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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIEŠ SUNKŲ SPRENDIMĄ 40 METŲ LIETUVIŲ BANKO PREZIDENTO PAREIGOSE

PRAĖJUSI SAVAITĖ PARODĖ, KAD PREZI
DENTAS JOHNSONAS TURI RYŽTIS, JEI 
REIKTŲ, SMARKESNIŲ VEIKSMŲ VIETNA
ME IR LIKVIDUOTI CASTRO REŽIMĄ KUBO
JE. — ABU VEIKSMAI SUTIKS LABAI DIDE
LĘ OPOZICIJĄ VIDUJE, KAS BE ABEJO SU

RIŠA PREZIDENTO VEIKIMO LAISVĘ.

---------  Vytautas Meškauskas ----------
Praėjusi savaitė ryškiai pa

rodė prieš kokį sunkų sprendi
mą atsidūrė prezidentas John
sonas. Grynai karinių ir susi
siekimo taikinių bombardavimas 
šiauriniame Vietname kol kasdar 
neatnešė pageidaujamų rezulta
tų. Ir atsidaręs antrasis frontas 
Karibų jūroje nežada jokių grei
tų rezultatų. Kol kas 58 gerai 
apmokyti komunistų agentai pri
vertė t Dominikų Respubliką pa
siųsti beveik dvi divizijas karių, 
viso per 40.000. 58 prieš 40.000 
— gražus santykis! Reikia tačiau 
atsiminti, kad Fidel Castro savo 
sukilimą pradėjo vos su 17 vyrų, 
grandinis Hitleris pradžioje 
turėjo vos 7 draugus, nedaug suo
kalbininkų talkininkavo ir Leni
nui. Todėl jėgų santykis dažnai 
nėra lemiamas. Jei dauguma yra 
pasyvi, laimėti pa-lį irjabai mąž'’ 
grupelė.

Už tat prezidentas Johnsonas, 
jo paties gegužės 3 d. pasakytais 
žodžiais tariant, negalėjo sėdė
ti "in our rocking chair with 
our hands folded". Jis turėjo veik
ti čia, tuo pat metu neprarandant 
Vietnamo.

Dabar truput} aritmetikos. 58 
komunistų agentai pririšo dvi 
JAV divizijas Dominikų Respub
likoje. T-J apytikriai tiek pat, 
jei ne daugiau, kiek ir P. Viet
name. Vokietijoje stovi penkios di - 
vizijos. Taigi viso 11 divizijų. Iš 
viso turima 16 armijos ir 3 ma
rinų divizijas taigi —19. Atimki
me 11 anksčiau išskaičiuotų divi
zijų ir rasime, kad rezerveturi- 
ma vos 8 divizijos. Kas liks, jei 
saujelei komunistų pasiseks iš
šaukti sukilimą Venezueloje, Ko
lumbijoje ar kokioje kitoje Loty
nų Amerikos valstybėje?

Visa tai rodo, kokia didelė klai
da buvo padaryta sėdint "inour 
rocking chair” ir leidžiant komu
nistam įsigalėti Kuboje. Domini
kų Respublikos likimas bus spren
džiamas kartu su FidelCastro li
kimu.

Už tat praeitos savaitės US 
News & World Report savaitraš
tyje jau buvo svarstoma kaip nu
versti Castro. Sovieui nemėgs- 
u be reikalo mėtyti dolerių ir jei 
jie nesigaili net pusės bilijono do
lerių per metus, kad išlaikyti ko
munistinį režimą Kuboje, reiš
kia, kad jiems jis apsimoka. įvy
kiai kaimyninėje Dominikų Res
publikoje tai įrodė. Tie patys įvy
kiai parodė, kad visos trys tarp 
savęs neva tai nesutinkančios 
tos respublikos komunistų grupės 
būtent: Maskvos klausanti, Pe
kino klausanti ir Castro žinioje 
esanti — visos labai gražiai su- 
urė ir darniai veikė, kai atėjo 
ne žodžių, bet veiksmo metas.

Tačiau taip ilgai laukus ir ne
drįsus Castro* nuversti 1961 me
tais, kada užtektų tik dalies da
bar Dominikų valstybėje pavar
totų jėgų, dabar jį nuversti jau 
daug sunkiau, eventuliai galima 
būtų susidurti net su atominio 
karo pavojumi, nes sovietai tik
rai labai nenorės apleisti savo 
pozicijų. Iš kitos pusės Castro 
palikti irgi yra labai pavojinga.

