskaičiavi
mus, išdėstymus, juos tikrinęs. 
Taigi, turėtų būti koks nors ki
tos J. Andrius.

Visų keisčiausia, kad vistik tų 
plačiai paskleistų redakcijoms 
laiškų autorius yra mano bend-
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radarbis, gruodžio 11 d. man iš
siuntęs spaustuvėje atmuštą pa
sisakymą, jj net pasirašęs, vė
liau skaitytą Įvairioje lietuvių 
spaudoje.

Paruošti naują Lietuvos že
mėlapi galvojau daugeli metų. 
Nebodamas topografu, ieškojau 
tos srities žinovo. I Los Ange
les persikėlus J. Andriui, su juo 

J. Andrius (kairėje) ir A. Gustaitis išveda Lietuvos sienas že
mėlapyje ... D. čibo nuotrauka

pradėjau kalbėtis, dėstyti savo 
mintis, sumanymą, tikslą. Jisai 
sutiko, kad jo 1956 metais išleis
tos Lietuvos žemėlapis neatitin
ka lietuvių tautos siekimų, neduo
da pilnos ir tikros Lietuvos aiš
kaus vaizdo.

Mano su juo pasikalbėjimai 
trukdavo ištisomis valandomis. 
Juo toliau, tuo jis labiau sutikda
vo su mano siūlomomis sienomis, 
žemėlapių iliustracine ir doku
mentine medžiaga, kuri, atitinka
mai parinkto, turės įeiti J tuos 
Lietuvos žemėlapius.

Pradžiai jis turėjo žemėlapių. 
Jais naudojantis pradėjome ruoš
ti būsimiems žemėlapiams sie
nas. Iš pradžių tik atžymėdami 
ant kitų žemėlapių, darydami pa
taisymus, pastabas.

Tokie mūsų pasitarimai vyko 
bent keletą mėnesių. Jis prašė 
jam leisti apgalvoti. Aš gi dar 
uoliau pradėjau ieškoti dokumen
tinės, istorinės ir geografinės 
medžiagos. Nenorėjau nei jo sku
binti, nenorėjau nei aš daryti leng
vų sprendimų. Rimtas, didelis 
darbas turi būti gerai apgalvo
tas, ramiai atliktas, gerai pa
rinkus teisingus duomenis.

O duomenų rinkimas buvo ne
lengvas, lėtas.

Pagaliau, 1961 birželio 9 d„ 
J. Andrius savo ranka užrašė 
ant braižomo popieriaus lapo: 
Darbo originalas. Buvo pradė
tas mažasis Liefuvos žemėla
pis, 1:1.000.000 mastelio. Maž
daug lygiagrečiai darytos ir ki
tos, didysis, Lietuvos žemėla
pis,-1:400.000 mastelio. Visus 
apskaičiavimus, geografinius iš
dėstymus atliko J. Andrius. Ant 
to pat 1:1.000.000 žemėlapio Dar
bo originalo jis savo ranka 1962 
vasario 3 d. įrašė: baigtos. Nors 
ir po to dar keletą sykių J. And
rius paskiras vietas tikrino, ly
gino.

Norėdami geriau pažinti brai
žomąjį Plotą, padarėme vieną 
Lietuvos žemėlapi 1:400.000 mas
telio spalvotą, su aukštumomis. 
Tai buvo vienas mūsų darbo juod • 
raščių. Dabar jis yra pas mane.

Prieš atiduodamas darbo ori
ginalus man, J. Andrius prašė 
ji išsamiai supažindinti tuose že. 
mėlapiuose ir po to atskirai bū
simoje knygutėje naudosimomis 
nuotraukomis, istoriniais ir ki
tokiais duomenimis. Jam skai
čiau duomenis, rodžiau kelias 
dešimtis nuotraukų, dėsčiau jas 
ant žemėlapių, aiškinau kaip ir 
kas turės būti. Patenkintas man 
davė darbo originalus. Parengiau 
tekstą, nuotraukas, atspausdinau 
kai kuri tekstą. Buvo padaryti tų 
darbo originalų nuospaudai. Tada 
ant darbo originalų suklijavau 
nuotraukas, tekstą. Tą darbą 
1:400.000 baigiau 1964 balandžio 
16 d. Jie buvo nufotografuoti. 
Speciali įstaiga padarė fotonuo
traukų originalaus didumo ir ma
žesnių. Bet tai vis dar juodraš
čiai ir prieš spausdinant dar rei
kės vietomis pakeisti tekstą, nuo
traukas.

Prie tų Lietuvos žemėlapių ke
letą metų dirbau kiek galėdamas 
tyliau, visiškai nieko neduodamas 
spaudai. Vieną dieną skaitau 
"Vienybėje" V. Bakūno paskelb
tą žinutę, kad J. Andrius gamina 
naują Lietuvos žemėlapi. Ten 
mano pavardė net nebuvo suminė
ta.

Ilgainiui apie tuos Lietuvos že
mėlapius pradėjo sužinoti vis dau
giau lietuvių. Mus ne kartą atras, 
davo pasilenkusius prie žemėla
pių Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės namuose. Ten Dau
mantas čibas padarė nuotraukų. 
Spalvotasis (aukštumų) Lietuvos 
žemėlapis ilgesni laiką kabėjo 
pas mane salione. 1964 balandžio 
mėn. pabaigoje, Los Angelėje be
silankant iš Chicagos atvykusiam

dramaturgui Anatolijui Kairiui, 
būrelis lietuvių susimetė prie to 
žemėlapio. įdomu, kad prie jo su
sėdusius A. Kairi, Bern. Braz- 
džionĮ, Ant. F. Skiriu ir mane 
nufotografavo pats J. Andrius. 
Savo reportaže Lietuvos žemė
lapi A. Kairys sumini "Drauge" 
nr. 230, 1964 rugsėjo 30 d.

Baigus pagrindinius paruošia
muosius darbus, nekliudžiau spau
dai apie juos kai ką paskelbti, 
nes apie juos žinios jau buvo nu
ėjusios net iki Europos. "Nau
jienos" nr. 113, 1964 metų gegu
žės 12 d. paskelbė žinutę antraš
te: A. Gustaitis Lietuvos žemė
lapių kūrėjas. Ten, be kitko pa
rašyto: Juozas Andrius tvarkė 
žemėlapių topografiją. Panaši ži
nutė atspausdinta "Nepriklauso
moje Lietuvoje" nr. 22 (894), 
1964.V.27.

"Naujienų Antroje Dalyje", nr. 
724, 1964 liepos 25 d. paskelbtos 
ilgesnis Vlado Mingėlos rašinys
- pasikalbėjimas su manimi. Pa
našus V. Mingėlos pasikalbėji
mas atspausdintos "Tėviškės Ži- 
buruose" nr. 31-32, 1964 liepos 
30 d., paįvairinus dvejomis nuo
traukomis: Topografas pulk. J. 
Andrius su manim braižymo me
tu prie Lietuvos žemėlapio, ki
toje aš vienas prie kito žemėla
pio. Dar kitos VI. Mingėlos pasi
kalbėjimas atspausdintas "Euro
pos Lietuvyje" nr. 40 (831), 1964 
spalio 6. Tame pat "E.L." nr. 
paskelbtas atviras Dr. Povilo 
Rėklaičio laiškas man tų žemė
lapių reikalu.

