
Y

------------------------  THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER ’

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103. Telephone: 431-6344

50-ti metai • Sausis — January 22, 1965 • Nr.9

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SPAUDA ŠALTAME KARE
NORS ŠALTĄJĮ KARĄ STENGIAMASI UŽ
MIRŠTI, JIS VISTIEK DAR ILGAI RUSENS. — 
JAV LAIMĖJIMAS AR PRALAIMĖJIMAS DI
DELE DALIMI PRIKLAUSYS NUO SPAUDOS 
SUGEBĖJIMO APŠVIESTI SAVO SKAITYTO
JUS. — TRAGIŠKA IGNORANCIJA AMERI
KIEČIŲ ŽURNALISTŲ TARPE IR PIRMOSIOS 

PASTANGOS JĄ PAŠALINTI.

-------- Vytautas Meškauskas ----------

Kalbėti apie ŠaltąjĮ karą da
bar jau nebe mada. Kolumnistų 
dekanas Walter Lippmann sifl- 

grĮžti Į izoliaciją, visai ne- 
□es i rūpinant likusiu pasauliu. 
Jo mokinys senatorius J.W. Ful- 
bright (dem. Ark.), senato už
sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas, pereitą savaitę irgi pa
reiškė, Jog JAV per daug dė
mesio kreipė šaltajam karui, kad 
jis perilgai dominavęs JAV poli
tiką. Dėlto buvę apleisti JAV vi
daus reikalai. Tiems dabar pri
klausanti pirmenybė. Pagaliau ir 
respublikonų partijos centro ko
miteto pirmininko Dean Burch 
pakeitimas Ray C. Bliss sieja
mas su noru atsikratyti tam tik
ro ideologinio antspalvio. Esą, 
rinkimai parodę, kad ideologija 
ar idealizmas nepadeda gauti 
daugiau balsų. Anot Chicago Ame. 
rican, kurio savininkas yra kon
servatyvi Chicago T ribune:

"Mūsų dviejų partijų sistema 
turi labai mažai bendro su ide
alizmu ir nėra susidariusi jam 
paremti. Toji sistema yra gry
nai praktikinė; Joje svarbiau
sias abiejų partijų tikslas yra 
laimėti balsus, ir geriausias bū
das ui padaryti yra Įtikti gali
mai didesniam rinkikų' skaičiui."

Visi tie pareiškimai iš kairės 
ir dešinės ryškiai parodo vyrau
jančias nuouikas, kurių sudary
toje atmosferoje kalbos apie ko
munizmo pavojus bei laisvę ki
toms uutoms tebus balsais šau
kiančiais tyruose. Tačiau toks 
noras likviduoti 'ŠaltąjĮ karą' tik 
iš vienos pusės, neatneš pagei

ŠIANDIEN IR RYTO!
KANCLERIO ERHARDO vizitą pas de Gaulle kai kurie vokiečių 

laikraščiai vaizduoja kaip kelionę Į Canossą. Adenauerio Įpėdinis, po 
bandymo skraidyti amerikiečių politikos sparnais, dabar prisipa- 
žĮsta prie klaidų ir atvykęs pas de Gaulle prašyti atleidimo.

Tikrumoje ui nėra joks atleidimo prašymas. Vokietija ekono
mine padėtimi yra daug stipresnė už Prancūziją ir niekas jos never
čia nusileisti de Gaulle politikai bei prašyti atleidimo. Kad geriau 
supratus ŠĮ naują Bonnos ir Paryžiaus suartėjimą, reikia žiūrėti 
giliau.

Tuoj po Adenauerio pasitraukimo, vokiečiai, teisingiau, jų užsie
nių reikalų ministeris Schroederis, bandė vesti naują politiką. Jis 
norėjo pertraukti neveiklumą ir stūmė amerikiečius paskubinti 
MLF projekto Įgyvendinimą, kas būtų leidę vokiečiams padėti pirš
tą ant atominės bombos mygtuko. Jis norėjo izoliuoti Prancūziją, 
išsikovojant Bonnal svarbesnę vietą Nato štabe. Pagaliau, jis norėjo, 
kad vėl būtų diskutuojamas Vokietijos suvienijimo klausimas.

Deja, visais atvejais buvo pilnas nepasisekimas. MLF planas 
praktiškai palaidotas, o Vokietijos suvienijimo klausimas, pradėjus 
Amerikai flirtuoti su Maskva, paliekamas šaldytuve. Gal tikrumoje, 
išskyrus vieną Vokietiją, visi nori ŠĮ klausimą palikti ten, kur jis 
šiuo metu yra. Tad vokiečiams liko tik grĮžti J ankstyvesnĮ kelią, 
kuriuo ėjo Adenaueris, ieškoti glaudesnio bendradarbiavimo su Pran
cūzija, nes Vokietijos suvienijimas be karo galės būti pasiektas tik 
sukuriant vieningą Europą.

Iš Rambouillet pasimatymo nereikia laukti didelių staigmenų. 
Abu vadai, Erhard ir de Gaulle, ilgas valandas kalbėjosi be 
liudininkų, palikę savo ministrus prieškambaryje. Ir tas jųpaslkal- 
bėjlmas duoda didelių vilčių Europai, nes jos integracija tegalima tik 
Prancūzijai su Vokietija glaudžiai bendradarbiaujant. De Gaulle ir 
Erhardo susitarimas atidarys Europos suvienijimui duris, kurios 
paskutiniais mėnesiais buvo uždarytos. Tad šiuo atžvilgiu grĮžta- 
ma prie Adenauerio politikos. Ji gal bus net revoliucionieriš- 
kesnė. Bet ui bus vienintelė, kuri vokiečiams be karo duos vilčių 
tikėtis Vokietijos suvienijimo. Sukurti Didžiąją Europą, nuo Atlanto 
iki Uralo, kuri būtų europėjiška ir nepriklausoma, kaip planuoja de 
Gaulle, nebus lengva, nes integruoti socialistines ir kapitalistines 
ekonomijas yra daug sunkiau negu šešias Vakarų Europos valsty
bes. Bet de Gaulle idėja auga, ir šiandien Paryžiuj nuolat svečiuo
jasi Rytų Europos valstybių vyriausybių nariai. Paskutinysis, veng
rų užsienių reikalų ministeris Janos Peter, vos tik išlipęs Paryžiu
je, pareiškė, kad Jis atvykęs geriau susipažinti su de Gaulle planu.

*
AKMENĖS rajono pirmininko žmona naktĮ žadina savo vyrą ir 

sako:
— Žinai, jau antrą kartą šiąnakt sapnuoju, kad mes esame 

komunistų rojuje, ar ne puiku?
Jos vyras, didelis komunistų veikėjas, dėl to nerodo entuzi

azmo.
— Jei tame rojuje buvo taip puiku, kodėl mane žadinai? 

(vg)

daujamų vaisių, jei jo nebus iš 
kitos pusės. Atvirkščiai, yra pa
grindo manyti, kad toks nenoras 
'kariauti' yra silpnumo bei bai
lumo ženklas, kuris komunisti
nę pusę tik paskatins naujiems 
žygiams. Už tat šaltasis karas, 
nors gal kitomis, daugiau rafi
nuotomis formomis, tęsis to
liau. Ir jo laimėjimas ar pra
laimėjimas didžia dalimi priklau
sys nuo to, kaip spauda apie jĮ 
informuos savo skaitytojus, nes 
jiems patiektos informacijos juos 
vienaip ar kitaip nuteiks, o prie 
tų nuotaikų prisitaikys ir abi di
džiosios partijos.

Imkim konkretų pa vyzdĮ iš pas
kutiniųjų dienų. PrezidentasJohn- 
sonas savo metiniam pranešime 
Kongresui pareiškė norą susitik
ti su naujais sovietų vadais. Tai 
komentuodamas plačiai skaito
mas kolumnistas Roscoe Drum- 
mond rašo, jog prezidentas pa
reiškęs tą pageidavimą, turėda
mas galvoje Nikitos Chruščiovo 
viešnagę Amerikoje 1959 metais. 
Prezidentui atrodą. Jog būtų ge
rai, kad ir nauji vadai susipažin
tų su Amerika. Tam esą prita
rę Valstybes Skeretorius Rusk 
ir Jo sovietinių reikalų žinovai.

Kolumnistė Marquerite Hig- 
gins pasirodė turini gerp^nę at
mintį Ką gi davusi Chruščiovo 
viešnagės metu susidariusi 
’Camp David' dvasia? Chruš
čiovas tikrai Įsitikino, kad ame
rikiečiai nori taikos. Ir ką jis pa
darė? Nusiuntė savo raketas Į 
Kubą! Marąuerite Higginscituoja 
kaž kokĮ neirtdentifikuotą Krem

liaus žinovą: "Amerikiečiai būtų 
paskutiniai kvailiai, Jei patikėtu 
kad Sovietų vadų ar kitų komu
nistų viešnagės Amerikoje juos 
pavers mūsų draugais".

Klystumėm manydami tačiau, 
kad vien kolumnistai formuoja 
Amerikos viešąją nuomonę. Dar 
daugiau ją formuoja didžiosios ži
nių agentūros ir užsienių Žinių 
redaktoriai laikraščiuose, kurie 
žinias perteikia savo skaityto
jams. Dauguma jų neturi jokio 
supratimo apie komunistų propa
gandos metodus ir jų dėka ame
rikiečių masės susidaro ĮspfldĮ, 
kad komunistinis režimas yra kaž 
kas panašaus Į kitus režimus.

Imkime vėl pavyzdĮ. 1960 me
tais buvo atšauktas prezidento Ei- 
senhowerio vizitas Į Japoniją dėl 
ten kilusių priešamerikoniškų 
riaušių. Reader's Digest redak
torius pavedė savo jaunam bend
radarbiui Eugene H. Methvin iš
aiškinti tokią jam kilusią proble
mą: "Visi laikraščiai rašo, kad 
tos riaušės buvo išsauktos ko
munistų. Kaip mes tai žinome? 
Jei tu esi komunikatas, kaip tu 
gali pradėti riaušes."

Gavęs tokĮ pavedimą, Methvin 
kreipėsi Į to žurnalo ryšininką 
prie Valstybės Departamento, 
prašydamas interview su to klau
simo ekspertais. Pasirodė, kad 
tokių nėra. Tačiau tas žurnalis
tas nenuleido rankų ir per kiek 
laiko paruošė visą studiją, kaip 
komunistei organizuoja riaušes, 
kurią atspausdino plačiau neži
nomas generalinio štabo žurna
las Military Review. Tos studi
jos santrauką Valstybės Depar
tamentas išsiuntinėjo JAV dip
lomatinėm atstovybėm užsie
niuose.

Methvin apie savo patyrimą 
ir savo kolegų bal ją ignoraci- 
ją visuose klausimuose, kurie 
liečia komunistų taktiką ir prie
mones viešajai nuomonei nuteik
ti, dabar parašė irgi palyginti 
mažai skaitomam žurnalistų 
draugijos Sigma Delta Chi mė
nesiniame žurnale The Quill (sau
sio Nr.) Reikia atsiminti, kad da
bar žurnalistei yra rekrutuojami 
iš baigusių žurnalistikos fakul
tetus universitetuose. Ir iš šimto 
tų fakultetų tik du turi semina
rus apie propagandos ir psicholo - 
ginto karo vedimo būdus. Vienas 
Bostone, kitas Washingtone. Iš 
abiejų žurnalistų mokyklų tačiau 
išeina vos keliolika asmenų, ku
rie jau yra bent girdėję apie ko
munistų būdus ir pastangas nu
kreipti viešąją opiniją. Visi ki
ti yra - visiški neišmanėliai.

"Yra faktas -- konstatuoja 
Methvin — kad žurnalistas, ku
ris nestudijavo komunistų ope
racijų technikos istorijos ly
giai taip pat negali komentuoti 
nūdienių žinių ar jas tik per- 
tiekti, kaip ir daktaras negali 
verstis medicinos praktika, jei 
jis nežino paprasčiausių tymų 
simptomų".

Kiekvienas, kuris bando tą 
klausimą panagrinėti, yra ap
šaukiamas "radikalu", "nauju 
McCarthy" ir panašiai, tačiau

— Štai dvi kapeikos! Grąžą pasilaikykit!...

JAV Prezidentas L. B. Johnson

'MES NIEKAD NELIKSIME
IŠDIDUME IR IZOLIACIJOJE’

Prezidento L.B. Johnsono kalbos 
pagrindinės mintys

Inauguracijos iškilmių metu, 
po prisaikdinimo ceremonijų, pre
zidentas L.B. Johnsonas pasakė 
kalbą, kuri buvo dideliu susido
mėjimu laukta ir išklausyta vi
same pasaulyje. Iškilmės buvo 
transliuojamos ir Į kitus konti
nentus Telestar satelitų pagal
ba.

Prezidento kalbos pagrindinės 
mintys buvo šios:

šia proga, duotoji priesaika 
jūsų — ir Dievo - akivaizdoje, 
nėra tik mano, bet mūsų visų 
kartu. Esame viena tauta ir vie
ni žmonės. Mūsų likimas ir mū
sų ateitis priklauso ne nuo vieno 
piliečio, bet nuo visų.

— šie laikai — didelių per
mainų — greitųir fantastiškų per-

Methvin siūlo Įvesti kiekvienoje 
žurnalistų mokykloje specialų 
kursą, supažindinanti su komu
nistų propagandos metodais, 
nes tik tada žurnalistai galės 
geriau atlikti savo uždavinĮ, ku
ris, pagal Scripps-Howard ,yra 
"duoti šviesą ir žmonės leng
viau susiras sau kelią". 

mainų laikai — atskleidžią gam
tos paslaptis -- dauginą tautų 
skaičių — teikią Į netikras ran
kas naujus ginklus užvaldymui ir 
sunaikinimui — sukrečią senas 
vertybes ir išrauną senus meto
dus.

— Per trisdešimt metų aš ti
kėjau, kad teisių suvaržymai mū
sų žmonėms, mūsų turtų eikvo
jimas — buvo mūsų priešas. 
Per trisdešimt metų su tuo kovo
jau ir žinau, kad tai nebus leng
vai nugalima.

Bet permainos suteikė 
mums naujų ginklų. Dar neišny- 
kus šiai generacijai, tas priešas 
ne tik pasitrauks — jis bus nu
galėtas.
- Teisingumas mums primena: 
Jei pilietis paneigia kitą pilietĮ, 
sakydamas: jo spalva skirtinga, 
ar jo tikėjimas ne tas, tuo momen
tu Jis išduoda Ameriką, nors jo 
pirmtakai sukūrė šią tautą.

— Mes jau niekad nebeliksime 
Išdidume ir Izoliacijoje. Pavojai 
ir bėdos, savo laiku vadinamos 
"svetimomis", dabar yra mūsų 
gyvenimo dalis. Jei amerikiečiai 
privalo žūti ir amerikiečių tur
tas barstomas po šalis, kurių 

daugelĮ mažai tepažĮstam, tai 
yra kaina, kurios pareikalauja 
pasikeitę laikai iš Įsitikinimų.

— Mūsų pačių kryptis yra aiš
ki. Mes nesiekiame nieko, kas 
priklauso kitiems. Mes nesie
kiame užvaldymo kitų žmonių, bet 
žmonių pergalės prieš tironiją 
ir skurdą...

— Atmeskime tuos iš mūsų 
tarpo, kurie siekia atverti senas 
žaizdas ir užžiebia seną neapy
kantą. Jie stovi ieškančios tau
tos kelyje... Yra atėjęs laikas 
pažangai be ginčių ir permainai 
be neapykantos: ne be nuomonių 
skirtumų, bet be gilaus ir ne
pakeliamo skaldymosi, pažei
džiančio sąjungą ateities gene
racijoms.

— Netikiu, kad Great Society 
yra Įsakomas, nepakeičiamas ir 
bevardis skruzdžių batalijonas.

-- Tai yra jaudinąs vyksmas, 
nuolat vykstąs bandant, perpuo- 
lant, ilsintis ir vėl bandant — 
bet nuolat laimint.

— Tam ir yra Amerika. Tai 
yra neperžengta dykuma ir neĮ- 
koptas kalnas. Tai nepasiekta 
žvaigždė ir derlius, miegąs ne
nuplautuose laukuose.