Tas pats ir pietryčių Azijoje, 
šiaurinio Vietnamo bombarda
vimas tik tada turėtų prasmę, jei 
Hanoi, Maskva ir Pekinas būtų 
įtikinti kad Amerika yra pasiry 
žūsi panaudoti visą savo jėgą tu- 
rimom pozicijom apginti. Jei ta
čiau Hanoi ir jo talkininkai liko 
įsitikinę, kad Amerika vis dėlto 
nedrįs toliau eiti ir panaudoti 
savo atominių bombų prieš patį, 
H’nnį miestą ir eventuliai prieš 
Kiniją, jei toji drįstų įsikišti, 
ligišiolinė politika, nors ji ir tu
rėjo dalinį pasisekimą, ilgainiui 
bus pasmerkta nesekmei.

PASISEKĘS JAUNIMO ŽYGIS
TELEFONU Iš 

WASHINGTONO

Lietuviu jaunrnrttf gegu
žės 15 dienos žygis į Wa- 
shingtonų Prezidento John
sono politikai paremti pa
sisekė visais atžvilgiais: 
buvo gerai suorganizuotas, 
gausus, įspūdingas. Dėl to 
susilaukė pelnyto dėmesio 
ir priminė taip pat Lietuvos 
pavergimą. Delegacijos bu
vo priimtos aukštųjų vy
riausybės pareigūnų. Padė
ti vainikai prie Prezidento 
Lincolno paminklo ir Pre
zidento Kennedžio kapo. 
Demonstracija buvo paro
dyta per televiziją, paminė
ta spaudoje ir per radiją. 
Tai vienas iš geriausių lie
tuvių pasirodymų Ameri
kos sostinėje, dėl to lietu
vių jaunimas ir ypač jo or
ganizatoriai nusipelno visų 
padėkos ir pagarbos.

JAV VYR. TEISMAS sutiko dar 
kartą svarstyti, ar federalinė vy
riausybė gali įsakyti komunistų 
partijos nariams registruotis, jei 
jie tai atsisako savanoriškai da
ryti. Teismo posėdžiai tiems 
klausimams spręsti prasidės spa
lio 4 d.

JAV vyriausybė jau 15 metų ban
do priversti registracijos būdu 
komunistus išeiti į viešumą, ta-

Už tat Amerikos draugai ir prie 
šai praeitą savaitę suko sau gal
vą dėl tolimesnės prezidento lai
kysenos ir jo apsisprendimo 
"How serious is the President" 
— klausė National Review skil
tyse James Burnham. Ką darys 
prezidentas Johnsonas? Grįš į 
"our rocking chair" ir ramiai sup
damasis žiūrės, kaip 'suskilę* 
komunistai įsigali visame pasau
lyje, ar turės pakartoti savo ma
rinų štabo šefo generolo Wallace 
Green žodžius? Tas grįžęs iš 
Vietnamo pareiškė, kad marinai 
tame krašte perėmė "passive 
defense of the Danang base". 
Visai pagal ligšiolinę adminis
tracijos liniją, kuri apsiriboja tik 
pasyviu gynimusi. Tačiau savo 
pasikalbėjimo gale generolas ne
išlaikė linijos ir pridėjo: "Jūs 
negalite nieko apginti sėdėdami 
ant savo maišo, todėl reikia at
sikelti, rasti vietkongiečius ir 
juos mušti". (You can't defend 
anything by sitting on dour ditty 
bag, so go out and find the Viet- 
cong and kili them).

Visų taip vadinamų'liberalų' ir 
panašaus elemento pasipiktini
mui, prezidentas turėtų periimti 
tuos žodžius kaip savo naujos po
litikos motto. Jis neturi kitos iš
eities, o gintis juk kiekvienas tu
ri teisę.