Kaip ir reikėjo laukti,pirmieji 
dėl tų Lietuvos žemėlapių pradė
jo pilttintis komunistai. "Laisvoji 
Lietuva" nr, 21 (939), 1964 spalio 
22 d. Spaudos verpetuose rašo: 
"Laisvojo pasaulio lietuvių spau
dai paskelbus apie Algirdo Gus
taičio ruošiamą būsimos nepri
klausomos Lietuvos žemėlapi, 
jau prabilo okupuotoj Lietuvoj lei
džiamas "Liaudies Balsas". Iš 
ten žinutę persispausdino komu
nistinė "Laisvė" rugpiūčio 14 d., 
drėbdama virtinę pasipiktinančių 
žodžių šiam dideliam lietuviškam 
darbui... Žemėlapis dar neišėjo, 
o komunistai jau pradėjo pulti!"

Vladas Mingėla Draugo nr, 282, 
1964 gruodžio 1 d. taikliai atsakė 
tų žemėlapių puolikams komunis
tams rašiniu: "Komunistinėpa
gieža dėl Lietuvos žemėlapio". 
Kaip komunistams įprasta, jie 
nevengė pasikolioti, spausdin
dami nespausdintinų piktų žodžių, 
pasisakymų.

Dideliam nustebimui, pasiro
dė minėti žemėlapių talkininko
- bendradarbio J. Andriaus laiš
kiukai, kuriuose jisai visomis iš
galėmis kratosi bet kokio ryšio 
su tais žemėlapiais.

J. Andrius jau yra atlikęs pir
minius tų žemėlapių topografi
nius darbus. Tolesni tikrinimai 
topografiniai, istoriniai ir kt. bus 
atlikti be jo.

Aišku, to laiško pagrindinis 
tikslas yra pakenkti tų žemėla
pių išleidimui, pakenkti man.

Naujų Lietuvos žemėlapių ruo
šimas nėra eilinis dalykas. Mes 
esame karo stovyje. Lietuvių ir 
Lietuvos priešai stengiasi ardyti,

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
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 ai- novelių rinkinyje. Autorius gali 
premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos 
siužetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Pravertam langus šviežiam orui...
--------- Povilas

Gana dažnai pasigendame stu
dijuojančio ar jau baigusio moks
lus lietuviško jaunimo lietuviš
kam kultūriniam, visuomeniniam 
ar politiniam veikime ar gyveni
me. Gana neretai pasigendame to 
paties jaunimo ir įvairiuose minė
jimuose, paskaitose ir pan., kai 
jo nematome salėse. Jeigu kar
tais ten ir matome vieną kitą, 
tai tik atskirus kristalus. O juk 
tokio jaunimo turime. Tik kur jis 
yra? Kodėl jo nematome?

Teisingai atsakyti l tuos klau
simus vargiai kas pajėgs. Jau
nimas visados buvo jaunimas. Jis 
turėjo ir turi savo kelius, savo 
siekius. Kaip su laiku pats gy
venimas keičiasi, taip keičiasi ir 
jo keliai bei siekiai. Tai, ko sie
kė ir kuo gyveno jaunimas prieš 
šimtą ar nors penkiasdešimt me
tų, šių dienų jaunimui yra sveti
ma, nesuprantama ir pasenę. Ta 
senoji romantika, idealizmas, 
kurie viliojo jaunimą anais lai
kais, šiandien jau nebeturi tos 
reikšmės. Jeigu šis naujo gyveni
mo tempas ir materializmas pa
traukė net vyresniuosius, tai ką 
bekalbėti apie jaunus, kurie nori 
būti greitesni ir už pa t J gyveni
mą. Net ir pats mokslo šakų pa
sirinkimas rodo, kad naujas gy
venimas, pasiekiamas tik pini
gu, verčia jaunimą ieškoti ir tų 
mokslo šakų, kurios to pinigo 
duotų daugiau. Be pinigo nei ge
resnio buto, nei geresnio apsiren
gimo, nei televizijos, nei automo
bilio, nei visokių virimo ir kepi
mo mašinų, net ir l Metropolitan 
operos spektakli, negali patek
ti be desėtkų dolerių. O ką apie 
vienos šeimos namą? Taigi dau
gis ir suka to pinigo kryptimi. 
Ta kryptimi suka visas jaunimas, 
reiškia ir lietuviškas. Sukame ir 
mes patys. Kartais užklausus stu
dentą, kodėl jis pasirinko tą,o ne 
aną mokslo šaką, atsakymas bū
na — kad ji pelninga.

Tačiau pasakyti, kad tas jau
nimas yra blogas, kad jis jau 
nutauto, kad reikia ji nurašyti l 
nuostolius, būtų neteisinga ir ne

trukdyti didelius lietuviškus dar
bus.

Pasitraukdamas nuo baigiamų 
parengti Lietuvos žemėlapių jis 
palieka tuštumą. Dar daugiau: jis 
per tą tuštumą papila piktybinių 
minčių, stengdamasis tuo sužlug
dyti galutini jųparuošimą, užbai
gimą, visą reikalą ir mane pa
liekant visuomenės pajuokai.

J. Andriaus troškimas mane 
išmušti iš pusiausvyros lietuvių 
visuomenėje neras pritarimo. Ir 
tikiu, tai neatbaidys buvusių, esa
mų ir būsimų tų Lietuvos žemė
lapių bendradarbių. Dirbsiu ir 
kovosiu, kol tie Lietuvos žemėla
piai bus paskleisti pasaulyje.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles

Ž i č k u s ------ - ** .j

tikslu. Tiesa, tarpil5avio sant|. « 
kiuose ir jau naujai sif^ūJ •
šeimose neretu atveju yra kalba
ma nelietuviškai. Dar blogiau, 
kad didėja mišrių šeimų skaičius. 
Bet tai dar nereiškia, kad juos 
reikia nurašyti J nuostolius, čia 
yra tik naujo gyvenimo realybė, 
su kuria reikia skaitytis.

Žiūrint ir stebint to naujo gy
venimo realybę, vyresnieji pri
valome padaryti ir tam tikras iš
vadas. Jeigu to nepadarysime, 
nei mes, nei kas kitos ateity ne
galėsime kaltinti tų, kurie turėjo 
ateiti po mūsų ir stoti lietuviškų 
gretų eilėse ar net jų priešaky. 
Mes neprivalome laukti jų atei
nant, o atėjusius versti klausytis 
mūsų nuobodžių kalbų. Mes pri
valome ieškoti jų, kviesti juos, ne
žiūrint kokia kalba tarpusavy jie 
kalba, kokias šeimas sukūrė. 
Kviesti ne pasyviais dalyviais 
ar tik žiūrovais, mes privalome 
juos kviesti { valdybas, l pirmi
ninkus. Mes neprivalome jiems 
įsakinėti, o privalome išklausyti. 
Mes galim būti jiems gal ir ne
blogais patarėjais, bet ir tai gal 
tik tada, jeigu pamatytume, kad 
jie užsnūsta ir reikia juos paža
dinti. Tačiau gyvenimo praktiko
je dažniausia jaunimą reikia pri
stabdyti, o ne paraginti.

Tiems savo žodžiams patvir
tinti turiu ir gerų pavyzdžių. Bos
tone veikia Lietuvių B-nės kultū
ros klubas. Jis neturi nei re
gistruotų narių, nei įstatų. Jo 
darbas kultūrinis ir savanoriš
kas. Per eilę paskutinių metų 
to klubo vadovais buvo dr. Bro
nius Baškys, dr. Stasys Jasaitis, 
dr. Juozas Navickas. Tie asme
nys savo mokslų darbus yra vai
nikavę tremty. Jų darbo vaisiai 
šiame kultūros klube yra labai 
gražūs. Jau ir eilė prelegentų 
buvo jų kartos, o kartais net ir 
jaunesni. Bostone veikiančiam 
kultūriniam subatvakary kalbėjo 
mokytoja čekienė, kuri pati at
rodo dar bebaigiančios mokinės 
ar jaunos studentės amžiaus. Jos 
miųtys ne tik apie idealizmą ir ma
terializmą, bet ypatingai apie lie
tuvybę, buvo kaip gražūs krista
lai, prasiveržią iš šio bėgan
čio, mechanizuoto ir mašinų dū
mais užnešto gyvenimo. Tokių 
pavyzdžių yra ir kitur.