— Ar mūsų pasaulis dingo? 
Mes sakome jam sudiev. Ar nau
jas pasaulis ateina? Mes jĮ svei
kiname — ir palenksime jĮ žmo
gaus viltims.

♦ JAV PREZIDENTO L. B. 
JOHNSONO inauguracijos iškil
mės praėjo didele pompa ir ame
rikietiškų paradų didingumu.

Newsweek rašo, kad respubli
ka gimė sukylant prieš karališ
kąsias iškilmes ir pompastišku” 
mą. Nežiūrint to, prezidento inau
guracijos iškilmės, baliai,virši
ja visas iki šiol buvusias pana
šias iškilmes Amerikoje.

Iškilmių kaina — virš 2 mil. 
dolerių. Išskyrus tribūnos pa
statymą (1/2 mil. dol), kitas 
išlaidas padengė privatūs šalti
niai. DalĮ išlaidų jie atsiims iš 
parduotų bilietų, ta -proga iš
leistų Ženklų ir suvenyrų.

♦ ANGLUOS VYRIAUSYBĖ yra 
Įsakiusi savo kariniams dali
niams Malaysijoje persekioti už
puolikus iš Indonezijos, neven
giant jų pačių teritorijos.

Tuo, esą, nesiekiama karo 
veiksmų išplėtimo, kiek atbai
dymo Indonezijos vyriausybės 
nuo tolimesnių užpuldinėjimų.

EUROPĖJINIS SĄJŪDIS 
POSĖDŽIAVO PARYŽIUJ

Paryžiuje sausio mėn. 16 
d. įvyko Europėjinio Sąjū
džio Tarptautinės Tarybos 
metinis susirinkimas, ku
riame buvo nuspręsta bir
želio mėn. suruošti konfe
renciją Kopenhagoje, kur 
bus svarstoma kokiu būdu 
galima sustiprinti plates
nės Europos ateitį. Pagrin
dinė tema būtų šešių-septy- 
nių Europos klausimas ir 
Rytų Europos būklė.

Spalio mėn. pabaigoje 
yra numatytas didelis Eu
ropėjinio Sąjūdžio Kongre
sas Nicoje, panašiai kaip 
buvo Muenchene 1961 m.

Anglijos delegacijoj, tarp 
kitų, dalyvavo Duncan San- 
dys, paskutinio konservato
rių kabineto narys, tvirtai 
pasisakęs už vieningą ir ne
priklausomą Europą.

Iš Vokietijos delegacijos, 
Fritz Erler, kalbant apie 
kultūrinius Rytų ir Vaka
rų Europos ryšius, įspėjo 
apie pavojų gerai orkes- 
truotos propagandos jau- 
niems ir bendrai neparuoš
tiems žmonėms, vykstan
tiems už geležinės uždan
gos. Jis mano, kad būtų ge
riau, jei tie kultūriniai ry
šiai būtų ne bileteraliniai, 
bet multiliteralinio pobū
džio, ir, kad jie būtų gerai 
paruošti demokratizmo in
teresuose.

Tarptautinės Tarybos na
rys J. Baltrušaitis dalyva
vo posėdžiuose.
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RYTŲ FRONTE 12)

Galas 'nedraugiškai draugystei’
Rytų frontas buvo padalintas į 

tris dalis: šiaurės, centro ir pie-

Siaurės grupei vadovavo mar
šalas von Leeb. Su dviem armi
jom ir šarvuočių grupe jis turė
jo iš Rytinės Prūsijos persikel
ti per Nemuną, sunaikinti sovietų 
jėgas Pabaltijo kraštuose ir už
imti Leningradą. Svarbiausias jo 
jėgas sudarė IV šarvuočių gru
pė, vadovaujama gen. Hoepnerio. 
Generolai von Manstein ir Rein- 
hardt vadovavo lengvosioms gru
pėms. Pirmasis oro laivynas, pri
skirtos prie šiaurės grupės,buvo 
vadovaujamas generolo Keller.

Maršalas von Bock vadovavo 
centro grupei. Jo veikimo laukas 
buvo nuo Mazurijos lygumų iki 
Brest-Litowsk, būtent 400 kilo
metrų. Tai buvo pati stipriausia 
grupė. Ji susidėjo iš dviejų ar
mijų ir II-os šarvuočių grupės, 
vadovaujamos generolo Guderian 
ir III-os šarvuočių grupės, vado
vaujamos generolo Hoth. Antra
sis oro laivynas, vadovaujamas 
maršalo Kesselringo, su gausio
mis Stukas eskadrilėmis dar la
biau stiprino ir taip didelę šią 
grupę. Centrinės grupės užda
vinys buvo sunaikinti sovietų jė
gas trikampyje Brest-Litowsk - 
Vilnius - Smolenskas. Po Smo
lensko užėmimo bus nutarta, ar 
grupė turės pasukti | šiaurę ar 
tęsti puolimą Maskvos kryptimi.

Pietinė grupė stovėjo tarp 
Pripetės pelkių ir Karpatų .vado
vaujama maršalo von Rundstedt. 
Jai priklausė trys armijos ir 
šarvuočių grupė. Jos uždavinys 
buvo sumušti sovietų jėgas Gali
cijoje ir vakarinėje Ukrainoje 
pirm pasiekiant Dnieprą. Paskui 
persikelti per upę ir užimti Ki
jevą. Prie šios grupės buvo pri
skirtos ketvirtasis oro laivynas. 
Rumunai ir IX-ji vokiečių armi
ja turėjo pasilikti rezerve Rund
stedt žinioje. Lygiai taip pat šiau
rėje suomiai turėjo laukti ofen
zyvos liepos 11 d. kada turėjo bū
ti pradėtas puolimas prieš Lenin
gradą.

Vokiečių jėgų išdėstymas aiš
kiai rodė, kad visos jėgos buvo 
koncentruojamos centre. Nežiū
rint nepalankių sąlygų dėl pel
kėto tereno ir daugybės upių, čia 
buvo priskirtos dvi šarvuočių 
grupės, kad greičiau pasiekti tiks 
lą.

Sovietų jėgos buvo sukoncen
truotos pietuose priešais Rund- 
stedto grupę. Ten Stalinas buvo iš -

binius centrus Maskvą, Lenin
gradą, Rostovą. Kita banga turėjo 
pasiekti Astrachano - Archangels - 
ko liniją. Taip atrodė "Barba- 
rossa" (rudbarzdžio) operacija 
popieriuje.

♦♦♦

3 valanda ryto. Visur tyla, tik 
kitoj Bugo pusėj girdisi varlių 
kurkimas. Kas dalyvavo tą birže-, 
lio 22 naktį puolimo grupėje Prie 
Bugo upės, niekad neužmirš tos 
vasaros nakties varlių kurkimo.

Per 15 km nuo Bugo, netoli Vo
ką Dobrinska kaimo, ant kalvos

ninkais pasikelia į stebėjimo bokš
tą.

3 vai. 11 min, apačioj palapi
nėj suskamba telefonas, štabo ka
rininkas lt. Bayerleinpakelia ra
gelį. Tai kalba lt. Bruecker iš 
24-to šarvuoto korpo. Be jokios 
Įžangos jis praneša: "Bayerlein, 
prie tilto Koden viskas pavyko ge
rai".

Bayerlein pasižiūrit štabo vir
šininką baroną von Liebenstein, 
kuris linkteli galva ir atsako: 
"Gerai, Bruecker. Labai gerai!

tų rugsėjo mėnesj. Tada jis ir
gi buvo Guderiano vadovybėje 
prie Brest-Litowsk. Rugsėjo 22 
d. rusai pasirodė su gen. Kri- 
vošenu priešaky ir su jais buvo 
pasidalinta Lenkija, pravesta 
demarkacijos linija. Bugo upė pa
sidarė siena pagal Hitlerio ir 
Stalino susitarimą. Buvo pasikeis, 
ta vėliavom, suroganizuotas 
bendras paradas ir sumušta deg
tinės stiklais. Nes be degtinės jo
kia kalba. Rusams be degtinės jo
kia sutartis.

Gen. Krivošin, prisiminęs mo
kykloj išmoktą vokiečių kalbą, pa
kėlė stiklą prabildamas vokiš
kai ir padarė klaidą, kurią tuoj 
pasitaisė. Vietoj pasakęs,aš ge
riu UŽ amžiną abiejų tautų drau
gystę (Freundschaft), jis pasa
kė "Geriu Į amžiną nedraugys
tę (Feindschaft)!" Po pasitaisy

Be žodžių...

statęs 64 divizijas ir 14 šarvuo
čių brigadų, kai centriniame fron
te tebuvo tik 45 divizijos ir 15 
"Šarvuočių brigadų, ošiauriniame 
frone 30 divizijų ir 8 šarvuotos 
brigados.

Sovietai matyt galvojo, kad vo
kiečiai stengsis pirmoj eilėj už
imti pramoninį ir Ūkinį rajoną, 
labai svarbų Rusijai, tad tam jie 
išdirbo elastinę gynybą, parem
tą šarvuočių daliniais. Bet Šar
vuočiai yra ofenzyvinis ginklas, 
tad sukoncentravimas pietuose 
šarvuočių brigadų leido taip pat 
pramatyti puolimą prieš Rumu
niją, kuri buvo Vokietijos svar
biausiu naftos tiekėju.’

Hitlerio planas savo drąsumu 
buvo rizikingas. Jis kartojo for
mulę, kuri jam pasisekė vakaruo
se, kur staiga užklupdamas pran
cūzus ■ greitu žygiu pralaužė jų 
gynybos liniją Ardėnuose ir per 
trumpą laiką pasiekė laimėjimą. 
Panašiai Hitleris norėjo veikti ir 
Sovietų Rusijoje: pulti su visom 
jėgom ten.kur niekas jo nelaukė, 
pralaužti frontą ir užimti gyvy-
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ALEKSANDRYNAS, v. Biržiška............................................
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, J. Balčikonis .. 
LITHUANIAN FOLK TALĖS, St. Zobarskas................... ..
SENASIS VILNIUS, A. Šapoka.................................................
ARTE LITUANO, St. Goštautas
DUKTĖ, Alė Rūta ••• •••••f ••••••••••••• ••••••
GYVULIŲ ŪKIS, G. Orwell......................................................
ELDORADO, Juozas švaistas..................................  »••••••••*•••
NEORNAMENTUOTOS KALBOS GENERACIJA IR

AUGINTOJAI (poezija), Algimantas Mackus.......... .
VYTAUTAS THE GREAT GRAND DŪKE OF

LITHUANIA, B. Končius............. .
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stovėjo medinis bokštas, kurių 
paskutiniais mėnesiais daug buvo 
pristatyta abiejose sienos pusė
se. Apačioj prie bokšto palapinė
je buvo įsitaisęs II-os šarvuočių 
grupės priešakinis štabas, Gude
riano tankų armados galva. Ka
reiviams tai buvo "balta G" gru
pė, nes ant visų tankų ir šarvuo
tų automobilių buvo nupiešta bal
to raidė G, atpažinimo ženklas 
(Guderian), kad galima būtų mū
šy atpažinti, jog tai savas. Gu
derian tai pavartojo Prancūzi
joje. Jį pasekė ir Kleist, įsaky
damas ant savo šarvuočių nupieš
ti baltą K raidę.

Dalių vadai buvo gavę įsakymą 
tarpusavyje nekomunikuoti per 
radiją,išlaikyti visišką tylą, kad 
nesukėlus sovietų įtarimo. Tele
foniniai pasikalbėjimai tegalimi 
tik būtinu reikalu.

štai pasirodė maršalo Guderi
ano tankas. Iššokęs iš bokštelio, 
jis pasisveikino su karininkais.

Buvo tiksliai 3 vai. 10 min. ry
to. Pasikeičiama keliais žodžiais 
ir Guderian su savo štabo kari-
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Tęskite toliau! Daug laimės arba 
š...!"

Kodeno tiltas buvo svarbiau
sias operacijoj persikėlimo per 
Bugo upę taškas ir nuo jo greito 
užėmimo priklausė operacijos 
pasisekimas. 3-čiai šarvuotai di
vizijai buvo patikėtas šis uždavi
nys atlikti keliom minutėm prieš 
ofenzyvą. Jie turėjo likviduoti so
vietų sargybą kitoj pusėj upės ir 
nuimti nuo tilto paspęstos minas. 
Uždavinys dabar buvo įvykdytos.

Visas Guderiano štabas lengvai 
atsiduso. Aišku,buvo pramatyta 
ir nepasisekimas. Ketvirtoji ar
mija buvo pasiruošusi šiaurėj 
Brest-Litowsk permesti tiltus 
per Būgą. Tokiu būdu 178 pionie
rių batalijonas skirtu laiku atvy
ko prie Drohizyno su dirbtino til
to dalimis, pasiruošęs pastatyti 
tiltą.

3 vai. 12 min. Visi žiūri į sa
vo laikrodžius ir kiekvienas jau
čia plakant širdį. Tyla nepaken
čiama. Laikrodžio rodyklė iš lė
to juda. Atrodo lėčiau nei kada.

Bayerlein prisimena 1939 me-

mo visi tada linksmai pakėlė 
stiklus. Nuo to laiko praslinko 
dvidešimt vienas mėnuo. Dabar 
baigėsi paskutinės minutės tos 
"nedraugiškos draugystės". Iš 
naujo reikėjo atitaisyti gen. 
Knvošino liapsusą. Birželio 22 
d. nedraugiškumas kėlėsi su sau
le.

3 vai. 14 min. Volka Dobrins
ka bokštas pradeda ryškėti ryt
mečio tamsoje. Horizonte jau 
švinta. Bet miškas dar miega. 
Niekas, atrodo, nepastebėjo su
trauktų armijų visu pasieniu.

štai, laikrodžio rodyklė rodo 
3 vai. 15 min. Lyg kas būtų pa
spaudęs mygtuką, tamsą perskros 
dė milžiniškas žaibas. Visų ka
librų patrankos prabilo. Hori
zonte iškilo šviečiantys prieš
lėktuviniai sviediniai ir pasi
girdo apkurtinantys garsai. Ki
toj pusėj Būgos upės iškilo ug
nies liežuviai ir dūmų kamuo
liai. Mėnulio siluetas dingo už 
dūmų... Taika mirė. Prasidėjo 
karas...

(Bus daugiau)

tlEŠKIUMI CHIUU PIRKITE MlfJIJE MflBERSIHJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

>••••••••••«••••
Minkštais viršeliais 

LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS II t., M. Biržiška.......................
LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW, B. Armonas...................
9 DRAMOS VEIKALAI, Vyt. Alantas.......................................
HAMLETAS, W. Shakespeare (vertė Nyka-Niliūnas).............,.
TĖVŲ ŠALIS, S. Jonynienė.......................................................
ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, V. Baravykas.......
RAŠTAI II d. Vincas Krėvė.....................................................
TAUTOS PRAEITIS..................................................................
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAI ŽODYNAS, V. Peteraitis..............
LITHUANIAN QUARTET.........................................................
VILNIUS LIETUVOS GYVENIME, Dr. A. Šapoka....................
METŲ VINGIAI (poezija), Alf. Tyruolis.................................
RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI, J. Glrdžius-Klausutis..............
PO RAGANOS KIRVIU, Jurgis Jankus.....................................
GYVENIMO VINGIAIS, Dr. P. Kalvaitytė-Karvelienė.............
VYRAI KLYSTKELIUOS, Dr. J. Prunskis...............................
ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alė Rūta....................................
PLAUK, MANO LAIVELI (poezija) Petras Gagatas.................
PURIENOS PO VANDENIU, Pulgis Andriušis...........................

Minkštais viršeliais 
LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE, L. Dambriūnas .........
SAULĖS GRĮSIMAS, A. Baronas.............................................

Minkštais viršeliais 
KALVOS IR LANKOS, Alb. Baranauskas.................................
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA,

K. Bielinis .... •••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••• 
BLAŠKOMOS LIEPSNOS I ir II tomai, F. Neveravičius....... j
DU MEDINIAI IR TRYS GELEŽINIAI KRYŽIAI, A. Šukys ..... 
VYNUOGĖS IR KAKTUSAI (poezija) J. švabaitė................... .
DAILININKAS RAUBA, Vincas Ramonas............................... .
MOKSLAS IR RELIGIJA, Dr. J. Prunskis...............................
DERLIAUS VAINIKAS (poezija), Juozas Mikuckis...................