Čiau tie įvairių teismų sprendi
mais ir apeliacijomis ieško spra
gų konstitucinėj teisėj ir iki šiol 
išvengė registracijos. y

* ANTONIO GUZMAN numato
mas Dominikų Respublikos pre
zidentu, kol kraštas demokratiniu 
būdu galės išsirinkti valdžią. Rin. 
klmai turėtų įvykti 1966 m. A. 
Guzmano parinkimas laikomas 
kompromisinio JAV atstovų su
sitarimo su sukilėliais rezulta
tu ir buv. kairiųjų prezidento 
Bosch laimėjimu. Susitarimas 
įvykęs slaptai. Washingtone ne
neigiamas Guzmano vaidmuo pa
sitarimuose, kartu tvirtinant, kad 
JAV vyriausybės politika nėra 
pasikeitusi.

* PREZIDENTAS L.B. JOHN
SONAS, siūlydamas sumažinti mo
kesčius įvairioms prekėms, dau
giausia mokamus už į v. odos ir 
kt. išdirbinius bei t.v. liuksusi
nes prekes, kartu pareiškė įsi
tikinimą, kad tuo pačiu turėtų 
sumažėti daugelio prekių kainos.

* WL. TYKOCINSKI, lenkų ka
rinės misijos šefas Berlyne, pa
bėgo į Vakarus.

* ANGLUOS KARALIENĖ ELŽ
BIETA II gegužės mėn. 18 d. pra
dėjo savo istorinę viešnagę Vak. 
Vokietijoje.

Tai pirmas Anglijos monarcho 
vizitas Vokietijoje po 52 metų. 
Vokiečiai tam vizitui priduoda ne 
paprastą politinę reikšmę, iške-

Julius Paknis, Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugijos (Schuyler Savings and Loan Association of 
,Kearny, N.J.), pirmininkas tai draugijai vadovauja 40 metų. Ta proga š.m. gegužės 2 d. Lietuvių Katali
kų Bendruomenės Centro salėje buvo surengtas iškilmingas paminėjimas. Nuotraukoje: Elena Paknienė, 
Julius Paknis ir Bergen apskričio (county) N.J. aukštesnio teismo teisėjas Andr. Salvest-Salvestravi- 
čius J. Pakniui įteikia garbės ir pasižymėjimo lentelę.

IŠRINKTA NAUJA LB VOKIETIJOS 
KRAŠTO VALDYBA

Š.m. balandžio mėn. 30 d. ir 
gegužės 1-2 dienomis, Huetten- 
felde, įvyko Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tarybos 
suvažiavimo eilinė sesija. Sesi
jos darbuose ištisai dalyvavo 13 
Tarybos narių: Tėv. A. Bernato
nis, senioras A. Keleris, dr. J. 
Grinius, dr. J. Norkaitis, kun. 
Br. Liubinas , O. Boehm-Krutuly- 
tė, kpt. J. Valiūnas, kpt. J. Venc
kus, mok. Fr. Skėrys, aviac. kpt. 
A. Mariūnas, dipl. chem. V. Lė- 
nertas, J. Stankaitis, J. Kriščiū
nas ir garbės narys Erdmonas 
Simonaitis. Pirmąjį sesijos po
sėdį atidarė, amžiumi seniau
sias Tarybos narys Juozas Kriš
čiūnas, sekretoriaujant J. Stan
kaičiui. į Darbo prezidiumą iš
rinkti: Tėv. A. Bernatonis, J. 
Kriščiūnas ir J. Stankaitis.

Sesijos posėdžiai buvo vieši, 
todėl dalyvavo gausus būrys vie 
tos tautiečių ir iš įvairių krašto 
vietovių atvykusių bendruomenės 

liančią vokiečių tautos pastangas 
po įvairių karų, jungtis į taikos 
ir sugyvenimo siekiančių tautų 
bendruomenę.

* BUV. PREZIDENTAS GEN. 
D. EISENHOWERIS pareiškė, kad 
buvusi Kubos situacija ir dabar
tinė Dominikų valst. padėtis ne
turi panašumo. Castro laimint su
kilimą tuo metu senatorium bu
vęs John F. Kennedy pareiškęs, 
kad "Castro žengia S. Bolivaro 
pėdomis". JAV intervencija tuo 
metu būtų buvusi pasaulio pa
smerkta, kaip žiauriausių impe
rialistų. Tik 1961 m. Castro pa
reiškė visą laiką buvęs mark
sistu. J A V ka r iuomenės interven • 
cija Dominikų Resp. negali būti 
lyginama su Sov. S-gos įsikišimu 
į Vengrijos įvykius 1956. Vengri
jos sukilimas buvo numalšinus 
išžudžius virš 50.000 nekaltų žmo
nių nepaprastai didele karine jė
ga. JAV įsikišti J Vengrijos įvy
kius buvę neįmanoma. Vieninte
lis būdas Vengrijai išgelbėti bū
tų buvęs -- bombarduoti Sov. S- 
84.