Artėjam prie Vasario 16-sios 
minėjimo, kur minėsime vergi
jos nusikratymą ir Lietuvos vals
tybės atstatymą. Kad toje šventė
je nereikėtų sakyti, jog nesimato 
jaunimo, jau dabar ieškokime jo. 
Kreipkimės j studentų valdybas, 
l jaunimo organizacijas. Tegu ir 
prie prelegentų stalelių atsistoja 
naujo gyvenimo atstovai. Tų pačių 
veidų ir jau dešimtimis kartų 
kartotų minčių niekas nebenori 
matyti ir klausytis. O jeigu taip 
nepadarysim, negalėsim ir kal
tinti, kad nėra jaunimo, nėra kas 
mus pavaduoja.

Yra kas pavaduoja. Tik tų pa
vaduotojų paieškokim. Okai ateis 
jie, tie pavaduotojai, su jais at-
eis ir nauja srovė — jaunimas. 
Kaip popiežius Jonas XXUI sakė, 
kad praverkim langus ir jleiskim 
šviežio oro J bažnyčios gyveni
mą, taip mes praverkim lietuviš
ko gyvenimo langus, kur irgi rei
kalingas šviežias oras, nauja jo 
srovė.

• Lietuviška šeima savo 
jaunąją kartą įrašydama 
nariais į Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje, bus už
tikrinta, kad jaunuoliai su- 
artės su savo tautos žmo
nėmis, dalyvaus lietuviška
me veikime ir bus auklėja
mi patriotinėje dvasioje. 
Jeigu į Jus kreipsis SLA 
organizatorius, sutikit jį 
palankiai, nes jis turi ge
rus patarimus apdraudos 
reikaluose. Daugiau apie 
SLA sužinosit, jei parašy- 
sit tokiu adresu: Lithua
nian Alliance of America, 
307 West 30th Street, New 
York, N. Y. 10001.

DIRVOJE GALITJP ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Shakespeare — Hamle
tas — 5 dol.

Ant. Šukys — Du medi
niai ir trys geležiniai kry
žiai — 3 dol.
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Edvardas Gedgaudas, miręs 
1964 m. gruodžio 29 d. Los Ange
les, Calif.

Edvardas Gedgaudas po 
sunkios ligos mirė 1964 m. 
gruodžio 29 d. Los Angeles, 
Calif. Gruodžio 30 d. buvo 
pašarvotas Pierce & Ham- 
rock laidojimo įstaigos kop
lyčioje, kur draugai ir pa
žįstami lietuviai sunešė 
daug gražiu gėlių, o kun. 
Celiečius, kartu su gausiu 
būriu susirinkusiųjų, atkal

bėjo Rožančių. Gruodžio 31 
d. Los Angeles lietuvių pa
rapijos šv. Kazimiero baž
nyčioje klebonas kun. J. 
Kučingis atlaikė gedulingas 
mišias, kurių metu giedojo 
sol. Dapšienė. Velionis E. 
Gedgaudas buvo palaidotas 
Kalvarijos kapinėse, Los 
Angeles, Calif.

Liko žmona Marta Ged
gaudienė, trys sūnūs — 
Mindaugas, Kęstutis, Vy
kintas ir duktė Mirga Pa- 
žemėnienė, Lietuvoje liko 
sesuo Magdalena Gedgau
daitė.

Velionis E. Gedgaudas 
buvo gimęs 1898 m. birže
lio 2 d., Kuliuose, Kretingos 
apskr., Žemaitijoje. Pra
džios mokyklą baigė Plun
gėje, o 1916 m. Petrapilyje 
baigė šv. Kotrynos gimna
ziją, gaudamas aukso me
dalį. Buvo pradėjęs studi
juoti Maskvoje, technikos 
institute, tačiau, kilus bol
ševikų revoliucijai, buvo jų 
suimtas ir vos išvengė mir
ties. 1918 m. su pirmaisiais 
lietuvių būriais grįžo į Lie
tuvą.

Lietuvoje tuoj įsijungė į 
pedagoginį darbą, trumpą 
laiką mokytojavo Šeduvoje, 
o 1919 m., kun. Senkaus pa
kviestas, atvyko į Plungę, 
kur, kartu su kitais moky
tojais pionieriais, suorgani
zavo gimnaziją ir kurį lai

ką buvo jos direktorium. 
Vėliau apsigyveno Kaune, 
V. D. Universitete studija
vo teisės ir ekonomijos fa
kultete.

1944 m. iš Panevėžio, kur 
tuo metu tarnavo cukraus 
fabrike vyr. buhalteriu, pa
sitraukė j Vokietiją, kaip ir 
daugelis lietuvių, norėda
mas apsaugoti vaikus nuo 
atplūs tančių komunistų 
priespaudos ir deportacijų. 
Vokietijoje, atsidūręs Land- 
shute, Bavarijoje, suorga
nizavo lietuvių komitetą, 
kuris rūpinosi lietuvių rei
kalais. Karui pasibaigus su 
šeima persikėlė į Stuttgar- 
tą, ir čia taip pat dalyvavo 
lietuvių stovyklos vadovy
bėje. 1951 m. atvyko Ame
rikon ir apsigyveno Cleve
lande, o 1958 m. persikėlė į 
Los Angeles, Kaliforniją.

(m)

LOS ANGELES

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: 656-J6330

KLAIPĖDOS MINĖJIMAS

Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugija Los Angeles, 
Calif., rengia Klaipėdos mi
nėjimą sausio mėn. 16 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakare, 
Lietuvių Namuose, adresu: 
4421 Santa Monica Vlvd., 
Los Angeles.

P r o g ramoje numatyta 
pasku t i n i o j o Klaipėdos 
krašto komendanto pulki
ninko J. Andrašūno žodis - 
prisiminimai; mažas Klai
pėdos krašto liaudies dainų 
koncertėlis — kurio paruo
šimu rūpinasi muzikas A. 
Narbutas; draugijos pirmi
ninko Alg. Glažės žodis — 
pastabos.

Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai kviečiami šiame 
minėjime dalyvauti. Įėji
mas — visiems laisvas ir 
nemokamas.

Po minėjimo — ten pat 
įvyks draugijos susirinki
mas, kuriame dalyvauti 
kviečiami taip pat ne tik 
draugijos nariai — bet ir 
svečiai, kurie norėtų drau
gijos nariais įsirašyti.

Sausio 16 rytą, 9 vai. lie
tuviškosios radijo valandė
lės metu pastabų apie šių 
dienų Klaipėdą padarys 
draugijos vicepirm. VI. Ba- 
kūnas.

• Romas Venckus, prieš 
trejetą metų iš Bostono į 
pietinę Kaliforniją atvykęs, 
inžinieriaus darbą dirbo 
Anaheim mieste. Praeitą 
vasarą vedė Giedrę Karu- 
žaitę. Sausio viduryje 
Venckai išsikelia gyventi į 
San Francisco miestą. Ten 
inžinierius gavo tinkamesnį 
darbą.