Minkštais viršeliais 
PETRAS ŠIRVOKAS, Juozas švaistas......................................
MOTULĖ PAVILIOJO, Lazdynų Pelėda...................................
VARPAI SKAMBA, St. Būdavas...............................................
MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE, V. Kudirka..............
NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, A. Sabaliauskas..........................
ŽMOGAUS GENEZĖ, Vyt. Kavolis...........................................
DOLERIS IŠ PITSBURGO, Stepas Zobarskas......................... .
VIDUDIENIO SODAI (poezija), Bernardas Brazdžionis.........
UŽBURTI KELIAI, A .^Giedrius...............................................
ŽALIOJOJ LANKELĖJ, Kostas Ostrauskas................. .........
KELIAS Į KAIRŲ, Alė Rūta......................................................
IŠ PASKENDUSIO PASAULIO, Bronys Raila............................
TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ, Nadas Rastenis..................................
HOUSE UPON THE SAND, Jurgis Gliaudą...............................
GYVENIMAS YRA DAILUS, Vytautas Volertas....................... .
POPULAR LITHUANIAN RECIPES, JosephineJ. Dauzvardis.... 
ANGELAI IR NUODĖMĖS (novelės), R. Spalis...........................

Minkštais viršeliais 
VLADAS NAGIUS - NAGEVIČIUS, Dr. B. Matulionis...............
LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ, Leonardas Dambriūnas.........
RESPUBLIKA, Stasys Laucius.................................................
NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą......................................
VISGAILIS, Jonas Vėgėlis........................................................
LIETUVIŠKAS LIBERALIZMAS, Vytautas Kavolis..................
LITHUANIA UNDER THE SICKLE AND HAMMER, J. Petrulis 
MOTINA IR MOKYTOJAtšv. Tėvas Jonas XXIII......................
TERESĖ NEUMANNAITE, J. Burkus........................................
TWENTY YEARS’ STRUGGLE FOR FREEDOM OF

LITHUANIA, Juozas Audėnas................... .......................
TAUTOS PRAEITIS, Kun. Vyt. Bagdanavičius..........................
ANTANAS VANAGAITIS, Vyt. Alantas......................................
VIKTUTĖ, Šatrijos Ragana........................................................

4.00
3.00
3.00
3.95
5.00
5.00
3.50 
4.00 
5.00 
5.00 
7.00
4.95
1.50
3.00
3.00
1.50
3.50
3.00
4.00
2.00
2.00
1.50 
.50

2.00 
1.50 
2.00

2.50 
po 2.00 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 3.50 
.. 2.00 
.. 4.00 
į 3.00 
,. 2.75 
.. .60 
.. 2.50 
.. 2.00 
... 2.00 
... L00 
... .80 
... 4.00 
... 3.00

3.00
3.00 
5.00
5.00
3.95
2.50 
2.00 
2.00
1.50 
6.00
2.50
1.50 
2.00 
3.00
3.50
1.50 
L50
3.00

PARAMA Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC ..............
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon..
3. GLENMORE VODKA ..................................
4. Imp. French NAPOLEON Brandy..............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy........ . 5'th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine .............. 5th

4.75 
.98 
♦98

1.50
3.b0 
2.00 
2.00
1.50 
5.00 
L00
2.50
1.80 
1.00
3.50 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
2.00 
6.00 
5.00 
L00

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

Minkštais viršeliais 
ŠV. JONAS BOSKO, Kun. Jonas Lemoyne...................................
ŽMONĖS ANT VIEŠKELIO, Liudas Dovydėnas................ ..........
TŪKSTANTIS IR VIENA VASARA, Liudas Dovydėnas................
LORETA, Stasius Būdavas..........................................................
ŠILKAI IR VILKAI, Runcė Dandierinas......................................
NEGŲSTANTI ŠVIESA, Pranas Garšva......................................
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI, Jonas K. Karys........
alma mater, r. spaus.................... ..............
TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠR^, Bronys Raila.................................
CROSSES, V. Ramonas...............................................................
RELIKVIJOS (poezija), Nerimą Narutė......................................
ART COLLECTION (išleido Tėvai Pranciškonai).......................
LITHUANIA (Albumas), V. Augustinas.....................................
VARDAN DIEVO (maldaknygė vaikams) kun. St. Yla.................

Užsisakant knygas, čekį ar money order siųsti 
adresu; Dirva. 6907 Superior Avė.. Cleveland. Ohio 44103.

šį sąrašą prašome išsikirpti, nes tik retkarčiais, jį 
papildę, skelbsime Dirvoje.

šiuo
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NEPAMIRŠKIME KNYGOS!
Ne kartą, o kelis kartus teko pastebėti kai kurių bendrinių or

ganizacijų veiklos planuose skelbti, bet neįvykdyti,knygų ir laikraš
čių platinimo mėnesiai...

šiame reklamų ir nuolatinio prekių brukimo krašte nėra nieko 
nepaprasto, kad kartas nuo karto ir lietuviškų knygų leidėjai ne tik 
skelbiasi, bet dar ir straipsniais paragina lietuvių spaudą skaitan- 
čiąją visuomenę, kad verta ir reikalinga prisiminti įsigyti lietuvišką 
knygą.

Daugelyje organizacijų gražiu papročiu yra įsigyvenęs būdas
— knygomis apdovanoti kuo nors pasižymėjusi ar programoje gra
žiai pasirodžiusi jaunuoli. Knyga kaip dovana kas kart įgyja rimtes
nę ir vertinamesnę poziciją ir šiaip dovanojamų įvairiomis progo
mis dovanų rikiuotėje.

Visa tai gerai, bet nepakankamai gerai. Galėtų būti dar geriau. 
Nors vieni galvoja, kad mūsų knygų tiražai, prporcingai imant, pa
kankami, lyginant su buvusiais tiražais Nepr. Lietuvoje, kiti gi gal
voja, kad pagal išeivijos uždavinius ir žmonių inteligenciją, tie 
tiražai galėtų ir turėtų būti didesni. Deja, knygos tiražas priklauso 
nuo paklausos. O toji paklausa, išskyrus vieną kitą jautriau mūsų gy
venimą paliečiančią knygą, visgi menkoka.

Dauguma knygų išleidžiama "per skausmą ir ašaras". Paskiau
— skaičiuojame, kiek per metus Įvairių knygų išleista, kokie mes kul
tūringi! O kiek Jų išpirkta — rūpi tik leidėjui ir autoriui.

Keletą pavyzdžių užtektų įrodymui, koks "kietas" ir pastovus lie
tuviškos knygos skaitytojų skaičius. Labai gerai,kai knygos išperka 
1000 egzempliorų. O po to, jei dar yra likutis, labai ir labai sunku j| 
"išpiršti".

Pavyzdžiui, tokia reta ir vertinga, kaip Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo išleista Laisvės Kovų Dainos knyga, būtų tu
rėjusi išeiti keliomis laidomis, jei visiems lietuviams, ar bent jų 
susipratusiai daugumai būtų miela ne tik vieną kitą dainą iš to rin
kinio dainuoti, bet kartu pajusti ir bent mintimis pagyventi mūsų par
tizanų nuotaika, svajomis ir idealais. Bet kur tau — "standartinę" 
rinką aprūpinus, susiduri su nuomonėmis, kad — negi remsi ir pa
laikysi "tautininkų leidinius", ar kad — poezijos nemėgstu, per 
brangu -- ir t.t. Pigūs ir nepateisinami argumentai rodo, kad dau
gelis mūsų inteligentų kuo toliau, tuo labiau atpranta nuo lietu
viškos knygos skaitymo.

Tam, be abejo, yra priežasčių. Bet ar jos pateisinamos? Kal
bėti mes daug kalbam apie organizacijų ir jų vadovybių uždavinius, 
žinom puikiausiai savo ir viso pasaulio politiką, kritikuojam ir in- 
triguojam iki nusibodimo, bet tuo pačiu dažnas nepastebi, iš kokios 
dvasinės ir moralinės seklumos išplaukia toji mūsų "veikėjų" veikla, 
kuri apsiriboja apgailėtina dvasine ubagyste, paviršutiniškumu ir ki
to nuomonės nevertinimu.

Knyga, didesnės ar mažesnės vertės, neišgelbės visų skęstančių 
provinciališkumo srovėje. Bet knyga, kokia ji bebūtų, ją skaitant įgyja 
nepaprastai gerą ypatybę — ji sulaiko nuo intrigų, liežuvavimo, ne
apykantos ir visokių kitokių blogybių.

Jei jau nėra kitų priežasčių knygai Įsigyti, pabandykime bent ši- 
M.

O kam knyga malonus ir naudingas laisvalaikio poilsis ir dvasi
nis pasistiprinimas, te nelaukia knygų mėnesio. Knyga tebūnie mūsų 
stiprybės šaltinis — šalia kasdieninės duonos. (j.č.)

ALĖS RŪTOS 

premijuotas romanas

KELIAS Į KAIRĘ
jau išsiuntinėtas knygų platintojams.

Romaną galima Įsigyti Dirvoje ar 
užsisakyti pastų. K a i n a' 3 dol.

SIUNTINIUS I LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių |monė, 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

Beveik pusantros paros dangus 
maišėsi su žeme. Radijo prane
šėjai "ramino", kad Bostone pū
ga pripustys 12 colių sniego. Tie 
dangaus prajovai apsireiškė penk
tadienio vakare ir siautė visą 
šeštadien|, gruodžio 16 d. Juozas 
Kapočius, telefonu teiraudamasis, 
ar jvyks kultūrinis subatvakaris, 
pranešė, kad jo gyvenamo j mies
to daly pusnys baigia lipti ligi 
langų, o automobiliui iš užpus
tyto garažo išimti reikėtų bent 
poros valandų sunkaus darbo...

Tačiau akt. Algimantas Že
maitaitis, kur| prašėme mums 
paruošti ir paskaityti tragiškai 
žuvusio poeto Algimanto Mac
kaus poezijos, vis dėlto iŠ dides
nės sniego audros VVaterbury, 
negu Bostone, ryžosi atvykti | 
didelę sniego audrą... Tas jo at
vykimas ir nulėmė, kad kultūri
nis subatvakaris nebuvo atidėtas. 
Parengimų pirm. inž. Edm. Ci
bas, vakaro programą pradėda
mas, teisingai pastebėjo, jog tai 
yra akt. Alg. Žemaitaičio pasiry
žimo subatvakaris -- mes vargu 
būtumėm dr|sę tokiame ore lįsti 
laukan iŠ savo urvų! Na, susi
rinko ir pačių ištikimiausių drau
gų būrelis, todėl ir buvo galima 
atlikti tai, kas buvo užsimota. 
Žinoma, nebuvo tiek dalyvių, kiek 
tragiškai žuvę žmonės savo dar
bais nusipelnė, bet šiuo atveju 
gal svarbesnė yra intencija, ne
gu didelė klausytojų minia...

Stasys Santvaras, kuris jau 
šešti metei yra kultūrinių su- 
batvakarių programos vadovas, 
savo ilgesnėj kalboj, skirtoj L. 
Vanagaitienės ir poeto Algiman
to Mackaus minėjimui, be min
čių apie gyvenimą ir jo nelaimių 
beprasmiškumą, taip kalbėjo:

"Pernai šioj vietoj ir tuo pačiu 
metu mes valandėlę susitelkėm 
ties poetu Faustu Kirša, kuris su
sikomplikavusių ligų neįveikė ir 
Bostone, mūsų akivaizdoj, užgę- 
so. Lyg piktų vanagų genami, 
netruko pralėkti Donelaičio me
tei, kurių Faustui Kiršai nebuvo 
lemta išgyventi...

Šiemetinių metų pradžia vėl 
yra šiurpi ir skausminga, kaž
kokiu beprasmiškumu ir fataliz
mu paženklinta, nes jos angoj, 
žuvo Lilija Vanagaitiuiė ir jau
nas poetas Algimantas Mackus. 
Iš Chicagos atėjusiame laiške 
prof. Pr. Čepėnas man rašo: 
"Reikėjo eiti pas bičiulius Nau
jųjų metų sutikti, bet nuotaika 
buvo sunki --iš akių neišėjo ne
seniai matytų žmonių vaizdas ir 
slėgė Širdį liūdesys. Gruodžio 
27 d. specialiai grįžau iš Urba- 
nos -- d r. M. Gimbutienė skai
tė paskaitą, daug žmonių buvo, 
a.a. Mackus taip gražiai, taktiš
kai ir nuotaikingai vadovavo dis
kusijoms. Po paros jo jau nebe
buvo mūsų terpe!"

Gruodžio mėnesio (1964 m.) 
Margučio vedamąjį perskaičiau 
dar prieš nelaimę. Tada jo pabai
ga man sukėlė vieną kitą klausi
mą, net jaunuoliška pretenzija ten 
suskambėjo. Po poros dienų aš 
vėl paėmiau tą Margučio numeri 
ir, beskaitydamas tuos pačius žo
džius, nukaitau radęs žmogiškos 
nuojautos kristalą. Gal tie saki
niai buvo dėl kitų priežasčių 
parašyti, bet, tikriausia, dar 
prieš spausdinimą, juos skaitė ir 
Margučio leidėja L. Vanagaitie
nė. To vedamojo, kur j rašė red. 
Alg. Mackus, paskutiniąją pa
straipą cituoju: "Baigiant metus, 
įprasta pažvelgti ateitin. Nuo to
kio žvilgsnio ar kokių nors vil
čių bei pažadų susilaikysime. 
Žinom tik tiek: esam užbaigę 
1964 metus. Paliekame juos su 
pakartotina ir gilia padėka vi
siems asmenims, šiais metais 
Margutyje bendradarbiavu
siems".

Ką jautė Alg. Mackus, kai jis 
atsisakė pažvelgti ateitin, kai jis 
nuo vilčių ir pažadų tarimo susi
laikė? Iš tikro, baisiai gaila Al
gimanto Mackaus, baisiai gaila 
ir to vanagaitinio Margučio, ku
rio reformuotu pavidalu ir sa
vo talentu poetes Mackus | mūsų 
kultūrini gyvenimą |nešė ir atvi
resnių pasisakymų, ir naujų var
sų, ir viltingų kūrybinių polėkių. 
Praradimas tokio Margučio, koks 
jis buvo Mackaus redaguojamas, 
išeivijos gyvenime bus akivaizdi 
spraga.

Poeto Algimanto Mackaus ne
laimės partnerė Lilija Vanagai
tienė buvo Margučio žurnalo ir 
Margučio kasdieninių radijo va
landų vedėja bei savininkė. Ar
čiau ją pažinau tik prieš pusant
rų metų, kai dalyvavau amžinos 
atminties Antano Olio minėjime 

Chicagoj, kur ji, pavaduodama 
savo sergančią seser| p. Olienę, 
buvo ir parengimo globėja, ir sve. 
čių vaišintoja. Seniai buvau ma
tęs tok| vaišių stilių, tokią ištai
gą ir drauge tokf lietuvišką nuo* 
širdumą. Lilija Vanagaitienė bu
vo maloni, kiekvienam svečiui 
rado atskirą paguodos žod|, at
rodė sveika, stipri ir energin
ga. Iš tikro tokia jinai ir buvo 
— nepalaužiama savo lietuvybėj, 
nepavargstanti gausoj darbų ir 
rūpesčių, kurie savo esme buvo 
skiriami lietuvių tautos garsui ir 
garbei.

Nelaimei ištikus, iki šiol vieną 
pačių ryškiausių L. Vanagaitie
nės paveikslų davė prof. J. Žile
vičius (žr. Dirvos Nr. 3, 1965), 
ilgesni laiką sekęs jos veiklą Ame
rikoj. Pasirodo, ji gyvai reiškė
si Chicagos lietuvių muzikinia
me, teatriniame, radiofoniniame 
ir visuomeniniame gyvenime. 
Anot prof. Žilevičiaus, ji buvo pui
ki ir gabi Margučio reikalų ad
ministratorė. Ir abejonių dėl to 
negali būti, nes juk, Ant. Vana
gaičiui mirus, penkiolika metų Li
lija Vanagaitienė, nebijodama pa
žangos ir naujų vėjų(sugebėjo iš
laikyti gyvą Margučio žurnalą, 
sugebėjo išlaikyti ir kasdienines 
Margučio radijo valandas, kurios 
savo kultūriniu lygiu taip pat bu
vo avangarde. Lilijos Vanagaitie
nės tragiška mirtis — nuosto
lis ne tik Chicagos lietuviams, 
jis lygiai skaudžiai liečia ir mus, 
Bostone, ir visą lietuvių išeivi
ją Amerikoj. Staiga, netikėtai ir 
kaž kaip beprasmiškai Lilija at
gulė kapan greta savo vyro Anta
no Vanagaičio. Savo darbais il
gą laiką tegu ji būna gyva mūsų 
tarpe!...