narių. Taryba savo darbų eilėje 
išklausė išsamius Krašto Valdy
bos ir Vasario 16-tos gimnazijos 
padėti ir apie naujai statomo 
gimnazijos pašuto finansavimo 
reikalus. Kitų Bendruomenės or
ganų atstovai davė atskirus pra
nešimus iš savo metinės veiklos: 
švietimo Komisijos vardu --Tė
vas A. Bernatonis, Vasario 16-tos 
gimnazijos vardu -- direktorius 
kun. Br. Liubinas, Garbės Teis
mo vardu -- dr. P. Karvelis at
siuntė pranešimą raštu. Po visų 
pranešimų buvo perskaityus 
Kontrolės, Komisijos protokolas, 
apimantis 1964 m. Krašto Valdy
bos ir jos įstaigų atskaitomybės 
reikalus. Protokolą perskaitė Jur
gis Barasas.

Visi sesijos posėdžiai praėjo 
ypatingai darbingoje nuotaikoje. 
Gyvai diskutuou visais Bendruo
menės organų pranešimuose iš
keltais klausimais. Ypatingai iš
samiai apsvarstyta Krašto Val
dybos patiekta apyskaita už 
1964 metus ir sąmata 1965 me- 
ums. Dėl apyskaitos ir sąmatos 
plačiai pasisakius visiems Ta
rybos nariams, slaptu balsavimu, 
apyskaita už 1964 metus ir sąma- 
u 1965 metams priimta.

Paskutiniame sesijos posėdyje 
prieita prie Bendruomenės orga
nų rinkimų. Po gyvų diskusijų 
posėdyje ir po pasitarimų per 
pertraukas, Krašto Taryba, slap
tu balsavimu, išrinko PLB Vokie
tijos Krašto Valdybą sekančios 
sudėties:

Kun. Br. Liubinas, kpt. J. Va
liūnas, aviac. kpt. A. Mariūnas,
E. Simonaitis ir J. Barasas.

Kontrolės Komisijon, slaptu 
balsavimu išrinkti: mokyt. J. 
Laukaitis, ltn. K. Bendoraitis ir
J. Pauliukevičius.

Garbės Teismo pirmininku iš
rinktas dr. P. Karvelis, nariais 
kpt. J. Venckus ir mokyt. S. An
tanaitis.

Atsižvelgiant, kad šių metų ru
denį baigiasi dabartinės Krašto 
Tarybos kadencija, buvo išrinkta 
rinkimų Komisija, kuri praves 
šių metų rinkimus į PLB Vokie
tijos KraštoTarybą. RinkimųKo

misijon, slaptu balsavimu, iš
rinkta: Arno Endrikaitis, Jurgis 
Pauliukevičius, Petras Labanaus
kas, Algirdas Jusevičius ir Sta
sys Vodopalas.

Baigiant savo kadenciją Kr. 
Valdyba daugiausia dėmesio sky
rė Vasario 16 Gimnazijos išlai
kymui ir jos naujų rūmų statybai. 
Kr. Valdyba džiaugiasi, kad jai 
pavyko šiais meteis išlaikymui su 
organizuoti tiek lėšų, kad neteko 
skolintis iš statybos pinigų. Kr. 
Valdybai taip pat malonu, kad baig
dama kadenciją Kr. Tarybos na
riams gali parodyti baigtus nau
juosius Gimnazijos rūmus. Kr. 
Valdyba apgailestauja, kad neturė
jo pakankamai jėgų išvystyti gy
vesnę kultūrinę veiklą, tačiau ji 
kartu su dėkingumu konstatuoja, 
kad čia atėjo efektyviai j pagal
bą kitos organizacijos. Kr. Val
dyba taip pat jaučia, kad ji ne
pakankamai turėjo jėgų vesti gy
vą bendruomeninę veiklą LB apy
linkėse, tačiau ji yra nuomonės, 
kad čia Kr. Valdyba gali būti tik 
pagelbininke. Tikroji veikla turi 
būti vykdoma pačių apylinkių vei
kėjų. Ten, kur yra aktyvių ir ener
gingų lietuvių visuomenininkų, 
yra aktyvi ir energinga LB apy
linkė.