ATSISVEIKINANT SU
L. VANAGAITIENĖ
IR A. MACKUM

Kaip šird| skausmas surakina 
ir skruostu rieda ašara , sunku 
pratarti žodį.

Mintis sustingsta tik pagalvo
jus, kad tie, kurie taip buvo mums 
reikalingi ir brangūs, kurie visą 
savo gyvenimą skyrė ne sau, bet 
kitiems, šiandieną likimo yra iš
plėšti iš mūsų tarpo.

Sis tragiškas p. Lilijos Vana- 
gaitienės ir Algimanto Mackaus 
žuvimas juodu gedulu pridengė 
ir visą Chicagos lietuviškąją jū
rą skautiją — Juodkrantės jūrą 
skaučių, Baltijos Jūros jūrų skau
tų tuntus ir korp. Gintarą.

Žuvusiųjų Margučio Radijo Ve
dėjos p. Lilijos Vanagaitienės ir 
redaktoriaus Algimanto Mackaus 
visas gyvenimas buvo pašvęstas 
vienam kilniam tikslui -- vargs
tančiam tautiečiui ir kenčiančiai 
tautai.

Viena savo ilgamečiu patyrimu 
ir širdingumu, kitas Įgudusia 
plunksna ir literatūriniais užsi
mojimais stengėsi prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo. Deja, už
geso dešimtmečiais plakusi Mar
gučio širdis, nublėso šypsena 
— Lilija Vanagaitienė užmerkė 
amžiams savo akis. Nusviro gal
va, iškrito kūrybinga Algimanto 
Mackaus plunksna, amžiams nu
tilo balsas naujajai generacijai.

Mes paliekame sustingę, 
skausmo suspausti ir tik dabar 
pradėjome suprasti kiek lietu
vybei ir Chicagos jūriniai skau- 
taujančiam lietuviškajam jauni
mui yra davę žuvusieji.

Ne vieną kartą Margučio bango
mis sklido jūrų skautijos valan
dėlės, ne viename Margučio žur
nalo puslapyje tilpo spausdintas 
žodis apie Chicagos jūrų skautus 
ar vaizdas iš jūrų skautijos gy
venimo. Ne vieną kartą p. Lilija 
Vanagaitienė mus mokė ir savo 
pavyzdžiu skatino dirbti lietuvy
bei ir visas jėgas skirti Nepri
klausomos Lietuvos atstatymui.

Ne kitoks buvo ir Algimanus 
Mackus, tas švelnios sielos ir aš
traus proto žmogus - kūrėjas. Jis 
visuomet savo kultūrine apraiška 
buvo su Chicagos jūrų skautija.

Lietuviškoji Chicagos jūrų 
skautija Juodkrantės, Baltijos 
Jūros tuntai ir korp. Ginuras 
amžiams atsisveikindami lenkia 
savo galvas prieš šias uurias 
asmenybes ir uria nuoširdų už
uojautos žodĮ visiems artimie
siems.

Viešpatie, būk žuvusiems at
laidus ir apšviesk jų kelią amži
nybėje. Duok mums stiprybės, 
kad mes pajėgtume tęsti jų pra
dėtą darbą Lietuvių Jūrų Skauti
jos gretose.

LJS Baltijos Jūros, Juod- 
kratnės tunui ir Korp! Gin
taras.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

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

PERNAI VASARĄ K. Drunga Margutyje pasigedo pre
zidento Smetonos minėjimuose paskaitų, apibūdinančių jį 
privačioje aplinkoje. To, turbūt, pasiges ir didžiosios A. Mer
kelio knygos skaitytojai. Bene pirmas viešas bandymas toj 
srity — V. Alanto paskaita Detroite (žr. 1964 m. Dirvos 144 
nr.). Gaila, Alanto pasakojimas ir liečia daugiau viešąją negu 
privačią A. Smetonos kasdienybę. Oficiozo redaktoriaus vi
zitai pas prezidentą tarnybiniame kabinete lieka toloki nuo 
privačių pasisvečiavimų, juo labiau apsilankymai apskričių 
miestuose ar net ir Užulėny — A. Sm. tėviškėj — su Kauno 
diduomenės karavanais. Intymesnėj aplinkoj V. Alantas, sa
kosi, A. Smetonos nematęs, o tik girdėjęs, kad ten jisai irgi 
būdavęs maždaug toks pat, kaip ir apsakytais atvejais.

Iš oficialios kasdienybės V. Alantas nupiešė vaizdžių es
kizų. Tačiau vienas jo pavartotas žodis gali sukelti netikslių 
įspūdžių, kokių nei pats V. Alantas, tą žodį pavartojęs, tur
būt, nebus turėjęs intencijos teikti.

Penketą ar šešetą kartų V. Alantas išsitarė, kad A. Sme
tona kalbėdavęs šaltai, jo laikysena būdavusi šalta. 
Prideda ir kitų apibūdinimų — ramus, santūrus, intelek
tualus, — dėl kurių teisingumo nekyla jokių abejojimų. Tatai 
leidžia spėti, kad ir "šaltas” V. Alanto lūpose reiškia tik ne- 
sikarščiuojantį, lėtą, ramų, flegmatiką.

Iš tikrųjų, neteko matyti Smetonos atšiauriai šalto. Prie
šingai, jo kalbėjime ir laikysenoj būdavo juntamas tik ra
mus, santūrus ir šiek tiek mokytoj iškas, bet greičiau šiltas, 
o ne šaltas tonas. Žinoma, jis buvo daug skaitąs ir dalykus, 
apie kuriuos kalbėdavo, būdavo išsamiai svarstęs, apmąstęs, 
todėl aplinkoj, kurios vienas iš būdingų požymių, deja, bū
davo diletantiškumas ir pažiūrų bei nuomonių paviršutiniš
kumas, neišvengiamai susidarydavo juntamas intelektinis 
atstumas tarp prezidento ir tų ar kitų jo pokalbininkų. 
Smetona apgailestaudavo platoką diletantiškumo įsigožėjimą 
mūsų inteligentijoj, ir jis neretai skatindavo uoliau puoselėti 
intelektiškumą, bet nei akibrokštais, nei šaltumu, o dažniau
sia tik pedagogiškai atlaidžiu šiltu patarimu.

Iš savo amžininkų kaimiečių ūkininkų Smetona nelaukė 
rafinuoto intelektuališkumo, ir leisdavosi su jais j kalbas jų 
supratimų ir interesų plotmėj. Tad ten ir būdavo "gyvesnis”. 
"Savo ministrų aplinkoj” Smetonai gal neretai magėdavo pri
minti, kad "turėtumėt geriau išmanyt”. Bet, jei tą ir dary
davo, tai ne stačiokiškai, o kantriai pedagogiškai. Savaime 
suprantama, kad čia jisai atrodydavo ir būdavo labiau susi
varžęs bei santūrus, negu tarp kaimiečių, ypač tokių, kurie 
pasirodydavo jiems būtino išmanymo beturį net su 
kaupu. Tarp tų, kurie jam atrodė "turį geriau išmanyti”, ne
sijautė privaląs nusileidinėti į diletantišką lygį, bet ir nesi
jautė, kad būtų taktinga visada "spiginti į akis" net ir aiš
kiai suvokiamą savo pranašumą.