Kai poetes miršta — nėra kaip 
pritaikyti seno posakio: "Kara
lius mirė, tegyvuoja karalius!" 
Mat, karaliaus vainiku gali būti 
padabinta ir nebūtinai karališka 
galva! Ypačiai klaiki praraja at
siveria, kai miršta jaunas ir ta
lentingas poetas, kuris galėjo dar 
daug ką pasakyti, daug savo dva
sios lobio palikti.

Iš patyrimo žinom, kad kiek
vienas naujas grožinės litera
tūros žodis susilaukia ne tik 
draugų, bet kartais ir kandžių kri
tikų. Kritikos karčio ne vieną sy
ki teko paragauti ir praėjusiu 
metų gruodžio 28 d. vakare tra
giškai žuvusiam poetui. Dar ne
seniai, prabėgusių švenčių proga, 
rašydamas man laišką, mano se
nas, brangus ir gerbiamas bičiu
lis, menų žinovas ir gerbėjas, 
gana aštriai pasisakė prieš "ne
ornamentuotą" poeziją.

Velionis poetes Mackus pats 
mėgo atviresni žod|, todėl esu 
tikras, jis perdaug nesipiktintų 
mano bičiulio pažiūra | poezijos 
meną. Savo esme ji yra idealis
tinių nusiteikimų, tiesiog mairo
ninė — "nei ritmo, nei rimo, nei 
prozos geros". O tačiau aš nega
liu su ja sutikti. Visų pirma dėl 
to, kad visi mes, kurie bandėm 
lietuviškai eiles rašyti, tokių ar 
panašiu pasmerkimų sulaukėm. 
Lietuviuose vis dar maža tėra po
ezijos skaitytojų, kurie | kiekvie. 
ną kūrybini bandymą mėgintų pa
žvelgti su meile, mėgintų {si jaus
ti | autoriaus kuriamą pasauli, 
mėgintų paieškoti priežasčių, ko
dėl jo eilėraščiai yra tokie, o ne 
kitokie. Mums vis dar daug gra
žesnės yra svetimos plunksnos, 
sunkiai mes mokomės savo kū

• Dabartinis dividen
das 4!į (o išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
INSURED ]

f<y rotu

PLANINGAS TAUPYMAS

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
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rybinių pastangų meilės. Mano 
bičiulis žinojo, ką jis rašė, bet 
ŠI syk| ir jis pasuko "tradiciniu 
keliu". Visada tebeturėdamas tą 
pačią pagarbą jam, | jo kritiškas 
pastabas apie Algimanto Mackaus 
eilėraščius tegaliu trumpai at
sakyti: poezija yra ieškojimas, 
yra nuolatinis širdies degimas, 
jokiu atveju jis nėra išmoktas dai
lus eiliavimas. Jei mokėčiau — 
verkčiau Algimanto Mackaus 
(tikrai, kaip vaikas, verkiau tik 
savo motinos,bet ir tai-greičiau
sia dėl to, kad lemtis neleido 
man jos paskutinių gyvenimo va
landų matyti, neleido paskui jos 
karstą eiti...), nes jis — Mac
kus — ieškojo ir rado, savo po
ezija jis lygiavosi | Vakarų pa
saulio poeziją, nors tartumėm, 
kad ir Vakaruose ne viskas yra 
auksas, kas žvilga...

Nežinau, ką Algimantas Mac
kus paliko savo stalčiuose. Vie
šumoj tėra pasirodę tik trys jo 
eilėraščių rinkiniai. Algimanto 
Pagėgio slapyvardžiu išleistą rin
kini tikrai turėjau, betesujjpra- 
ganęs, tikriausia, kas nors pasi
skolino ir negrąžino. Jo yra že
mė, Neornamentuotos kalbos ge
neracija ir Augintiniai -- kiti du 
jo lyrikos rinkiniai, su kuriais 
gyvenau pastarųjų dienų vakarus. 
Ak, sunku buvo patikėti, kad su 
Algimantu Mackum tegalėsim tik 
jo knygų lapuose susitikti!...

Poetes Algimantas Mackus, jau 
emigracijos augintinis, tuo tarpu 
yra jautriausiai ir giliausiai iš
sakęs savo kartos skausmą,neda
lią ir desperaciją. Skaitydamas 
jo eiles, aš gyva širdim jaučiu 
tą tragiką ir košmarą, kuriame 
savo kelio ieško jo generacijos 
merginos ir vyrai. Pagundos ir vi
lionės aplinkui, kaip sirenų gie
dojimas, bet pareigos šauks
mas ir ilgesys kaž ko sunkiai

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, jūrinį ir pobūdį patiems .pasiiynkti.
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 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.

bepasiekiamo taip pat yra širdį 
draskantis... Poetas žuvo tetu
rėdamas 32 metus amžiaus, va
dinas, būdamas dvylikos metų, 
atsiskyrė su Lietuva. Ir kokia jį 
gyva, ir kokia ji graudi jo poe
zijoj! Klaidinga būtų galvoti, kad 
yra lengva tok| tėvynės paveikslą 
nešioti savo širdy. Mums, vyres
niems, jos vaizdas nėra miglotas, 
o jaunimui jis yra atsidūręs tarp 
Scyllos ir Charibdos. Algimanto 
Mackaus apsisprendimas, nors ir 
skausmingas, yra tvirtas ir ty
ras. Birutė Vaičjurgytė netrukus 
mums paskaitys jo Miestą. Pa
matysim, su kokia jėga jis ver
žiasi | tą miestą, ištikro gi -- | 
savo paties prarastą vaikystę...

Augintiniai, kurie kiaurai yra 
persmelkti jaunuolio tremtinio 
nedalios, trečioj giesmėj tokiais 
posmais sužvilga:

Skausmingai atsiremki savo 
rasės, 

augintini sūnau!
Sidabro augalai ir žvėrys 
šnekės gimtąja su tavim kal

ba:
"... Girelėj augo 
žalia liepelė. 
Tai ten laivelis tavo, 
tai ten irklelis klevo".

Algimantas Mackus buvo ieš
kotojas, buvo modernus poetes, 
gimtąja kalba drąsiai ir naujo
viškai kalbėjęs. Kokia tuštuma 
atsiveria, kai dabar jo nebėra! 
Ar ateis kitas, ar pajėgs ir iš
drįs dailiuoju žodžiu atstovauti 
ne išklydusią, bet iš gimtų na
mų išvestą generaciją?... Poe
tei kai kuria prasme gal ir būna 
karaliai, bet netinka sakyti: 
Poetes mirė, tegyvuoja poetes! 
Nes labai retai jie ateina, o kai 
kada perdaug greitai mus palie
ka... Tuštuma kartais ilgą laiką

(Nukelta | 4 psl.)
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KOVA SU NETURTU
Prezidentes Johnsonas savo 

programon Įtraukė ir kovą su 
skurdu JAV. Oficialiais duome
nimis, 35 milijonai amerikiečių 
gyvena skurde; jų metinės šei
mos pajamos neviršija 3000 do
lerių.

Tas faktas komunistinio reži
mo šalyse duoda pagrindą propa
gandai, kad JAV siaučiąs kurdas, 
kapitalizmo žlugimo pranašas, ir 
kad panašių skurdo reiškinių so
cializmo šalyse nėra.

Neginčytina, kad JAV yra skur
džiai gyvenančių žmonių, bet tam 
reiškiniui ieškotina kitos, ne san- 
tvarkinės, priežasties.

Neturto sąvoka — reliatyvi. 
Ištikrųjų, bešališkai Į reikalą 
žvelgiant, amerikoniškas netur-

ir Maekus...
(Atkelta iš 3 psl.) 

būna, lyg neužšalanti gilių vande
nų properša...

Ir Algimantą Mackų susipa
žinau tik prieš pusantrų metų. 
Suvaržytas ir gana vėsus buvo 
mudviejų pirmasis pokalbis. Ta
čiau netrukus aš buvau kviečia
mas būti Margučio bendradarbiu. 
Susirinko pundelis Algimanto 
laiškų. Jis buvo puikus ir kurtu- 
azingas redaktorius, buvo tikra 
paguoda su tokiu redaktorium 
dirbti. Dabar, štai, ant mano sta
lo guli užlipdytas laiškas. Tai 
Naujųjų Metų linkėjimai, tai dar 
vienas kitas samprotavimas Al
gimantui Mackui, bet, deja, nėra 
pašto Į ten, Į kur jis išėjo...

Mūsų gili užuojauta Algimanto 
Mackaus motinai ir žmonai Da
liai, o taip patSantarai-Sviesai."

Po St. Santvaro dar kalbėjo 
poetes Antanas Gustaitis, kuris 
Algimantą Mackų dažniau suti
ko ir geriau pažino. Jis ypač ak
centavo velionio poetinĮ talentą, 
intelektualumą, išsimokslinimą, 
jo žmogišką šilimą, nuoširdumą, 
bičiuliškumą, o drauge ir papras
tumą. Taip pat kvietė Į Alg. Mac
kaus Fondą knygoms leisti.

Birutė Vaičjurgytė paskaitė 
keturis Algimanto Mackaus eilė
raščius. Jauna deklamuotoja yra 
neabejotinas dailiojo skaitymo 
talentas, ypač gyvai jaučianti 
poezijos mintĮ Ir vaizdą. Su vidi
niu intensyvumu, gerai susivok
dama atskirų eilėraščių nuotai
kose.

Akt. Algimantas Žemaitaitis 
deklamavo du ilgesnius poeto 
Mackaus kūrinius — Užsklanda: 
Rečitatyvas ir šauksmas ir Cha- 
pel B. Jo skaitymo menas yra ty
ras ir giliai apmąstytas. Rengėjai 
yra nuoširdžiai dėkingi Algiman
tui, kad jis taip gražiai ir rūpes
tingai Įsijungė J Vanagaitienės ir 
Mackaus pagerbimą Bostone.

Vasario mėn. kultūrinĮ subat- 
vakarĮ, pagal tradiciją, turėtų 
rengti Korp! Neo-Lithuania Bos
tono sk. Jis Įvyks vasario 20 d.

K.L. 

tas ir "skurdas", daugeliu atve
jų, atitinka kitų šalių "turtingu
mui" ar "prabangai". JAV gyven
tojų Šeimos, teuždirbančios nuo 
100 iki 250 dolerių mėnesiui, lai
komos neturtingomis. O, pav., 
Sov. S-goje valdininkas net su 
aukštuoju mokslu, teuždirba nuo 
50 iki 120 rublių mėnesiui. Pa- 
senusiems, nedarbingiems kol- 
chozininkams ir karo invalidams 
mokama pensija nuo 6 iki 36 
rublių mėn.

Prancūzijoj gi darbininkas už
dirba mėnesiui 70-100 dolerių, 
o žmonių uždarbis Azijoj, Afri
koje, Lotynų Amerikoje, pri
lygsta 120-240 dolerių metams. 
Galima būtų, žinoma, tarti, jog 
pavaizduotos čia skaitlinės, be 
atitinkamų šalių valiutos perka
mosios galios palyginimo,nedaug 
ką pasako.

Bet kas nežino pagrindinių (pir
mo reikalingumo) prekių ir mais
to produktų kainų JAV ir Sovie
tuose bei Prancūzijoje? Jos labai 
skiriasi ir skiriasi JAV naudai. 
Taigi, skaitlinės rodo, jog JAV 
skurdo, kaipo tokio, nėra.

Kas be ko, yra, žinoma, at
skiros skurdeivų grupės: keliau
jantieji sezoniniai farmų darbi
ninkai, buv. Virginijos angliaka
sių, tebesėdinčių apleistų kasyk
lų apylinkėse, tinginiaujančiųjų, 
išgeriančiųjų žmonių, bet tokių 
niekur netrūksta ir tuo ne vals
tybės santvarka kalta.

Kaip numatoma su tuo skurdu 
kovoti.

Darbininkų masės bus perkel
tos Į aukštesnio uždarbio kate

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

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

RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
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Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

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

gorijas, prilygstančias viduti
niai uždirbančios šeimos uždar
biui — 6500 doL metams. Apie 
tą programą girdėjom ir žinom, 
jog šių metų biudžetan, tam tiks
lui, Įtraukta 784 milijonai dole
rių, o naujo biudžeto projekte, 
šiai išlaidų pozicijai, numatyta 
bilijonas. Siūlomasis projektas 
numatomas skelti Į dvi ar tris 
grupes: suteikti darbo jo netu
rintiems, paruošti dirbančiuo
sius nekvalifikuotus darbininkus Į 
kvalifikuotųjų grupę,tam reikalui 
juos atitinkamai teoretiniai pa
ruošus. Tam tikslui numatoma 
steigti specialius kursus, specia
lias darbo kolonijas, kuriose bus 
priimami abiejų lyčių jaunuoliai 
nuo 16 iki 20 metų amžiaus. Čia 
kursantai gaus pilną išlaikymą, 
mokslą ir jiems bus mokama po 
30 dolerių mėnesiui. Tuo būdu 
dedami pamatai Darbo Korpusui, 
kurio metinė sąmata: 150 milijo
nų dolerių. Taikos Korpuso pavyz
džiu steigiama organizacija 
"VISTA", kur dirbs 3000 organi
zacijos narių,

Programa laikino darbo sura
dimui moksleiviams, kad tuo būdu 
juos Įgalinus užsidirbti moksla- 
pinigius, palies 125.000 aukštes
niųjų mokyklų moksleivių ir kai
nuos apie 112 milijonų doleriu

Bedarbiams bus suteikta gali
mybė išeiti tam tikrus kursus, 
kurie padės jiems surasti kvali
fikuoto darbo. Tokiem kursam 
steigti numatoma 112 milijonų do
lerių. Savivaldybės gyventojų 
sveikatingumo pagerinimui gaus 
gausius kreditus ir, be to, bus Įpa
reigotos tam reikalui skirti iš 
savo biudžetų lėšas. Tai progra
mai Įgyvendinti federalinė vyriau

sybė iš savo biudžeto numato skir
ti 224 milijonus doleriu.

Teoretiškai tai geri projektai, 
kuriais siekiama suteikti pilie
čiams darbo, mokslo, bendrai. 
Įgalinti juos pakelti savo gyveni
mo lygĮ ir pakilti iš nevilties — 
likti bedarbiu ir gyventi iš viso
kių atsitiktinų uždarbių bei pa
šalpų.

Jonas Eivenis

PADĖKA

1964 m. lapkričio 7 buvau iš
kilmingai pagerbtas kaip vete
ranas skautas ir karys. Pager
bimo komitetą sudarė: Am. Lie
tuvių Legiono Dariaus-Girėno 
posto vadas A. Kaunas (k-to p- 
kas), LVS "Ramovės" NewYorko 
skyriaus p-kas V. Alksninis, vi
suomenininkas J. Valaitis, Ne
ringos skaučių tuntininkė R. Bru
žinskienė ir Tauro skautų tunti- 
ninkas A. SamuŠis.

Mano veiklą Įžanginėje kalboje 
apibūdino J. Valaitis. Atskirus 
darbus iškėlė ir sveikino: žodžiu 
— D-G posto vadas A. Kaunas, 
ramovėnų vardu -- V, Alksninis, 
Lietuvos kariuomenės savanorių 
ir karo invalidų vardu--J.Kiau
nė, J. Zarauskas (vienas iš 3 
savanorių, kuriuos iš Kipro Pet
rausko tėviškės Dusmenų atsive
žiau Į Kauną 1920), šaulys J. 
švarplaitis; laiškais bei telegra
momis — pik. K. Ališauskas, dr. 
Steponas ir Ona Biežiai, G. ir A. 
Diržiai, Ieva ir Albinas Trečio
kai, V. Vyšnius ir New Yorko 
skautų tėvų komiteto p-kė P. Le
vickienė.