Tragiškai žuvusi Lilija Vanagaitienė ir dabartinis VLIKo pirminin
kas V. Sidzikauskas pasikalbėjimo metu Margučio radijo programo
je. - P. Petružio nuotrauka

ANTANAS SMETONA TAUTINIŲ 
SIEKIU PAŽANGOS KELYJE 

(Pasakyti žodžiai Montrealy, Detroite ir Toronte) Į4) 
____________  STASYS SANTVARAS -------------------

Kazio Binkio mintĮ kiek pratęsdami, palikdami nuošaly net tą 
sunkią naštą, kurią Ant. Smetona nešė, kaip Lietuvos Tarybos ir Vals
tybės Tarybos pirmininkas, pažvelkim Į porą laikourpių, kurienepr. 
Lietuvos gyvenime buvo ypačiai reikšmingi. 1919 m., balandžio 4 d., 
Valstybės Taryba išrinko Ant. Smetoną pirmuoju Lietuvos Respubli
kos prezidentu. Tas pareigas 1920m.,birželio 19d., jis perdavė Stei
giamojo seimo pirm. Al. Stulginskiui. Kaip galėtumėm ŠĮ laikotarpĮ 
apibūdinti? Jis buvo gana trumpas, bet neramus, audringas, kupinas 
kovų su lietuvių tautos vidaus ir išorės priešais. Tame laikourpy bu
vo laimėta daugumas kruvinų susidūrimų dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo. Valstybės prezidentas turėjo išgyventi daug sunkių 
Įtempto darbo dienų ir nemigo naktų, kol tie meta i prabėgo, nes -- ižde 
nebuvo nei aukso, nei sidabro, nei popierinių vertybių, kraštas po karo 
ir kelis metus trukusios vokiečių okupacijos stovėjo prie bado slenks
čio, kariuomenė buvo varganai aprengta, prastai maitinama ir nema
žiau varganai ginkluota, nevisada užtekdavo popierinių auksinių val
dininkų algoms mokėti, o priešai slinko Į Lietuvą beveik iš visų ke
turių pusių. Tačiau ir nuogom rankom kartais yra padaromi stebuk
lai, kai spindi didi valia ir nepalaužiamas ryžtas visuose kovos lau
kuose siekti pergalės. Jei mūsų tautos priešai anuomet Ant. Smetoną 
būtų pagavę -- seniai jo kaulai dūlėtų po žemės velėna...

Tuo metu jis buvo ne tik vyriausas vadas kovose dėl laisvės — 
jo pirmojo prezidentavimo metu buvo suorganizuota kariuomenė, ge
rokai Į priekĮ pastumtas valstybės administracijos organizavimo dar
bas, padėti pamatai tautinės kultūros ugdymui ir švietimui, kraštas 
apvalytas nuo svetimų gaivalų, talita parengta Steigiamojo seimo rin
kimams. Argi tai buvo menki rūpesčiai valstybės galvai? Ir argi tie 

darbai nėra jo dideli nuopelnai, nėra akivaizdžiai regimi ženklai liet, 
tautos pažangos kely? Kazys Binkis ne hiperbolėm kalbėjo, kai jis ta
rė, kad Ant. Smetona gynė visos tautos bylą.

Ant. Smetonos, kaip valstybės vyro, pareigos supratimui apibū
dinti, man regis, dar būtina pridėti keletas žodžių: pirmasis Respub
likos prezidentas, apsikrovęs žmogui sunkiai bepakeliama darbų naš
ta, nepasirūpino (tikriausia, tam laiko neturėjo!), kad jo politinė sro
vė laimėtų Steigiamojo seimo rinkimus, kad jame turėtų, jeigu ne dau
gumą atstovų, tai nors pakankamą svorĮ. Atsimenam, jo balsą perrė
kė partiniai rėksniai ir demagogai, nors Tautos pažangos partija, 
gal tiksliau -- Ant. Smetona, savo užnugary tada turėjo tokius ištiki
mus draugus ir skambius vardus, kaippreL Jonas Mačiulis-Maironis, 
kun. Juozas Tumas-Vaižgantas, Augustinas Voldemaras, Vincas Krė
vė-Mickevičius, adv. Liudas Noreika ir kit. Tačiauturėjo prabėgti keli 
neramūs metai, kol tauta vėl vi su veidu atsigrįžo Į savo pirmąjį Res
publikos prezidentą.

1926 m., gruodžio 19 d., seimas Ant. Smetoną išrinko ketvirtuoju 
Lietuvos Respublikos prezidentu. Dar kartą ir kitą perrenkamas,tas 
pareigas jis ėjo iki 1940m. birželio 15d., kada, protestuodamas prieš 
Sovietų Rusijos invaziją, iš Lietuvos pasitraukė, šis jo valdymo laiko
tarpis mūsų tarpe yra sukėlęs daugiausia kontroversinių pasisakymų. 
Nelaimė, kad daugumas tų pasisakymų nepaisė tikrovės Įvykių, prasi
lenkė su tiesa, buvo partinių ar asmeninių aistrų pakurstyti. Tuo tar
pu žymusis istorikas dr. Antanas Šapoka, kurio veiklos pėdsakai yra 
likę ir Kanados Toronto mieste, priežastis, dėl kurių Įvyko 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmas, taip apibūdina: "Partiškas susiskal
dymas Lietuvoje jau buvo pasirodęs ir Valstybės kūrimo laikotarpy, o 
pirmuose nepriklausomosios respublikos metuose stipriai pasireiškė 
daugiausia iš Rusijos atsinešta socialinio radikalizmo ir neriooto de
mokratizmo Įtaka. Visuotinio ir lygaus balsavimo sąlygose tos (parti
jų, St.S.) varžytynės ėjo ligi demagogijos ir rietenų, kurios visuome- 
nę ne tiek auklėjo ir organizavo, kiek demoralizavo ir skaldė. Pati 
parlamentarizmo sistema mūsų šalyje, — kur daugumą sudaro ūkinin
kai be ryškios diferenciacijos — parodė, kad dirbtiniai susiskaldymai 
partijomis padaro vyriausybę nevieningą ir bejėgę. Todėl 1926 m. 
gruodžio 17 d. karininkų padarytas perversmas niekam nebuvo neti
kėta naujiena. Tą perversmą rėmė krikščioniškosios grupės kartu 
su tautininkais, o visuomenė jam karštai pritarė. Todėl viskas labai 

greitai ir lengvai Įvyko. Niekur nebuvo parodyta jokio pasipriešini
mo (žr. Lietuvos Istorija, psl. 588, 590, 591).

Berods, teisingiausias Ant. Smetonos 1926-1940 m. valdymo api
būdinimas -- autoritetinis valdymas,o tai buvo toli nuo partinių dikta
tūrų, kokias matėm hitlerinėj Vokietijoj, ar tebematom Sovietų Ru
sijoj. Ne prasimanymas, bet tikra tiesa (tą būtų galima atskirom 
pavardėm Įrodyti), kad nuo 1926 m. pabaigos iki Lietuvos nepriklau
somybės sužlugdymo, kai Ant. Smetona buvo valstybės prezidentas, 
Respublikos administracijoj, kultūros, švietimo ir ūkio gyvenime ne
menką kiekį raktinių pozicijų turėjo eilė vyrų, kurie anaiptol nebuvo 
tautininkai, bet kitokių politinių Įsitikinimų žmonės. Berods, tai irgi 
liudija ne tik Ant. Smetonos liberalumą, bet taip pat humaniškumą ir 
gilų tautinės pareigos supratimą.

Nūdien, kai norim pasiguosti savo tarpe, ar bandom kitus Įtikinti 
nepriklausomybės palaima, trumpai pasakom: Lietuva per savo nepr. 
valstybės laikotarpĮ visose kultūrinio ir ūkinio gyvenimo srityse 
padarė tokią pažangą, kokios jokia kita tauta per tokį trumpą laiką 
nebuvo padariusi. Gal kai kam tas gali skambėti pasigyrimu, bet, kas 
pažĮsta lietuvį ir jo laimėjimus nepriklausomybės laikotarpy—pripa
žins, jog tai yra tiesa. Ir ta pažanga juk nebuvo padaryta tik nuo 1920 
vidurio iki 1926 m. pabaigos--ji ramiu, bet plačiu ir tvirtu šuoliu bu
vo daroma iki 1940 m. birželio 15 d.

Labai išsiplėstų mano kalba, jei aš bandyčiau išvardinti, kiek 
1926-40 m. laikotarpy buvo nutiesta naujų kelių, pastatyta naujų mo
kyklų ir kt. pobodžio valst. pastatų, kaip Įgyvendinus ligonių kasų Įs
tatymas, kaip suorganizuotos ar išplėstos didžiulės ūkinio gyvenimo 
Įstaigos ir Įmonės .kokĮšuolĮ padarė lietuvių tautos švietimas ir kul
tūra. Visi to norėjom, visi to siekėm, Ant. Smetonos vadovybė, vienu 
kitu atveju, neapsilenkusi ir su žmogiška klaida, savo esme buvo 
rūpestinga ir giliai patriotiška.

Prisimindami Pierre TeilharddeChardin žmogaus aptarimą, ne
svyruodami galim urti: lietuvių uutos dvasiniame evoliucijos kely, 
kultūrinio ir ūkinio gyvenimo pažangoj Ant. Smetona yra tikrai ryški 
ir didelė asmenybė. Gal tai skamba paradoksu, bet man rodosi, kad 
mes dar nepakankamai jį ir jo darbus pažįstam. Jei moderninėm prie
monėm žiauriai žalojama ir naikinama lietuviųtauta nebus sunaikinta 
-- daug dulkių bus nupūsta nuo to paminklo, kurį atkaklia ir dinamiška 
patriotine veikla sau pasistatė pats Antaas Smetona.

Tegu Viešpats saugo ir gina lietuvių tautą!
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Kun. A„ M. Karužiškis, 
buvęs Cievelando lietuvių 
naujos parapijos pirmuti
nis klebonas, dabar dirbąs 
Detroite lietuvių parapijo
je, kelias dienas viešėjo 
Clevelande.

Nauja parapija Clevelan
de atsirado skilimu šv. Jur
gio parapijos 1929 metais, 
kai senoje parapijoje klebo
nas nerodė noro mokykloje 
mokyti lietuvių vaikus lie
tuviškai. Karužiškis iki tol 
kunigavo Youngstown lie
tuvių mažoje parapijoje. 
Apie 10 metų išklebonavęs 
naujoje parapijoje, užleido 
vietą dabartiniam klebonui 
kun. J. Angelaičiui. Jis įren
gė mokyklą ir prie tos pa
rapijos susispietė daugiau 
lietuvių.

ROCHESTER
ADV. JULIUS SMETONA 

PAS ROCHESTERIO 
RAMOVĖNUS

• Pašto ženkliukų paroda 
įvyks vasario 6 ir 7 d. Stat- 
ler Hilton viešbutyje (Eu- 
clid Avė. ir 12 gt. kampas).

Į parodą įėjimas laisvas.

Solistė Lilija Šukytė, Alicia Ford rolėje, Verdi operoje Falstaff.
Jos rečitalis Įvyks sausio 30 d. Clevelande Muzikos Instituto salėje.

CIEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS _

SAUSIO 16 D. Antrojo Kaimo 
spektaklis.

SAUSIO 23 D. Grožinio skaitymo 
ir deklamavimo vakaras jaunimui. 
Rengia Neringos tuntas šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SAUSIO 24 D. DLK Birutės D-ja 
rengia pietūs šv. Jurgio salėje 
Čiurlionio Ansamblio leidiniui pa
remti.

SAUSIO 30 D. Solistės L_ šu
kytės rečitalis. Rengia LB I-os 
Apyl. Valdyba.

VASARIO 6 D. Chicagos Sce
nos Darbuotojų Sąjunga stato 
"Eglė Žalčių Karalienė" Slovėnų 
auditorijoje. Rengia LB I-os 
Apyl. valdyba.

VASARIO 13 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinių blynų balius, šv. Jur
gio parap. salėje.

VASARIO 14 D. Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėji
mas, rengia ALT Cievelando sky
rius.

VASARIO 20 D. A. Stephens 
moterų choro koncertas. Rengi* 
šv. Kazimiero lit. mokykla.

VASARIO 20 D. Cievelando Vy-
rų Okteto koncertas. Ruošia LSK 
"Žaibas", Moterų tinklinio sekci
ja.

VASARIO 21 D. Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokyklos ruošiami pie
tūs, "Aukuro" ansamblio išvykoms 
paremtu

VASARIO 28 D. DLK Birutės D-ja 
rengia pietus šv. Jurgio parapijos 
salėje parapijai paremti.

Į mūsų kariuomenės at
kūrimo minėjimą pr. metų 
lapkričio 22 d. ramovėnų 
skyriaus valdybos kvieti
mu, buvo atvykęs svečias iš 
Cievelando adv. J. Smetona.

Skyriaus valdybos pirm, 
ramovėnas V. Vitkus trum
pu žodžiu atidarė minėjimą 
ir pristatė gausiai susirin
kusiems dalyviams adv. J. 
Smetoną. Tai buvo nepa
prastas svečias, a. a. prezi
dento A. Smetonos sūnus,ir 
todėl susirinkusiųjų buvo 
šiltai sutiktas ir pasveikin
tas.

Kuklios išvaizdos ir lai
kysenos kalbėtojas, adv. J. 
S., savo nepaprastai įdo
mioje kalboje gražiais ir 
jautriais žodžiais nupasa
kojo mūsų Nepriklausomy
bės kovų karių nepalaužia
mą dvasią ir ryžtą kovoti.

Didelio įspūdžio padarė 
jam pirmasis karininkas 
Juozapavičius, su kuriuo 
jam tekę kalbėtis ir giliau 
pažinti to karininko stiprią 
dvasią ir nepalaužiamą va
lią kovoti ir mirti už Lie
tuvos idealą.

Kalbėtojo žodžiais ta
riant, kovose ne tiek lemia 
materialiniai ištekliai, kiek 
dvasinės jėgos, kurių kaip 
matome nestigo mūsų gar
bingiems savanoriams, ka
riams.

Tokios puikios, artimos 
kario dvasiai ir lietuvio pa
trioto širdžiai kalbos nebu
vo tekę girdėti, todėl ir su
sirinkusieji entuziastingai 
ją įvertino. Tai buvo mums 
didelė šventė, kurios nie
kuomet neužmiršime ir už 
tai garbė ir karšta padėka 
adv. J. Smetonai.

R. Liormanas

SPORTAS _
1965 M. SPORTINIŲ 

VARŽYBŲ 
KALENDORIUS

Remiantis Pabalt iečių 
Sporto Federacijos suvažia
vimo nutarimais, bei įvai
rių šALFASS-gos vienetų 
pageidavimais ir padary
tais su jais susitarimais, 
FASK-tas skelbia sekantį 
1965 m. sportinių varžybų 
kalendorių:

š. Amerikos Pabaltiečių 
ir kartu Lietuvių Slidinėji
mo Pirmenybės numatomos 
vasario mėn. antroje pusė
je, Kanadoje, Toronto apy
linkėse. Varžybas rengia 
estai. Tiksli data ir vieta 
bus paskelbta vėliau.