Kaip skautą veteraną sveikino 
ir mano vaidmenĮ, kuriant ir puo
selėjant Lietuvos Skautų Sąjungą, 
iškėlė: raštu -- V, Augulis, inž.
J. BogaČiūnas, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje prezidentas P. 
Dargis, kun. St. Yla, dr. K. Jur- 
gėla, prof. J. Kuprionis.Br. Kvik
lys, K. Marijošienė, Al. Matonis, 
Skautų aido red. A. Saulaitis, Dar
bininko vyr. red. S. Sužiedėlis; 
žodžiu — Lietuvių Skautų S-gos 
Atlanto rajono vardu Ig. Petniū- 
nas.

Savo skaute vimą Tėvynėje Lie
tuvoje maloniai prisimindami, 
žodžiu sveikino: Darbininkoadm. 
tėvas P. Baniflnas, OFM (Anykš
čių skiltininkas); inž. J. Butkus 
(Skapiškio skautų draugovės Įkū
rėjas ir dr-kas); inž. P. Laba
nauskas (Lietuvos jūros skautų 
vadas, karo laivo "Prezidentas 
Smetona" vadas); kun. J. Pakal
niškis (Klaipėdos skautas), su
kalbėjęs maldą prieš vakarienę; 
Kario redaktorius Z. Raulinaitis 
(Vilkaviškio tunto adjutantas). 
Įteikęs dovaną; Vyt. šventorai- 
tis (karininkas); sporto vadovas 
Al. Vakselis (Jurbarko skautų 
dr-kas, artilerijos leitenantas); 
dr. P. Vileišis, pasveikinęs Lie
tuvių Bendruomenės vardu; Cv. 
Vitas-Viliūnas (karininkas); ak
torius Vitalis Žukauskas (Kauno 
skautes), kurs perskaitė visus 
sveikinimus raštu bei telegramo
mis, Įdomiai pristatydavo kalbė
tojus ir gyvai vedė vakaro pro
gramą. IŠ jų visų Kostas Jurgė- 
la, Jonas Kuprionis, Simas Sužie
dėlis, Petras Vileišis ir Vacio-

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

KAI ALGIMANTAS MACKUS rašė vedamąjį straipsnĮ pas
kutiniam pereitų metų Margučio numeriui, turbūt, neplanavo nesu
laukti šių metų. Bet parašė, lyg būtų Įtaręs, jog kažkas nenumatyta 
gali atsitiktu Žvilgterėjo Į praėjusius metus, atsisveikino 
su skaitytojais, padėkojo bendradarbiams ir Įsakmiai pabrėžė, kad 
ateinantiems jokių planų, jokių pažadų neskelbia.

Daugumas mūsų periodikos leidinių gali prisitaikyti lotynišką 
skurdeivų apibūdinimą — omnia mea mecum porto, tai yra, viską, 
kas mano, su savim nešiojuos. Mūsų periodika ne tik kapitalais, bet 
ir žmonėms neturtinga. Štai: vienas smūgis ir nėra Margučio nei 
leidyklos, nei redakcijos, nei administracijos... Nespėjus atsikvo
šėti dėl tokio absurdiško dviejų visuomenei itin brangių gyvybių 
nutraukimo, jau skverbėsi klausimas: o kaip dabar Margutis? Ar ir 
šio esmens biografijoj bus užrašyta, kad "žuvo automobilių su
sidūrime"?

Per 13 pastarųjų metų Margutis pergyveno nebe vieną permai
ną. Staiga netekęs tėvo Vanagaičio, visą laiką stojo prieš hamle- 
tišką klausimą: būti ar nebūti? Nes niekas, išskyrus patĮ Antaną 
VanagaitĮ, negalėjo nei kėsintis išlaikyti MargutĮ tokĮ, koks jis buvo 
tikrajam jo tėvui pačiam jĮ puoselėjant. Ir antra — ar tikrai jis be
buvo reikalingas toks pat, kaip pirma? Pasikeitė Amerikos lietuvių 
visuomenės sudėtis, pasikeitė interesai ir ypač skonis. Ką būtų daręs 
su Margučiu pats Vanagaitis, tas aktorius, muzikas ir visuomeni
ninkas viename asmenyje, taip talentingai pataikęs J pačias Ameri
kos lietuvių trečiojo-ketvirtojo dešimtmečio visuomenės širdies 
gelmes. Kaip jis būtų taikęs šeštojo dešimtmečio visuomenės šir
din? Kas žino...

Atėjo tada dar jaunas visuomenininkas ir dailininkas Vladas 
Vijeikis, ir nedrąsūs buvo žingsniai kojų, Į tėvo Vanagaičio batus 
Įsistojusių. Paskui atėjo B. Dirmeikis, ant aukštų spaudos bangų 
plaukiojęs. Vairavo čia tarp "Scyllos ir Charibdos", tarp tradicinių 

.ir naujų skonių, ir Margutis tapo vis mažiau bepanaŠus Į Vanagaičio 
MargutĮ ir, deja, turbūt nė vieno skonio ryškėliau nepatenkinęs hi
bridas. Margutis buvo nebe vanagaitiškas, tik jo redaktoriaus mir
tis atsitiko panaši, kaip ir Vanagaičio. Atėjo Algimantas Mackus, 
"Neornamentuotos kalbos generacijos" poetes ir mąstytojas. Mar
gutyje teliko senas vardas ir trumpa eilutė, primenanti, kad jis A. 
Vanagaičio Įsteigtas. Mėnuo iš mėnesio Margutis virto mūsų inte
lektualų, ypač jaunesniųjų Žurnalu, plonesnių už Metmenis, bet daž
niau bei reguliariau pasirodančiu Metmenų antrininku. Senųjų 
Margučio mėgėjų daugumui jis buvo jau svetimas ir sunkiai te
suprantamas, o naujų mėgėjų nedaug. Dar labiau aštrėjo klausimas: 
būti ar nebūti. Turbūt todėl Mackus ir neišdavė jokių vekselių 
1965-tiesiems metams. Vladas Vijeikis, vienintelis gyvas išlikęs iš 
buvusių Margučio redaktorių, žada išleisti atsisveikinamąjĮ numerĮ: 
atsisveikinamąjĮ su išblokštaisiais iš gyvųjų tarpo. Ar nebus tai ir 
Margučio paskutinis atsisveikinimas?

Metmenys, girdėt, žada reformuotis. Tai yra, šalia stambes
niųjų ligšiolinio pobūdžio numerių, leisti dar kiek dažnesnių, plones
nių ir daugiau visuomeninei aktualijai skirtų numerių. Ar tai nebus 
lyg faktinis buvusio pastarųjų laikų Margučio turinio Įsijungimas Į 
stilium ir dvasia giminingus Metmenis? Gal tai būtų ir išmintingas 
sprendimas. Margutis savo vaidmenĮ, didelĮ vaidmenĮ, yra atlikęs.

vas Vitas-Viliūnas buvo 1918 m. 
rudenĮ Vilniuje Įkurto pirmojo lie
tuvių skautų,-čių tunto auklėtiniai 
skautai.

Visi sveikintojai apibūdino tau
tinius, kultūrinius ir karinius dar
bus, Į kuriuos man teko Įsijungti 
ir po šiai dienai dirbti. Tai lie
tuviškoji spauda, literatūra, karo 
veteranų veikla ir pats svarbiau
sias gyvybinis lietuvių tautos rei
kalas — jaunosios mūsų kartos 
ugdymas krikščioniškoje ir tau
tiškoje dvasioje, šiuos svarbiau
sius mūsų tautos reikalus bei už
davinius visi sveikintojai stipriai 
akcentavo. Didžiausio džiaugsmo 
man teikia faktas, kad Įvardyti ir 
daugis kitų mūsų kunigų, kultū
rininkų ir visuomenininkų savo 
jaunatvėje nebuvo paskendę skau
tiškame žaisme, bet stropiai ug- 
dėsi pagal skautų ideologiją bei 
lietuviškosios skautybės progra
mą ir rimtai ruošėsi tarnauti Die

vui, Tėvynei ir Artimui. Kadai
se Tėvų Žemėje duotąjĮ Skauto 
|ŽodĮ jie sąžiningai ir su dideliu 
pasišventimu tebevykdo.

Antru atveju buvau pagerbtas 
1964 m. lapkričio 11 N.Y. skautų 
tėvų komiteto suruoštame vaka
re, kuriame pirmą kartą NewYor- 
ke dalyvavo tiek daug mūsų švie
suomenės. New Yorko skaučių ir 
skautų tuntų vardu s. R.Bružins
kienė ir s. A. SamuŠis Įteikė man 
vertingą dovaną — gražų albumą 
su Kauno vaizdais odiniame vir
šelyje.

Visiems pagerbimo rengė
jams, dalyviams ir sveikinto
jams-oms reiškiu nuoširdžią sa
vo padėką už jautrias kalbas, do
vanas ir linkėjimus. Toks kilnus 
lietuviškosios skautybės ir karo 
veteranų veiklos Įvertinimas tei
kia man dvasinės stiprybės toliau 
dirbti lietuvių tautos gerovei.

Petras Jurgėla

Vincas Ramonas

LINO ŽIEDAI —
Iš noveliy rinkinio Dailininkas Dauba

— Miegi? — Jis vos pajėgia kalbėt.
Tyla.
— Anele, miegi?

Langas užtiestas žiurstu. Žiurstas prasiskleidžia, ir Anelė tylė
dama žiūri pro stiklą.

— Atidaryk. Aš noriu tau pasakyt...
-- Tu, turbūt, iš galvos išėjai?
-- Atidaryk, Anele...
— Ne. Aš negaliu. Pagaliau, kas gi tau yra?
Pauža.
-- Matai, kokia tu... O kam tu tuos žiedus bėrei J mane? Ne, 

aš tau nedovanosiu... — Ir jis tvirtu kumŠties smūgiu išmušė lango 
stiklą ir stengėsi pagaut jos ranką.

— Anele... -- Iš jo burnos ėjo kažkoks nepaprastai karštas kva
pas.

Bet ji spėjo pasitraukt.
Apčlupęs žiurstą, jis nuplėšė jj nuo lango ir suspaudęs laikė jĮ 

rankoj. Sukando dantis ir staiga perplėšė žiurstą pusiau. Paskui 
metė jĮ atgal, pro Išmuštą langą, ir nuėjo atgal. Susiieškojo klum
pes, iškratė smėlĮ, apsiavė. Ir nei iš šio, nei iŠ to Įėjo Į arklidę. 
Dar užmetė arkliams už ėdžių dobilų. Jis švelniai glostė arklio kaklą:

— Ėsk, ėsk... Na, gerai, gerai, ėsk Juodi... Na... palauk... tu! 
***

Kitą rytą juodu važiavo dobilų vežti. įsilipusi Į vežimą, ji visą 
laiką žiūrėjo Į jĮ, valdanti arklius, keistai šypsodamos. Jis netikėtai 
atsigręžė Į ją ir pamatė tą nusišypsojimą. Tai buvo meilus pasityčio
jimas. Savo moteriškos vertės pajautimas ir erzinimas.

Jis smarkiai sukirto arkliams botagu ir energingai patraukė Į

save vadžias. Net arkliai atsistojo piestu. Toks buvo tas jos nusi
šypsojimas.

Duodamas Į vežimą, jis smeigė šake beveik po visą kupetą. 
Jis tiesiog ją visą apvertė dobilais. Lyg norėdamas apmesti tą keis
tą josios nusišypsojimą. O nusišypsojimas vis erzino jĮ iš po ra
munių, iš po suvytusių dobilų lapelių. Trupančių, krintančių jai už 
marškinių.

Prikrovęs vežimą, jis tylėdamas užsilipo ir pamaži atsuko na
mų link. Prunkštė arkliai, mosavo galvomis, o vežimas palengva 
svyravo Į abi puses. Staiga jis krestelėjo Į duobę ir pasviro kairėn,

— Trauk ant sartosios. Matai, kad duobė.
Jis kirto arklius botagu. Arkliai pašoko. Tai buvo jo atsakymas.
Vežimas užėjo ant akmens ir vėl pasviro.
— Trauk ant juodžio. Kaip tu važiuoji?
Jis vėl užsimojo, bet tuoj nuleido ranką ir tvirtai suspaudė bot- 

kaitĮ.
Po valandėlės:
— Žiūrėk, griovys! Kas tau šiandie yra? Ar tu tyčia nori šian

die apverst, ar nemold važiuot?
Bernas staiga sulaikė arklius pašoko ir sugriebęs ją metė nuo 

vežimo žemėn.
Tuo tarpu dar labiau pradėjo kaitinti saulė, ir berną išpylė pra

kaitas. Ir taip baisiai garsiai aplinkui čirškė žiogai.
Ji sėdėjo ant Žemės. Pasitaisė apie savo kojas sijoną, o paskui 

pamaži atsikėlė. Jis vis negalėjo matyti josios veido.
Jis nušoko nuo vežimo ir pribėgo prie jos.
-- Aš tave labai užgavau? — Jo balse gailestis ir gėda, ir dar 

kažkas.
Ji tylėjo. Prisiglaudė prie jo peties ir žiūrėjo kažkur Į tolį. Ji 

buvo susimąsčiusi ir nuliūdus.
— Nieko... -- atsakė ji tyliai atleidžiamai.
-- Sakyk, ar aš tave labai užgavau?
— Koks tu... — Ji pažiūri jam Į akis ir ima šypsotis. Paskui vėl 

ilgai žiūri Į jĮ nustebusiomis akimis.
— Tu labai pyksti ant manęs?
— Iš kur tas randas ant tavo veido? — paklausė ji staiga.
-- Sakyk, aš tave, Anele...
— Tu, tur būt, labai mušiesi su vyrais?

-- Taip, tai nuo peilio...
Pauža.
— Tu labai žiaurus... — sako ji tyliai, susisvajojusi ir glosto 

jo petĮ, tuos šiurkščius marškinius.
Sekmadienio rytą jis taip rūpestingai prausėsi, kad žlugto skalbia

mas muilas kuo neišėdėakių. Očebatus taip rūpestingai trynė šepečiu, 
kad aulai net veidą rodė. "Nors kartą reiks ir drabužius išdulkinti", 
galvojo jis tą dieną. Paskui tvenkiny nusiplovė kojas. Net su muilu.

Per kiemą perėjo kramtydamas papirosą — kepurė ant šalies — 
ir atsisėdo ant gonkų.

— Tai ką parneši lauktuvių? — paklausė Anelė iš darželio. — Ki
tom tu vis ką nors parneši, o man niekad nieko. O aš dar taip sten
giuosi tau vežimus gražiai nukraut.

Bernas iš paniūrų pažiūrėjo Į ją. Kramtė papirosą ir tylėjo. 
Štai ir vėl ta s nusišypsojimas. Ach, toji primerkta akis! Na, palauk....

— Tai nieko nežadi parnešti? — Ji priėjo prie jo, atlapo kilpą 
papuošė raudona gėle, šaltai nusisuko ir Įėjo Į seklyčią.

Jis palydėjo ją akimis, bet Į gėlę nė nepažiūrėjo. Jis dabar atsi
minė savo piniginę. IŠspiovė papirosą, pamaži atsistojo ir Įėjo Į vidų.

Tarnaitė sukinosi apie puodus, šeimininkas prausėsi, taškydamas 
Į šalis muiluotą vandenĮ. Savo žiponą jis buvo pasikabinęs prie durų.

Tarnaitė žvilgelėjo Į berną ir šyptelėjo. Jis, sutraukęs antakius, 
pažiūrėjo J gėlę ir greit paslėpė ją kišenėn. Paskui paėjėjo pasienin, 
žvilgtelėjo Į Šeimininką, žvilgtelėjo J jo žiponą, truput J stabtelėjo prie 
jo ir tuoj pasitraukė Į šalĮ.

Pusryčių jis šiandie kažkodėl visai negalėjo valgyti. Kando porą 
kąsnių, padėjo šaukštą Į ŠalĮ ir išėjo.

Per kiemą jis ėjo kažkaip keistai nuleidęs galvą ir nepaprastai 
skubėdamas. Ranką laikydamas kišenėj. Toj, kur gėlė raudona..