XV-jų š. A. L. Sportinių 
žaidynių — Stalo Teniso ir 
Plaukymo varžybos įvyks 
balandžio 3-4 d. Detroite, 
Mich. Varžybas vykdo De
troito LSK Kovas.

XV-jų Sportinių žaidynių
— Krepšinio varžybos 
įvyks balandžio 24-25 d. 
Detroite, Mich. Varžybas 
vykdo Detroito LSK Kovas.

š. Amerikos Pabaltiečių 
Stalo Teniso Pirmenybės — 
numatomos gegužės 1-2 d. 

• Clevelande, Ohio. Vykdo 
lietuviai — Cievelando LSK 
žaibas.

š. Amerikos Pabaltiečių 
Krepšinio ir Tinklinio Pir
menybės įvyks gegužės 15
— 16 d. Chicagoje, Illinois. 
Varžybas vykdo lietuviai.

š. Amerikos Pabaltiečių 
Lengvosicsios Atletikos ir 
Plaukymo Pirmenybės — 
numatomos liepos 10-11 d. 
Varžybas vykdo estai.

XV-jų Sportinių žaidy
nių — Lengvosios Atletikos 
ir Lauko Teniso varžybos
— numatomos rugsėjo 11
— 12 d. Clevelande, Ohio.

XV-jų Sportinių žaidy
nių — Tinklinio bei Futbo
lo (Soccer) varžybų datos

700 PALIEGUSIŲ KŪDI
KIŲ GIMSTA KIEKVIE

NA DIENĄ!

Tai tragiška tiesa, iššau
kianti gilų nepasitenkinimą 
ir motinos ašaras. Vienas 
kiekvienoje dešimtoje ame
rikiečių šeimoje gimęs kū
dikis ateina į šį pasaulį pa
liegęs.

Dirbant kartu ir remiant 
March of Dimes, galime 
daug prisidėti, kad sustab
džius apmaudą ir skausmą.

Aukok March of Dimes!

FIGHT BIRTH DEFECTS
MARCH OF DIMES

ir vietos dar nenustatyta. 
Taipogi dar nenustatyta š. 
Amerikos Pabaltiečių Lau
ko 'Teniso pirmenybės.

Daromi pasitarimai 1965 
m. surengti pirmąsias š. 
Amerikos lietuvių šaudvmo 
varžybas. FASK-tas

R. Stravinskaitė ir R. Jurkūnaitė, kurias clevelandiečiai š| šešta
dieni, sausio 16 d. 7 vai. 30m. Šv. Jurgio parapijos salėje turės pro
gos pamatyti naujame Antrojo Kaimo pastatyme. Vakarą rengia Put- 
namo senelių namų statybai remti komitetas.

• Vokietijoje mirė Stasio 
Motuzo motina, sulaukusi 
88 m. amžiaus. Stasys Mo
tuzas, žinomas ilgametis 
Gruzdžių valse, viršaitis 
(Šiaulių apskr.), Vokietijo
je sėkmingai pradėjęs dro
žinėti tautiniais motyvais 
koplytėles, kryžius ir emb
lemas, tremties naštą nešė 
kartu su senute motina, 
pats jau sulaukęs arti 70 
m.

Savo laiške Clevelande 
gyvenančiam bičiuliui Mo-

tūzas rašo, kad ”visą amže
li išgyvenus kartu, liko di
delė tuštuma”. Tai gyveni
mo tuštumai užpildyti St. 
Motuzas skiria liuoslaikį 
drožiniams, jais susilaukęs 
gražaus įvertinimo. Jo pa
gamintą Vytį Clevelande 
parduoti tarpininkauja žur
nalistas Vytautas Braziu
lis.

• 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.

tCURRENT RATE)

NOW 5
LOCATIONS

Main Office: 813 EAST 185th STREET • 26000 LAKE SHORE BLVD.
6235 ST. CLAIR AVENUE • 25000 EUCLID AVENUE

6135 VVILSON MILLS ROAD

COLONIAL FLOV/ER SHOPPE 
GEL£S KIEKVIENAI PROGAI 

Conveniently located one block from Jakubs & Son 
Funeral Home.

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

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI IVO9

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

o

AVĖ. 
AVĖ.

-OL

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & . William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770



LAIKAS —
1965 m. sausio 17 d. 
(sekmadienj), 
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 ROKO. 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.

Bilietai gaunami
"Marginiuose”, 2511 
W. 69th Street. Tel. 
PR 8-4585.

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

Frank’s TV, 3240 S. 
Halsted Street. Tel. 
CAlumet 5-7252.

Cicero — S t a n - 
g e r be r g ų krau
tuvė, 4938 West 15 
St. Telef. OLympic 
6-1096.

Koncerto dieną kasa 
veiks nuo 1 valandos 

po piety.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ČIURLIONIO ANSAMB
LIO SIDABRINIS 

JUBILIEJUS

1940 sausio 15 d. Lietu
vos sostinėje Vilniuje buvo 
įkurtas LTM ČIURLIONIO 
ANSAMBLIS. Jo meninė ir 
tautinė veikla paliko gilius 
pėdsakus pavergtoje tėvy
nėje ir laisvojo pasaulio lie
tuvių išeivijoje.

Ansamblio įsteigėjo mu
ziko Alfonso Mikulskio ir 
visų čiurliniečių pastango
mis plačiai pasaulyje skam
bėjusi lietuviškoji daina 

PADĖKA
širdingai dėkojame Los Angeles 

lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios kle
bonui kun. Kučingiui, atlaikiusiam ge
dulingas šv. Mišias, kun. P. Celiešiui, 
aprūpinusiam paskutiniais šv. Sakra
mentais ir mieliems draugams ir pažįs
tamiems, dalyvavusiems pamaldose ir 
1 964 m. gruodžio 3 I d. palydėjusiems 
į kapines velionį Edvardą Gedgaudą.

Žmona Marta Gedgaudienė, 
duktė Mirga Pažemėnienė ir 
sūnūs Mindaugas, Kęstutis ir 
Vykintas.

EDVARDUI GEDGAUDUI

mirus, jo žmonai, dukrai, sūnums ir žentui gilią

užuojautą reiškia

S. ir J. Garini 
ir šeima

A. A.

ELZBIETAI REPČIENEI

mirus, dukroms: Adai, Eugeni
jai, Aldonai ir sūnums: Alber
tui ir Antanui bei jų šeimoms gi
lią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

V. A. Patalauskai, 
P. Stanionis,
J. Preibys,
V. Tamošiūnas.

ketvirtį šimtmečio budino 
mūsų tautinius jausmus, 
glaudė mūsų gretas prieš 
krašto pavergėją, kėlė mū
sų liaudies meno grožį ir 
skleidė laisvės kovos idėją 
svetimųjų tarpe.

Čiurlionio Ansamblio si
dabrinis jubiliejus šiais me
tais Clevelande atžymimas 
šiomis iškilmėmis:

sausio 15 d. akademija 
Čiurlionio Ansamblio na
muose,

gegužės 9 d. jubiliejiniu 
koncertu Muzikos Instituto 

salėje ir banketu.
Kviečiame laisvojo pa- 

šąulio lietuvių spaudą, ra
dijo valandėles ir organiza- 
eijas Ansamblio dvidešimt 
penkerių metų veiklą prisi
minti straipsniais, specia
liomis radijo programomis, 
koncertais bei akademijo
mis.

Tegul skamba pakili čiur- 
lioniečių daina, mus gaivin
dama ir lydėdama į jų gim
tinę — Lietuvos sostinę Vil
nių ir ten įsiliedama į lais
vės pergalės himną.