Parėjęs namo, jis pirmiausia žvilgtelėjo Į seklyčios langą: nieko 
nematyt. Tiktai gėlės ant stalo. įėjo Į sodą — tuščia. Pikta. Kažkaip 
nesmagu. Staiga ant suolelio po obelim jis pamatė paliktą skarelę. 
Kažkoks džiaugsmas, bet ir vėl pikta, kad širdis pradėjo taip smarkiai 
plakti. Jis sustojo. Jis nežinojo, kur dabar toliau žengti.

— Jau namie? — Jis sumišo išgirdęs tą balsą ir atsigręžė. Nuo 
saulės ji buvo pasislėpusi alyvų krūme.

(Bus daugiau)

Kuprionis.Br
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VIRŠUJE: VLIKo "apvaliojo 
stalo konferencija”... Tarybos na 
riai posėdžio metu.

Vyt. Maželio nuotrauka

Jaunimo talentų vakaras Newarke

AKIMIRKOS

Metai prasidėjo gerai
Kaip ir teisinga laukti, mūsų 

naujieji metai prasidėjo optimiz
mo ženkle. Ne veltui linkėjomės 
kiekvienas sauir visiems laimin
gų Naujų Metų, šviesios, skaid
rios, viltingos ir mažorinės gai
dos nuskambėjo mūsų padangė
mis.

Pati didžiausia naujiena, be 
abejo, buvo ta, kad štai vėl paga
liau buvo išrinktas Lietuvos Pre
zidentas egzilėje. Jau gana ilgas 
laikas, kai jo vis pasigesdavom, 
ir pagaliau - habemus papam ir 
mes vargšai egzilai. Apie tokį 
Lietuvos Prezidento išrinkimą 
juodomis raidėmis pranešė Kali
fornijos "News Bulletin" š.m. 
sausio mėnesio pirmame nume
ryje. Tai biuletenis, L. Valiuko 
redaguojamas ir leidžiamas ang

"Amerikoje yra 260 lietuvių žurnalistų..." sako LŽS Centro Valdy
bos vicepirmininkas A. Gintneris veiksnių konferencijoje.

V.A. Račkausko nuotrauka

lų kalba "by the Americans for 
Congressional Action to Free 
the Baltic Statės".

čia atskiru straipsneliu pir
mame puslapyje pranešama, kad 
Lietuvos Prezidentu egzilėje Vli
kas išrinko p. Vaclovą Sidzikaus
ką, " a lifelong diplomat", ir ma
žiau informuotiems amerikie
čiam patikslinama, jog"thisCom- 
mlttee is consider ėda s the Lithu
anian Government in exile"...

Taigi, žinios tikrai geros ir 
įspūdingos, nors dėl jų visiško 
tikslumo dar galėtų būti kai ku
rių abejonių ar bent interpreta
cijos atšešėlių.

Kas laiko Vliką lietuvių trem
ties vyriausybe ar valdžia? Pa
saulis, ar tik mes? Ir kur pa
staruosiuose Vliko atsišauki
muose buvo pasakyta, kad mes ar 
ir jis pats laiko save tremties 
lietuvių vyriausybe? Ir kodėl 
"Americans for Congressional 
Action" būtinai prireikė Vliko 
pirmininką vadinti "Lithuanian 
President in Exile", kada jo taip 

nei lietuviai, nei amerikiečiai, 
nei pats Vlikas netituluoja?

Aš suprantu gerus norus ir 
buvau visada vienas iš tų, kuris 
juos didžiai vertindavau net tada, 
kai gerų norų rezoliucijomis iš
klojamos ir pačio pragaro grin
dys. Mums juk nebūtų nei gaila, 
nei gėda, jeigu dabar egzilėje 
išsirinktume ir naują Lietuvos 
karalių. Man tik vis atrodydavo, 
kad ir savuosius ir svetimuosius 
reikia maždaug teisingai infor
muoti.

Ir nuo naujo Vliko pirmininko 
juk nenukristų karūna, jei pasa
kytume tik teisybę. O dabar mes 
būtinai - lifelongdiplomat! Ponas 
V. Sidzikauskas Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje jau nebėra 
berods nuo 1935 metų.

vėliau kurios kitos valstybės dip
lomatinėje tarnyboje taip pat 
greičiausia nėra buvęs. Tad pra
ėjo lygiai 30 metų, ir iš kur čia 
jums dabar "lifelong"?

Amerikiečiai, patyrę, kad juos 
be jokio svarbaus reikalo tegu ir 
tik tokiom smulkmenom klaidi
name, gali supykti ir susvy
ruoti in their "action to free the 
Baltic Statės".►

Kita ne mažiau linksma šių 
metų pradžios žinia buvo veiks
nių konferencijos Chicagoje ko
munikatas, kuris lietuvių tautai 
pirmiausia buvo paskelbtas per 
specialiai suruoštą lietuvių spau - 
dos atstovų priėmimą. Tai atgai
vinimas labai gero papročio, ku
ris gali prisidėti prie ne visada 
veiksniams palankių mūsų spau
dos atstovų nusistatymų sušvel
ninimo.

Pasiskaitęs Dirvoje šį veiks-

BRONYS RAILA

nių komunikatą, aš pasijutau grį
žęs į senus laimingus laikus, 
kur diplomą u i dar mokėdavo 
daug ir gražiai kalbėti ir nieko 
nepasakyti. Tatai, be abejo, anot 
B.K. Naujoko, yra naujoji apsi
jungusio Vliko dvasia. Jau V. 
Meškauskas kruvinai teisingai pa
stebėjo, kad šiame komunikate 
buvo pasitenkinta "daugiau ar 
mažiau bendromis frazėmis".

Bendromis, tai tiesa, bet už tat 
kaip mažoriškai skambančiomis! 
Pvz., "drąsinami tautų apsi
sprendimo teisės praktiško vykdy
mo vis didesnio tautų skaičiaus 
atžvilgiu, kolonializmo apraiškų 
visuotinio naikinimo bei antikolo- 
nialistinių jėgų stiprėjimo, o taip 
pat Rusi jos-Kini jos interesų prie
šiškumo bei tarptautinio komu- 
nfžtno suskilimo, Suarėme viso
mis galimomis priemonėmis dar 
labiau sustiprinti kovą dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir laisvės 
atstatymo ir J tą kovą dar veikliau 
įjungti visus patriotiškai nusista
čiusius lietuvius"...

Rašyta čia ne plunksna, bet tur
būt pačiu sunkiausiu buldozeriu.

Toliau komunikate kalbama 
apie "Lietuvos laisvinimo veik
los programą", "atskirų uždavi
nių vykdymo pasiskirstymą", 
"laisvųjų lietuvių uždavinių ap
tarimą", "tautinio budrumo stip
rinimą", "pavergtųjų lietuvių ti
kėjimo į Lietuvos nepriklausomy
bės grįžimą sutvirtinimą", "Va
sario 16 sukakties minėjimo šū
kius", "aptartus būdus ir prie
mones Lietuvos laisvės kovos po
veikiui padidinti ir laisvojo pa
saulio antikolonialistinėms jė
goms prieš sovietinį kolonializ
mą pakreipti". Pagaliau, pabrėž
ta prievolė "suaktyvinti lėšų ko
vai dėl Lietuvos laisvės telkimą" 
ir, žinoma, nepamiršta gražiai 

- pridėti, kad "susitarta dėl jų pa
skirstymo ir sunaudojimo"...

Kaip, kas, ką, kuriems konkre
tiems tikslams ir pagal kokias 
programas, - komunikate vel
tui ieškotum paaiškinimų. O juk 
aš, kaip ir jūs visi arčiau veiks
nių konferencijos ir spaudos at
stovų priėmimo stalų, norėtu
me daugiau lakaus įvkėpimo, po
lėkių ir pasitikėjimo. Odabar, kai 
skaitome tik tokias plastelinines 
bendras frazes, laikraščiuose jau 
per daugelį metų aiškintas, ap
tartas, sutartas, pritartas, skalb
tas, sudrėkinus ir vėl sausai iš
gręžtas, beveik galima suabejoti 
paskutinių komunikato žodžių 
gražiausiomis viltimis: - "pa
dvigubinti savo veiklumą ir duos- 
numą Lietuvos laisvės ir lietu
vybės reikalams".

Jeigu jau tik uip, tai ar ne
galima buvo įspūdžio sutvirtin- 
timui bent sušukti: patrigubin
ti!?

Be abejo, gal spaudos atsto
vai per priėmimą ką nors dau
giau išgirdo, ypač jeigu nebuvo 
jiems pagailėta storelesnis su
muštinis, kavos puodukas ir dar 
koks vienas kitas mažiau juodas, 
o gintarinės spalvos lašelis. Ta
da iškilmingume sustingęs lie

žuvis šiek tiek atsileidžia ne tik 
eiliniams tautiečiams, bet net 
ir prezidentams. Ir atsiranda me
džiagos ką nors parašyti, kur ne
bėra pavojaus, kad skaitytojui nuo 
žiovulio atsinarins žemutinis 
žandikaulis.

Kad vaišių vis dėlto būta, ro
do kolegos (vm) chicagiškės nuo
trupos Dirvoje. Iš jų ištrupa, 
kad Chicagos lietuviams tikrai 
reiks padvigubinti duosnumas lie
tuvybės reikalams, nes už visus 
stambiausi veiksniai Chicagos 
bendruomenei kėsinasi uždėti pa
reigą įteikti atvykstančiam iš Ro* 
mos arkivyskupui Samore bent 
1,000 dolerių auką, o naujam lie
tuviui marijonui vyskupui P. Bra
ziui nupirkti vyskupišką mitrą. 
Kad dar liktų kiek lėšų Lietuvos 
laisvei ir lietuvybei, aukotojų 
dosnumas turės būti patrigubin
us. Tad ne veltui siūliau U pras
me Vlikui pataisyti savo komuni
katą.

Betgi užvis buvo maloniausia 
išgirsti Naujų Metų profesinės 
geros naujienos. Mūsų, kurie dar 
SU laikraščiais gyvename ir kai 
kada jiems rašome, jau nebe 
žiupsnelis. Per spaudos atstovų 
priėmimą atsakingo pareigūno bu
vo pareikšta, kad naujoji lietu
vių žurnalistų sąjunga Amerikoje 
jau turi penkis skyrius su 130 
narių, o dar tiek pat esama ir 
neorganizuotų žurnalistų (deja, 
tan skaičiun ir man tenka pri
klausyti). Taigi, čia organizuo
tų jau tiek pat, kiek turėjo tikrų 
narių žurnalistų sąjunga nepri
klausomoje Lietuvoje, kur jie 
maždaug visi buvo organizuoti. O 
Amerikoje turime jau 260 žurna
listų. Žinoma, tokia armija gali, 
anot A. Gintnerio, "visą laisvi
nimo reikalą smarkokai paju
dinti pirmyn"...

Aš, stebėdamas padangę, vis 
galvojau, kad Amerikoje mes te
turime gal tik kokį 30 lietuvių 
žurnalistų, ištikimai praktikuo
jančių šį verslą jeigu ne kaip pa-

Išeivijoj lietuvius žurnalistus reprezentuojanti centro valdyba su Chicagos skyriaus valdyba po bend
ro posėdžio. Sėdi iš kairės: V. Mingėla, Z. Juškevičienė, kun. V. Bagdonavičius, A. Gintneris, M. Pete- 
raitienė. Stovi: P. šulas, I. Andrašiūnas, L. šulaitis, B. Mackevičius, A. Pužauskas, V. Kasniūnas ir V. 
Selenis. A. Reivyčio nuotrauka

Sausio 9 d. New Jersey lietu
viai turėjo retą ir malonią pro
gą stebėti savo jaunųjų sugebė
jimus. New Jersey Lietuvių Bend
ruomenės Apygardos valdyba su
rengė jaunųjų talentų pasiro
dymą, kuris įvyko lietuvių šv. Tre- 
jybes naujojoje salėje, Newarke.

Mes visi dažnai sielojamės, 
kad mūsų jaunoji karta esanti abe
jinga menui ir literatūrai, kad 
svetur gyvenant nėra kam to dar
bo imtis. Tai dalinai tiesa, nes 
tikrumoje tik nedidelė jaunimo 
dalis tobulinasi mene. Bet kaip 
žinoma, kultūrą kuria arba ją in
terpretuoja bei savo tautą garsi
na tik paskiri asmenys, o ne tau
tos masė.

šiame jaunimo pasirodyme da
lyvavo: Nerijus Jarmas, Gintau
tas Klučninkas, Danguolė Masio- 
nytė, Birutė Vaičiūnaitė, Virgini
ja Vasiliauskaitė ir Jūratė Veb- 
laitytė. Antroje dalyje pasirodė 
net trys atskiros New Jersey Lie^ 
tuvių Bendruomenės tautinių šo
kių grupės Baltija, kuriom vado
vauja Julija Vaičiūnaitė, o akor
deonu palydi Julius Veblaitis.

Reikia pastebėti, kad New Jer
sey lietuviai augina gražių ir ža
dančių pajėgų. Pirmoje dalyje su 
trim dainom pasirodė Virginija 
Vasiliauskaitė, dvi iš jų harmo
nizuotos Praleikos. Tai dar gan 
jaunas ir dainuoti pradedantis 
balsas, o kaip žinome, kiekviena 
pradžia yra sunki. Po jos sekė 
trys pianistai, kurie lanko mūsų 
garsiosios pianistės Julijos Ra- 
jauskaitės - šušienės fortepijono 
studiją. Tai Nerijus Jarmas, Gin
tautas Klučninkas ir Jūratė Veb- 
laitytė. Pabrėžtina, kad šie trys 
mokiniai, ponios Rajauskaitės 
priežiūroje, yra tikrai gerai pa
žengę ir savo išpildomus kūri
nius atliko pasigėrėtinai. Vienas 
iš jų, Gintautas Klučninkas prieš 
Kalėdas dalyvavo Newarko arki
vyskupijos suruoštame jaunųjų 
pianistų konkurse ir laimėjo pir* 
mą vietą.

Grožinę literatūrą interpre
tavo Birutė Vaičiūnaitė, šiuo me
tu studijuojanti dramą Rutgers 
universitete. Ji deklamavo H. 
Radausko ir K. Grigaitytės ei
lėraščius. Jos tarsena aiški, 
balsas šiitai moteriškas. Dan
guolė Masionytė, baigianti mate
matikos studijas, skaitė Vinco 
Krėvės legendą Aras. Skaitė di
namiškai, įtikinančiai, su neabe
jotinu patrauklumu.

Tautinius šokius pradėjo pa
tys mažieji 5-8 metų amžiaus šo
kėjai Žiogeliu; po jų sekė viduri
nė grupė ir patys didieji, pašok- 

grindinę savo profesiją, tai bent 
kaip pašaukimą.

Dabar paaiškėjo, kad kiaurai 
klydau. Ir šis apsirikimas man bu
vo maloniausia ir pati nuostabiau - 
šia naujų metų naujiena. Beveik 
tokia pat, kaip Naujuosius Me
tus sutinkant, vienas mano bičiu
lis atvirai pasisakė, kokia yra jo 
"rezoliucija": - šiais metais tu
riu tapti milijonieriumi! 

darni viso šešis šokius, šios gru
pės dažnai pasirodo įvairiuose 
pobūviuose ir yra populiarios ne 
tik lietuvių.bet ir amerikiečių žiū
rovuose.

Koncerto metu apatinėje salė
je buvo išstatyta Pauliaus Jur
kaus tapybos paroda ir buvo gau
siai žmonių lankoma. Gi viršuti
nėje salėje dvi jaunos meno stu
dentės AudronėBartytė ir Audro
nė Jarmaitė turėjo išstačiusios 
taip pat daug įdomių savo sukur
tų paveikslų.

(Nukelta į 6 psl.)

• Svetimšaliu registraci
ja privalo būti atlikta sau
sio mėn. Visi neturį JAV 
pilietybės asmens privalo 
užpildyti atitinkamas kor
teles, gaunamas kiekvieno
je pašto įstaigoje, jas už
pildyti ir įteikti vėl pašto 
įstaigai. Kortelių negalima 
siųsti paštu.

Neužpildę iki sausio 31 
d. kortelių baudžiami.

OMAHA

• Arūnas P. Barkus, lan 
kęs Omahoj jėzuitu tlreigh- 
ton Prep gimnaziją, buvo 
išrinktas į geriausiai moks
le pasižymėjusiu 12 moki
nių skaičių. Tame skaičiuje 
jis eina antruoju, vos ke
liais taškais atsilikęs nuo 
pirmos vietos.

Pažymėtina, kad Arūnas 
atrinktas iš 7054 mokinių, 
lankančių Nebraskos mo
kyklas.

Atžymėtieji 
bus apdovanoti 
mis studijoms 
Universitete.

Arūnas Barkus yra oma- 
hiečių lietuvių Lizos ir Vy
tauto Burkų sūnus. Jis turi 
ir sesutę Ramunę, kuri 
šiuo metu taip pat sėkmin
gai mokinasi Duchesne 
Academy of Sacred Henri.

moksleiviai 
stipendijo- 
Nebraskos
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TALENTŲ VAKARAS NEWARKE

(Atkelta iš 5 psl.)

š| talentų pasirodymą sumaniai 
ir sklandžiai pravedė žinoma dai
liojo žodžio menininkė ponia Ire
na Veblaitienė.

Reikia pastebėti, kad New Jer
sey Lietuvių Bendruomenės Apy
gardos Valdyba yra verta pagy
rimo už tokios plačios apimties 

vakaro suruošimą. Ypatingai 
daug pasidarbavo jaunimo ir kul
tūros reikalų atstovas Leonardas 
Šimkus. Šiuo metuapygardos pir
mininku yra Vladas Dilis, vice
pirmininkas Antanas Rugys, sek
retorius — Kazys Jankūnas,pa
rengimų ūkio reikalus tvarko An
tanas Žukauskas, koordinatorius 
Mikas Klimas ir iždininkės pa

reigas eina A. Andriuškevičiu- 
tė-Andrews.

Taip pat daug nuoširdumo ir 
darbo parodė kun. A. Totoraitis 
ir mūsų nenuilstamos šeiminin
kės ponios: Šimkuvienė, Žukaus
kienė, Dilienė ir Strazdienė. Rei
kia tikėtis, kad Apygardos Val
dyba ir toliau sudarys progą mū
sų jaunimui pasirodyti, o suau
gusiems pasidžiaugti jų pasiek
tais laimėjimais ir padaryta pa
žanga.

jpv

AUKOS PIRMAI
A. Pimpė, Chicago............. 5.00
P. Mačernis, Chicago...... . 2.00
A. Vileniškis, Dorchester ..4.00
P. šliteris, Waukegan....... 2.00
L. parbačauskas, Toronto .. 7.00
J. Cesonis, Philadelphia .... 5.00
T. Bartkus, Samia............. 5.00
V. Mažeika, Chicago.......... 4.00
M. Petrulis,Toronto.......... 2.00
S. Pangonis, Omaha.......... 4.00
L. Lendraitis, Boston...... 4.00

E. Varekojis, Cleveland ..... 2.00
J. VincIOnas, Chicago..........L00
K. Rožanskas, Chicago......4.00
J. Slrusas, Woodhaven....... 4.00
V.B., Cleveland................ 10.00
K. Sirvinskas, Cleveland ... L00
V. Janušauskas, Montreal.. L00
J. Graužinis, Chicago....... 4.00
M. Aukštuolis, Cleveland ... L 00
K. Žukauskas, Santa Ana 3.00
J. N. Trucen, Barberton... 1.00
E. Unger, Cleveland ..........5.00
A. Griauzdė, Boston ..........4.00
K. Germanas, St.Charles 4.00

P. Simols, Chicago........ .. 2.00
K. Amastaitė, Bayonne.....2.00
J. Jaškauskas, Dayton..... 1.00
M. Karaša, Baltimore....... 4.00
Dr. K. Pautlenls, Cleve..... 5.00 
P. Žilinskas, Monterey...... 1.00
L. Radzvlckas, Ann Arbor ..2.00
Globė Parcel Ine.,Cleve.....4.00

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

Niekas kitas. Blue Cross turi rekordą. Praeitais metais mes grąžinome 97.9^ iš 
kiekvieno dolerio gauto pacientų draudimui ligos atveju.

Palyginkite tai su kitais planais ir jums savaime kils klausimas: "Kaip Blue Cross 
gali tai padaryti?”

Pirmučiausia, Blue Cross specializuoja iš anksto apmokamas ligoninių paslaugas. 
Ir tai mes vykdome jau 30 metų. Tai ilgiau, nei bet kas kitas. Pakankamai ilgai, 
kad sužinoti, kaip išgauti kuo daugiau iš dolerio.

Kitas dalykas, Blue Cross nesiekia pelno. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su li
goninėmis. Taip glaudžiai, kad atpuola labai daug biurokratizmo. Tai gelbsti nuo be
reikalingo tarnautojų samdymo.

O svarbiausia, Blue Cross niekad neužmiršta, jog tai jūsų pinigai.

Bendrai paėmus, joks kitas sveikatos draudimo planas neprilygsta tiems patarnavi
mams, kuriuos jūs gaunate už įdėtą dolerį į Blue Cross. Niekas ir nesistebi, kad 
arti 1O. OOO šiaurės rytų Ohio bendrovių siūlo Blue Cross savo tarnautojams.

Blue Cross iš Šiaurės Rytų Ohio. Junginyje su Blue Shield jūsų pilnai sveikatos 
apsaugai.

Kas, jei ne Blue ta grąžina tiek iš jūsų dolerio 
ligoninės paslaugoms?



1965 m. sausio 22 d. DIRVA Nr. 9 - 7

Solistė Lilija Šukytė

^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Bendrinės lietuvių or
ganizacijos ragina Ameri
kos lietuvius rašyti JAV 
senatoriams prašant juos 
balsuoti prieš JAV-Sovietų 
Sąjungos konsularinės tar
nybos praplėtimo sutartį.

ši sutartis neatneš JAV 
jčkios naudos, bet paleng
vins komunistams atsiga
benti žymiai didesnį šnipų 
bei sabotažninkų skaičių, 
kurie bus apsaugoti diplo
matine neliečiamybe.

•Tuo pačiu laiku, ši sutar
tis sudaro didelį pavojų 
Lietuvos bylai tuo, kad di
dėjantis santykiavimas su 
sovietų imperialistais ir pa
pildomas diplomatų pasi
keitimas bei naujų konsu
latų steigimas gali privesti 
prie Lietuvos okupacijos 
pripažinimo.

Dėkite pastangas pasiek
ti kiek įmanoma daugiau 
senatorių, ypatingai Ohio 
šen. Frank J. Lausche ir 
Stephen M. Young.

• 42 metų Klaipėdos 
Krašto prisijungimo prie 
Lietuvos sukakties minėji
mą rengia LVS Ramovės 
Clevelando skyrius vasario 
24 d., 12 vai., Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior Avenue. 
Apie Klaipėdos reikšmę 
Lietuvai minėjime kalbės 
Jonas Daugėla. Maloniai 
kviečiami ramovėnai ir liet, 
visuomenė atsilankyti.

• Jonas F. Daugėla, Vals
tiečių Liaudininkų S-gos 
Centro Komiteto pirminin
kas ir ALT Clevelando sky
riaus vicepirmininkas, bu
vo pakviestas į prez. John- 
sono inauguracijos iškilmes 
Washingtone.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas ir Tautos 
Šventės — Vasario šešio
liktosios savybinis minėji
mas, su tai dienai skirta 
kalba, trumpa menine pro
grama ir kukliomis vaišė
mis, įvyks vasario 2 d., ant
radienį, 7 vai. vakare Lie
tuvių salėj. Minėjimas pra-

DON SCHNELLER - naujas St. Clair Savings prezidentas.
St. Clair Savings Assoc. direktorių taryba praneša, kad nauju 

prezidentu ir administraciniu vadovu yra išrinktas jaunosios ban
kininkų kartos atstovas, 34 m. amžiaus Don Schneller.

Jo žiniai ir vadovavimui atitenka bankinė institucija su 65 miL 
dol. turtu.

Savo poziciją D. Schneller Įgyja iš savo tėvo Paul J. Schneller, 
vadovavusio šiai augančiai institucijai nuo 1933 m.

Jaunasis prezidentas, baigęs specialius mokslus etilo valstijoje, 
visą laiką buvo aktyvus bankinėse organizacijose ir daugelyje užėmė 
vadovaujančius postus.

LILIJOS ŠUKYTĖS KONCERTO

CLEVELANDE

Clevelando L. Bendruomenės 
Naujųjų Metų sutikime daugelio 
dėmes| atkreipė nematyta vieš
nia, aukšta, liekna, juodbruvė.Tai 
buvo Lilija šukytė, iš Kanados 
lietuvaitė, gražiabalsė daininin
kė, švenčių proga atvykusi |Cle- 
velandą pasisvečiuoti pas gimi
nes bei bičiulius.

Tą vakarą užsimezgus pažin
čiai, o sekančią dieną viešniai 
trumpam apsilankius mūsų pa
stogėje, po įprastinių kasdienių 
klausimų bei atsakymų, buvo pa
siteirauta ir apie jos dabartinio' 
meto dainos meno veiklą.

"Dainuoju ir ruošiuos įvai
rioms koncertinėms iškyloms,— 
judriai kalbėjo viešnia, savo žo
džius palydėdama patrauklia šyp
sena. — Po savo koncerto — re
čitalio Toronto CBC radiofone ir 
solo dainų su to paties radiofono 
simfonijos orkestru, esu pasi- 

sidės 8:30 valandą po susi
rinkimo, j kurį kviečiami 
ir kitų kuopų nariai. Įėji
mas nemokamas.

BELAUKIANT

rašiusi sutarti su Kanados Ope
ros Teatro vadovybe eilei kon
certų Kanados universitetų au
ditorijose. O juk visam tam rei
kia gerai pasiruošti”.

Pasukus pokalbj Kanados Ope
ros teatro link, viešnia papasa
kojo, kad įžymieji Kanados muzi
kos, dainos bei teatro darbuoto
jai yra užsimoję sukurti savo, 
kanadiečių, nuolatini operos te
atrą, kurio iki šiolei neturėta. 
Tenkintasi tik sezoniniais ope
ros spektaklių, vaidinimais.

"Kuriamosios Kanados Operos 
teatro vadovybė energingai vykdo 
savo užsimojimą, --pasakojoto
liau viešnia. — Jau ruošiama ir 
pirmoji operos premjera, Kana
dos įžymiausio kompozitoriaus

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

JAKUBS & SON

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Lietuviai Budžiai Clevelande stovyklavo žiemos stovykloje Round Up-Lake-Park. Kairėje budžiai 
prie ežerėlio pasiruošę čiuožti. Dešinėje dailininko K. Žilinsko ruošiami vaidinimui, kuris |vyks va
sario 13 dieną šv. Jurgio par. salėje.

Healy Willan "Deirdre" operinis 
kūrinys. Operą muzikiniai ruošia 
Toronto Konservatorijos direk
torius Dr. Etorre Mazoleni, o re
žisuoja Kanados Cfceros Teatro 
direktorius - režisierius Her- 
man Geiger - Torel. Man, šiame 
pirmame operos pastatyme, yra 
patikėtas pagrindinis vaidmuo. 
Premjera numatoma kovo mėne
sio pirmomis dienomis. Taigi, 
premjera jau nebe taip toli. No
rint gerai pasiruošti, reikia daug 
ir rūpestingai dirbti".

Lygiagrečiai su operos vaid
mens ruoša, Lilijai šukytei rei
kia pasiruošti ir savarankiš
kiems koncertams - rečitaliams 
Kanados universitetų auditorijo
se. Tais koncertais siekiama su
pažindinti su operos menu Ka
nados studentija ir visuomenė.

"O kaip su Jūsų iškilomis už 
Kanados ribų, pavyzdžiui, Cle- 
velandan ir | kitų JAV miestų 
lietuviškas bendruomenes? — 
dar buvo paklausta viešnia, sku
banti su Naujųjų Metų vizitais.

"Visos kitos iškilos atliekamos 
tik galimybių ribose. Otokių gali
mybių būna labai mažai. Nese
niai turėjau koncertą Bostone 
Baltų Tautų Draugijai. Sausio 30 
d. dainuosiuClevelande, Jūsų lie
tuviškai bendruomenei, o kovo 14 
d. turėsiu keliauti | Chicagą ir 
dainuoti "Draugo" dienraščio 
ruošiamame koncerte. Visos ki
tos koncertinės iškilos šiapus ir 
anapus Kanados vyks jau minėtų 

galimybių ribose, -- užbaigė 
trumpą pokalbi Lilija šukytė,švy
tinti jaunystės energija.

Kanados lietuviai su pagrindu 
didžiuojasi savo dviem iškiliau
siais dainos meno ambasado
riais: Lilija šukyte ir Vaclovu Ve- 
rikaičiu, kurių dainos meną labai 
aukštai vertina Kanados ir JAV 
muzikos žinovai. Abu dainininkai 
visų lietuvių labai laukiami meno 
svečiai. Taigi ir bflsimasis Li- 
lijos šukytės koncertas - reči
talis, |vykstąs sausio 30 d. Cle
velando Muzikos Instituto koncer
tinėje salėje, kuri laikoma viena 
geriausių šios paskirties salių 
visame Clevelande, taip pat bus 
ir vienas iškiliausių vieno me
nininko koncertų šių metų mūsų 
kultūrinių |vykių kalendoriuje.

Clevelando Muzikos Instituto 
salė talpina tik apie 500 klausy
tojų, todėl patariama iš anksto 
įsigyti bilietus šiam koncertui. 
Kas mėgsta dainos meną, tam Li- 
lijos šukytės koncertas bus miela 
dainos grožio paguoda. Nepraras
kime šios retos progos, sausio 30 
d. vakare visi patraukime | Cle
velando Muzikos Instituto audito
riją I

Vytautas Braziulis

• Ramovėnų metinis su
sirinkimas įvyks sausio 24 
d., 12 vai., tuoj po Klaipė
dos minėjimo, Lietuvių sa
lėje.

Darbotvarkėje Ramovės 
metinės veiklos apyskaiti- 
niai pranešimai: diskusijos 
dėl pranešimų, naujos val
dybos ir revizijos komisi
jos rinkimai.

Ramovės skyriaus valdy
ba dėkoja skyriaus ramovė- 
vėnams ir talkininkams už 
dėmesį j Ramovės reikalus, 
nario mokesčių įnašus, au
kas, j parengimus bei susi
rinkimus lankymasis ir kt. 
Nuoširdus ačiū ir visoms 
organizacijoms už gražų su 
mumis bendradarbiavimą.

Maloniai kviečiami sky

riaus nariai atsilankyti j 
metinj susirinkimą, pasida
linti metinės veiklos vai
siais ir išrinkti naują sky
riaus valdybą, kuri su nau
ja energija tęs Ramovės 
siekimus.

• Marian Anderson, gar
sioji JAV dainininkė, pir
moje negrė, patekusi į Met
ropolitan Operą soliste, kon
certuos Clevelande. sausio 
24 Music Hali salėje.

Savo atsisveikinimo kon
certais ji lankosi po Ame
rikos miestus, o po to iš
vyks koncertams i Eurpą, 
Aziją ir P. Ameriką.

Koncertą Clevelande ruo
šia Cleveland Opera Assoc. 
Bilietus iš anksto galima 
įsigvti Burrous krautuvėse 
ir Cleveland Opera Assoc. 
2816 Euclid

Koncerto 
vai. p. p.

Avė.
pradžia 3:30

Visais apdraudos rei
kalais. kreipkitės j prityru
sius ir maloniai patarnau
jančius draudimo agentus: 
V. Giedraitį telef. 944-6835, 
ar į Z. Obelenį tel. 531-2211.

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių tapdraudos įstaigų Cleve- 
landt.

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
Office ME 1-5997

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

PAGLIO’S RESTAURANT 
and LOUNGE

239 Richmond Rd. at Chardon Rd.
Richmond Heights, Ohio 441 32

AN 1-2040
AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VALGIAI.

Atdaras septynias dienas į savaitę. 