Čiurlionio Ansamblio 
Sidabrinio Jubiliejaus 

Komitetas 
10908 Magnolia Drive 
Cleveland, Ohio 44108

• Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są
jungos suvažiavimas yra 
Šaukiamas Bostone rugsėjo 
4, 5 ir 6 dienomis.

• žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės minėjime-koncerte, 
kuris įvyksta birželio 13 d. 
Chicagoje, bus išpildytas 
monumentalusis G. Verdi 
kūrinys "Reguiem" ir nau
ja patriotinė Br. Markaičio, 
SJ kantata ”Vilniaus Var
pai”, dalyvaujant 200 as
menų chorui, pilno sąstato- 
simfoniniam orkestrui ir iš
kiliesiems mūsų solistams.

ĮSTEIGTAS KNYGOMS 
LEISTI FONDAS

Tragiškai žuvusio poeto 
Algimanto Mackaus atmi
nimui pagerbti įsteigtas Al
gimanto Mackaus Vardo 
Knygų Leidimo Fondas, šis 
Fondas tęs lietuviškų kny
gų leidimo darbą, kuris bu
vo Algimanto Mackaus pa
grindiniu rūpesčiu. A. Mac
kaus iniciatyva ii’ pastan
gomis jau yra išleistos Kos
to Ostrausko dramos, poeto 
Alfonso Nykos Niliūno iš
verstas Shakespearo "Ham
letas” Jis tvarkė ir visus 
paruošiamuosius darbus jau 
numatytoms išleisti Algir
do Landsbergio dramoms, 
bei Henriko Nagio ir Anta
no Gustaičio poezijos rinki
niams. Ypač daug energi jos 
Algimantas Mackus yra 
įdėjęs į taip pat tragiškai 
žuvusio Antano Škėmos 
raštų spaudai paruošimą, 
kurių pirmas tomas neuž
ilgo pasirodys iš spaudos. 
Artimu laiku Fondas taip 
pat sutvarkys Algimanto 
Mackaus literatūrinį paliki
mą ir išleis tai, kas nebuvo 
išleista.

Tikimasi, kad Algimanto 
Mackaus Vardo Knygų Lei

V. Krėvės lituanistinės mokyklos Philadelphijoje choras, vadovaujamas muz. L. Kaulinio, dainuoja 
Kalėdų eglutės programoje. V. Gruzdžio nuotraukaV. Gruzdžio nuotrauka

dimo Fondo įsteigimas bus 
tinkamas šio išskirtinai 
darbštaus ir kūrybingo ra
šytojo prisiminimas. Algi
manto Mackaus pastangos 
lietuviškajam žodžiui ir 
knygai ugdyti bei skleisti 
dar turės būti plačiai ap
tartos, bet Fondas jau da
bar gali tęsti jo pradėtą 
darbą.

Algimanto Mackaus Var
do Knygų Leidimo Fondą 
šiuo metu globoja Santaros- 
Šviesos Federacija. Fondo 
adresas: Gintautas Vėžys, 
6349 So. Artesian Avenue, 
Chicago, Illinois 60629.

HAMILTON

IŠVYKO į KOLUMBIJĄ
Mėnesiui atostogų Į Medellino 

miestą išvyko J.E. Bajoraičiai. 
Ten gyvena p. Bajoraitienės se
sutė nuo pat išvykimo iš Vokie
tijos.

ATVYKSTA SU PRANEŠIMU
Sekmadienį, sausio 17 d. tuoj 

po pamaldų, visas Hamiltonas su
sirenka išklausyti pranešimo 
apie gyvenimą okup. Lietuvoje, 
kurį padarys neseniai ten buvu
si Chicagos studentė Danguolė 
Janušaitytė. LVS Hamiltono sk. 
valdyba tiki, kad ypač mūsų jau
nimas, taip gausiai dalyvavęs 
kariuomenės šventės minėjime, 
ir šį kartą iki pat pakraščių už
pildys parapijos salę, nes stud. 
D.T. Janušaitytė yra plačiai Iš
sikalbėjusi ir su Lietuvos jauni
mu, papasakodama apie mūsų at
žalyno nuotaikas ir šio kontinen
to jaunimo organizacinį gyveni
mą.

Ramovėnų valdyba prašo Ha-

LITUANISTINĖS MOKYKLOS VAKARAS PHILA0ELPHI10IE
Vinco Krėvės lituanisti

nės mokyklos Philadelphi
joje tradicinis Kalėdų va
karas įvyko sausio 3 d. šv. 
Andriejaus parapijos salė
je.

Po mokyklos vedėjo V. 
Muraškos trumpo sveikina
mojo žodžio mokiniai suvai
dino vaizdelį "Mokykla 
miške”, parengtą mokyt.
G. Mačiūnienės ir V. Mu
raškos. Gražiai dekoruotoje 
scenoje "mokytis” susirin
kę kiškiukai, laputė, gaide
liai, ožkytė ir kt. gyvuliukai 
savo kaukėmis kėlė gausiai 
atsilankiusių mažųjų žiū
rovų nusistebėjimą ir 
džiaugsmą. Po to su dova
nėlėmis atvyko Kalėdų Se-

miltono ir ap. lietuvių nevė
luoti, kadangi viešnia iš Chica
gos tuoj po pranešimo turi atgal 
skristi į namus.

PASIRAŠĖ SUTARTĮ
Didžiausias Kanados plieno fab

rikas Hamiltone pasirašė su dar
bininkų s-ga dviejų metų sutartį, 
darbininkams tik po balsavimo 
nedidele dauguma, sutikus priim
ti 31 cento pakėlimą. Hamiltono 
plieno fabrike sau duoną pelnosi 
apie 250 lietuvių vyrų. 

"Miško mokyklos" žvėreliai.... V. Gruzdžio nuotrauka

nelis (V. šalčiūnas), ku
riam mažieji mokinukai, 
mokyt. K. Juozapavičienės, 
S. Kananavičienės ir L. Ba- 
kanaitės parengti, pasakė 
eilėraštukus ir drauge su 
Seneliu pašoko ratelį.

Mokyklos choras, kuriam 
vadovauja muz. L. Kauli
nis, talkinamas pianistės A. 
Kaulinytės, šauniai padai
navo. Pabaigai buvo vikriai 
pašokti keturi tautiniai šo
kiai, kuriems akordeonu 
pritarė ir dar solo pagrojo 
VIII skyriaus mokinys R. 
Juzaitis. Tautiniams šo
kiams vadovavo E. Ben- 
džiūtė, kuri taip pat suma
niai parengė "Mokyklos 
miške" vaizdeliui Snaigių 
ir Nykštukų šokius. Estera 
Bendžiūtė šeštadien i n ė j e 
mokykloje pradėjo dirbti 
šiemet, jos seseriai Irenai 
ištekėjus ir išsikėlus iš Phi
ladelphijos. Mokykla labai 
džiaugiasi, kad naujoji mo
kytoja tokia pat energinga 
ir savo darbui atsidėjusi.

Po programos skaniai pa
sivaišinta bufete, pareng
tame Tėvų Komiteto, kurį 
šiemet sudaro skulptorius 
P. Vaškys (pirmininkas), 
V. Majauskienė, A. Maša- 
laitięnė ir V. Puzinienė,

<s)

ALGIMANTUI MACKUI

tragiškai žuvus, jo motinai p. MACKUVIENEI 

reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą

Felicijus, Stasė ir Dalia Prekeriai
ir Milda Lietuvninkienė
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