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

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 V. 71 St. Tel GR 6 2345 6

♦
CICERO 11111101$
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DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Algirdas Gudaitis pa
skirtas atsakomingoms vyr. 
biochemijos tyrimų- sky
riaus vadovo pareigoms 
Prudential Insurance b-vės 
sveikatos skyriuje Newark,
N. J.

Du metu jis vadovavo 
Bryn Mavr Kolegijos labo-’ 
ratorijoms.

Baigęs Louisville Univer
sitetą Amerikoje, kartu at
sivežęs ir diplomą iš Kauno.

A. Gudaitis yra lankęs 
ir Erlangeno aukštąją me
dicinos mokyklą Vokietijo
je.

šiuo metu A. Gudaitis 
priklauso New Yorko moks
lų akademijai, be to yra na
riu American Assn. for The 
Advancement of Science ir 
American Assn. of Clinic 
Chemists.

Lietuviškoje veikloje šis 
aukštai iškilęs mokslinin
kas taip pat nėra svetimas. 
Jis yra VLIK narys, domisi 
ir seka lietuvių spaudą ir 
dalyvauja eilėje kitų orga
nizacijų.

* JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba ski
ria dailiosios literatūros 

PADĖKA
Tragiškai žuvus mūsų mylimai sesutei LILIJAI 

VANAGAITIENEI, reiškiame gilią ir širdingą užuojau
tą visiems, kurie, ištikusio skausmo valandoje, prisi
jungę prie mūsų širdgėlos.

Tariame gilią padėką kun. prel. V. Černiauskui, 
kun. J. Vyšniauskui ir kun. V. Zakarauskui.

Dėkojame Lietuvos atstovui J. Rajeckui ir poniai 
už pareikštą užuojautą ir Lietuvos generaliniam kon
sului dr. P. Daužvardžiui už pasakytą atsisveikinimo 
žodį.

Dėkojame solistams St. Barui ir Alg. Braziui, 
akompaniatoriui A. Kučiūnui ir vargonininkui A. Gied
raičiui.

Dėkojame grabnešiams E. Bartkui, dr. St. Biežiui, 
T. Blinstrubui, J. Jurkūnui, A. Kalvaičiui ir A. La
pinskui.

Dėkojame Lietuvių Tautinės Sąjungos Chicagos 
skyriui, Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagos skyriui, 
S.L.A., skautams, Lietuvių Bendruomenės Chicagos 
apygardai, Chicagos Lietuvių Moterų Klubui, Chicagos 
Suvalkiečių Draugijai, Californijos lietuviams, Labda
rių — Holy Vilią draugijai, Alice Stephens dainininkėms 
ir Lithuanian Chamber of Commerce už gėlių vainikus, 
atsiuntimą savo atstovų tarti atsisveikinimo žodį.

Dėkojame Tėvui B. Markaičiui ir Tėvams Jėzui
tams Chicagoje, Šv. Kazimiero seserinis ir Šv. .Pran
ciškaus Seserų Chicago Auxiliary už atnašautas Šv. Mi
šias ir maldas.

Dėkojame visiems, kurie pareiškė užuojautas spau
doje, radijo, laiškais ir asmeniškai.

Taipogi tariame padėkos žodį Margučio artimie
siems V. Adamkavičiui, dr. St. Biežiui, P. Gudui, J. Ka- 
zanauskui, A. Lapinskui, R. Mieželiui, P. Petručiui, V. 
Vijeikiui ir kitiems, kuiie, nelaimei ištikus, rūpinosi 
Margučio Įstaigos veikimu.

Dėkojame visiems lietuviams, kurie taip jautriai 
apgailėjo velionės Lilijos Vanagaitienės tragišką mirtį. 
Dėkojame visiems Lilijos draugams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems už atsilankymą į šermenis ir dalyvavimą 
laidotuvėse. Dėkojame, kurie atvyko iš Californijos, Mi- 
chigano, Ohio ir kitur.

Dėkojame laidotuvių direktoriams A. Philips ir Ma- 
šeika-Evans už rūpestingą laidotuvių tvarką.

Nuliūdę seserys
V. Olienė, J. Ilgaudienė 

ir kiti giminės

500 dolerių premiją už jau
nimui tinkamos prozos, ar 
poezijos rinkinį, išleistą
1964 metais ar rankraštyje 
komisijai pristatytą. Pre
mijos mecenatas Lietuvių 
Fondas.

Leidėjai ir jaunimo lite
ratūros autoriai prašomi 
prisiųsti išleistus kūrinius 
ar turimus rankraščius iki
1965 m. kovo mėn. 1 dienos 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro valdybai, švie
timo Tarybos pirmininko 
Jeronimo Ignatonio adresu, 
6642 So. Francisco Avė., 
Chicago, Illinois 60629. Vė
liau bus paskelbtas komisi
jos sąstatas, kuris atrinks 
geriausią kūrinį.

JAV LB Centro Valdyba

• š. Amerikos lietuvių 
krepšinio išvykos į Austra
liją organizacinis komitetas 
prašo visų atsiskaityti arba 
pareikšti finansines preten
zijas iki 1965 m. vasario 1 
d. Visą atsiskaitymą vykdo 
organizacinio komiteto iž
dininkas V. Grėbliūnas, 
6941 So. Washtenaw, Chi
cago, III. 60629.

• Boleslovas Masiulis, 
gruodžio pabaigoje atsigulė 
į Chicagos Universiteto Kli
nikas sveikatos tyrimams, 
kur teks išbūti visą mėnesį. 
Prieš atsiguldamas ligoni
nėn spėjo užbaigti konden
suotą studiją apie Lietuvos 
teisę, veikusią Nepriklauso
mybės laikais.

Būdamas Valstybės Ta
rybos pirmininku, jis pats 
yra autorius ne vieno Lie
tuvos įstatymo. Boleslovas 
Masiulis sausio 21 dieną su
laukė 76 metų amžiaus.

UŽPREUMERUOKITE 
DIRVA€

SAVO BIČIULIAMS

East St. Louis lituanistinės mokyklos mokinių choras vadovaujamas mokyt. Alberto PaulikaiČio.

NEW YORK

♦ AMERIKOS LIETUVIŲ TAU
TINĖS SĄJUNGOS New Yorko 1- 
jo skyriaus posėdis įvyko sausio 
9 diena inž. Kazio ir Aldonos 
Krulikų bute, Richmond Hill, N. 
Y. Valdyba aptarė metinio sky
riaus parengimo, kuris numato
mas vasario 6 d., Lietuvių Atle
tų klube, reikalus, išdiskutavo 
abiejų New Yorko skyrių susijun
gimo klausimą ir daug kitųorga- 
nizacinių klausimų.

Posėdyje dalyvavo ir ALTS- 
gos Centro Valdybos vicepir
mininkas dr. B, Nemickas. Šio 
skyriaus valdybą sudaro: Jurgis 
Kiaunė - pirmininkas, Antanas 
Jurgėla - vicepirmininkas ir Ka
zys Krulikas -- iždininkas.

♦ INŽ. GERIMANTAS IR DA
NUTĖ PENIKAI sausio 14 d. grį
žo iš Floridos į New Yorką. Flo
ridoje Gerimantas išbuvo keletą 
mėnesių tarnybiniais reikalais.

PHILADELPHIA

VISI Į LIETUVIŠKO 
HUMORO VAKARĄ

P h i 1 a delphijos lietuvių 
komitetas Bendruom e n ė s 
Balsui remti rengia lietu
viško humoro vakarą, ku
riame rašytojai Antanas 
Gustaitis iš Bostono ir Leo
nardas Žitkevičius bei Jo
nas Rūtenis iš New Yorko 
skaitys ir deklamuos links
mus, humoristinius kūri
nius. Visi trys svečiai yra 
pagarsėję rašytojai, savo 
humoristiniais, satyriniais 
sugebėjimais tikrai suteiks 
klausytojams džiaugsmo. L. 
Žitkevičius ir J. Rūtenis 
Philadelphijoje dar nema
tyti, tad jų pasirodymas 
mums yra maloni naujiena, 

šitokio pobūdžio vakaro 
Philadelphijoje dar nėra 
buvę. Philadelphijos lietu
vių visuomenė, atsilanky
dama į šį vakarą(turės gra
žų, dar ligi šiol neturėtą 
malonumą, o be to parems 
Bendruomenės Balsą, kuris 
gražiai ir ištikimai tarnau
ja lietuviams jau eilė metų 
ir reikalingas paramos.

Tad visi, kas tik galite, 
atkeliaukite į lietuviško hu
moro vakarą, kuris įvyks 
š. m. sausio mėn. 30 d., šeš-

ELŽBIETAI REPČIENEI

mirus, jos vaikams, anūkams ir giminėms širdin

gą užuojautą reiškia

Petras Bulkė

ARVYDUI RIMUI

tragiškai žuvus, tėveliams AGAI, KAZIUI ir bro

liui ŠARŪNUI RIMAMS giliausią užuojautą reiš

kia

Rita ir Juozas Nausėdai ir šeima

ST. LOUIS
♦ Lituanistinė mokykla 

išėjo viešumon. East St. 
Louis apylinkėje šiais me
tais Lithuanistinė mokykla, 
vadovaujama mokytojų A. 
Gavelienės, Z. Grybino ir 
Al, PaulikaiČio,subūrė gra
žų pačių jauniausių ir pa
ūgėjusių būrį ir naudoda
masi prielankia parapijos 
klebono prelato Dr. A. 
Deksnio globa intensyviai 
ir gražiai dirba: mokosi lie
tuviškai rašyti ir skaityti, 
mokosi Lietuvos istoriją ir 
gražioje tėvų kalboje dai
nuoti ir žaisti.

Savo pirmame pasirody
me visi šios mokyklos mo
kiniai dalyvavo programo
je; suvaidino — linksmą 
popietę pas Sigutę, dainavo 
solo dainas ir giesmes, sa
kė eilėraščius ir visų moki
nių choras — pagelbstint 
mokytojui Al. Paulikaičiui, 
iš širdies dainavo lietuviš
kas dainas. Jų pastangas 
stebėjo tėveliai, svečiai ir 
Kalėdų senelis. Sužinojęs 
juos besidarbuojant, atsi
lankė išklausyti jų progra
mos, o po to, radęs vertus, 
pradžiugino dovanomis.

• Vasario 16-tos — Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
šventės minėjimas. Vietos 
ALT skyrius buvo sukvie
tęs organizacijų atstovus 
aptarti, kaip tinkamiausiai 
pravesti Lietuvos Nepri
klausomybės — Vasario 16- 
tos dienos minėjimą. Pasi
tarimo metu buvo sudaryti 
atskiri minėjimo komitetai 
rūpintis atitinkamais užda
viniais; programos komite
tui vadovaus Zigmas Gry- 

tadienį, 7:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Muzikalinėje salė
je, 2715 East Allegheny 
Avenue.

Bus leidžiamas laimėji
mams dailininkės Paukštie
nės paaukotas paveikslas. 
Veiks bufetas, bus šokiai, 
grojant geram orkestrui.

Bilietai tik po $3.00, $2.00 
ir moksleiviams po $1.00. 
Visi būtinai atsilankykite. 

binas, finansų — Stanley 
Petraitis, pakvietimų ir pri
ėmimų — Juozas Juodakis, 
papuošimų — p. O. čerš- 
kuvienė, vaišių — Veroni
ka Gubickienė ir John Žič- 
kus, rezoliucijų — Jeanett 
Miller ir pagarsinimų — 
Br. Tiškus.

Buvo nutarta minėjimą 
pravesti vasario mėn. 14 
dieną (sekmadienį), 6 vai. 
vakaro. Visi lietuviai iš ar
timųjų apylinkių ypač, o ir 
iš toliau maloniai kviečia
mi iš anksto pasirengti at
vykti j šį minėjimą, atsive
dant ir savo draugus, šiuo 
metu Alto skyriaus komite- 
tan įeina prel. dr. A. Deks- 
nys, Stanley Petraitis, Ro
mas Gintautas ir Jeanett 
Miller.

• Užgavėnių tradicinis 
vakaras yra rengiamas 
ALT S-gos skyriaus kas
met. Ir šįmet yra numatyta 
toks pasilinksminimo ir už
sigavėjimo vakaras pra
vesti su programa vasario 

’ mėn. 27 dieną, Grand Ma
rais Statė Park svetainės 
patalpose. Atsilankys Laši
ninis ir Kanapinis, o juos 
sutikti kiekvienas turėtų 
nepraleisti progos. (b)

DETROIT

ORGANIZACIJŲ 
CENTRAS RUOŠIASI 

VASARIO 16

Kaip ir kiekvienais me
tais Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras, kuris 
apjungia organizacijas Lie
tuvos laisvinimo akcijai, 
ruošia Lietuvos Nepriklau
somybes paskelbimo 47 me
tų sukakties minėjimą, ku
ris šiais metais įvyks sek
madienį, vasari 14 d., 3 vai. 
p. p., Detroito Cobo Hali. 
Minėjimo programą išpil
dys šv. Antano parapijos 
choras, vad. muz. Alberto 
Mateikos. Pagrindiniu kal
bėtoju bus SLA centro val
dybos pirmininkas Povilas 
Dargia iš Pittsburgho. Au
kos, renkamos minėjimo 

Tinkami rūbai duoda
gerą savijautą
DĖMESIO

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

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTA N Y „500” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE 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.

metu, bus skiriamos Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Au
kos taipgi siunčiamos 
DLOC-ui, 15756 Lesure, 
Detroit, Michigan 48227.

Tikimasi, kad Detroito ir 
apylinkių visuomenė supras 
reikalą ir bus duosni šiam 
svarbiam tikslui. Minėjimo 
proga Michigano valstybės 
gubern. George E. Romney 
ir Detroito miesto burmis
tras Jerome P. Cavanagh 
paskelbs proklamacijas. 
Lietuvos trispalvė plevė
suos miesto centre ir ruo
šiama vėliavos pakėlimo ir 
nuleidimo c e r e m o n ijos. 
t)LOC-o valdybą šiais me
tais sudaro pirm. R. Valat
ka, vicepirm. Juozas Gruz
dąs, prot. rašt. Petras Ja
nuška, sekr. Vladas Vis
kantas, Danguolė Majaus- 
kaitė, fin. rašt. Alfonsas 
Juška ir ižd. Vacius Lelis.

• Lietuvių Katalikų Ve
teranų metinis balius ir va
karienė įvyks šeštadienį, 
vasario 20 d., 8 v. v., Lietu
vių Veteranų Namuose, 
16003 West Warren kam
pas Rutherford. Įėjimas 3 
dol. asmeniui. Šokiams gros 
Vyčių orkestras.

• Arnoldas Kudžius, Juo-
Zo ir Ono Kudžių sūnus, sū 
šeima persikėlė gyventi į 
Minneapolį, Minn., kur jis 
paskirtas District Manager 
garsios Independent Order 
of Foresters fraternalinės 
organizacijos. —rjv—

NEWARK
• Ieva Trečiokienė iš 

Orange, N. J. sausio 18-tą 
buvo paguldyta į Presbyte- 
rian ligoninę, Newarke.

Greita pagalba
NENUSIMINK, gausi 

pagalbą. Vaistai, kurie bu
vo ilgai laukiami, nuo reu
matizmo, rankų, kojų nu
tirpimo ir skaudėjimo, jau 
yra...

Tuojau siųsk šį skelbimą 
ir savo vardą su antrašu; 
atsiųsime vaistų išbandy
mui.

Royal Products
North Sta., P. O. Box 9112

Newark 4, New Jersey 
(7-10)

* VAK. VOKIETIJOS vyriau
sybė, bendradarbiaujant su kito
mis Europos valstybėmis, pra
dėjo vykdyti planą, pagal kurį 
pristatomi moderniški ginklai Iz
raelio valstybei. Savąją dalį pri
statomų ginklų apmokės pati Bon
nos vyriausybė. Kancleris Er- 
hardas pareiškė, kad Vokietija 
yra moraliai įpareigota suteikti 
Izraeliui pagalbą.

Toji pagalba, be abejo, iššau
kė arabų valstybių reakciją. Egip
tas pagrąsino pripažinsiąs R. Vo
kietijos vyriausybę, neatsižvel
giant į tai, kad ir Egiptas gauna 
daug paramos — ginklavimosi 
specialistais, iš Vak. Vokietijos.
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