Kr. Valdyba savo veikloje pa
stebėjo kai kurias Bendruomenės 
statuto nepraktiškas vietas, o kai 
kur pasigedo statuto nurodymų. 
Todėl ji viltingai laukė ir tebe
laukia 1962 m. Kr. Tarybos suda
rytosios statutų komisijos pro
jektų.

Perduodama pareigas šioj sesi
joj išrinktiesiems asmenims, pa
sitraukianti Kr. Valdyba linki 
jiems ištvermės ir gražaus bend
radarbiavimo.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
ITALUOJE.

Velykų atostogų metu 24 Gim
nazijos moksleiviai su tautinių 
šokių mokytoja E. Tamošaitie
ne, Gimnazijos kapelionu kun. J. 
Riaubūnu ir direktorium kun.Br. 
Liubinu buvo nuvykę į Bardi 
miestą š. Italijoje, kur atliko pro
gramą Nepaprastųjų Bažnyčios 
Reikalų Kongregacijos Sekreto
riaus arkivyskupo A. Samore tė
viškėje, šventinant jo lėšomis pa
statytus Jaunimo Centro namus, 
kuriuose vienas aukštas įrengtas 
Lietuvos garbei su Aušros Vartų 
koplyčia ir Lietuvos istorijos

(Nukelta į 2 psl.)
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freskais. Gimnaziją kvietė ir ke
lionės bei kitas išlaidas padengė 
PLB Italijos krašto V-bos pirmi
ninkas prel. V. Mincevičius. Buvo 
vykstama autobusu per Šveicari
ją, kur Lugano mieste, važiuojant 
t ten ir grįžtant buvo pernakvo
ta. Kelionė užtruko po 2 dienas į 
kiekvieną pusę. Pačios iškilmės 
Bardi mieste buvo Velykų antrą
ją dieną (bal. 19). Jos prasidėjo 
pamaldomis Aušros Vartų koply
čioje, kurias atlaikė arkiv. A. 
Samore. Iškilmingas namų per
davimo Bardi parapijai aktas vy
ko lauke prie tų namų, o meninė 
programa su lietuvių tautiniais šo
kiais didžiojoje miesto aikštėje 
įrengtoje scenoje, šokiai buvo iš
pildyti labai puikiai ir susilaukė 
nuoširdaus keleto tūkstančių mi
nios fvertinimo. Žiūrovų tarpe bu 
vo keletas vyskupų, aukšto laips
nio kariškių, įvairių valdininkų ir 
diplomatų su ministro rangu.

Iškilmių šeimininkas arkiv. A. 
Samore jautriais žodžiais išreiš
kė gilią padėką šokėjams, ir 
vadovei E. Tamošaitienei, šventė 
gražiai'nuteikė taip pat pačius šo
kėjus, Grupės seniūnas Petras 
Vegneris išreiškė padėką moky
tojai už jos dideli, kantrų ir pras
mingą darbą. Vakare lietuvių jau
nimas turėjo probos pabendrauti 
su vietiniu jaunimu ir kartu pasi
linksminti. Visas tasdienasBar
di mieste lietuviai buvo dėmesio 
centre. Prel. V. Mincevičiui 
miesto*valdyba suteikė garbės pi
lietybę. Esmingieji iškilmės mo
mentai buvo nufilmuoti ir rodomi 
Italijos televizijoje.

* DR. A. GERUTIS savo 60 
metų amžiaus sukakties proga pa 
aukojo Gimnazijai 100 šveicariš
kų frankų. Dr, Gerutis yra vie
nas iš reguliariu Gimnazijos rė
mėjų.

PLB APYLINKIŲ VEIKLA

Kadangi PLB Informacijų iš 
leidimas ilgesni laiką yra buvęs 
sutrukdytas dėl redaktoriaus sir
gimo, tai Š| kartą tik trumpai 
tesuminima žinios iš apylinkių.

Hamburge, buvo gražiai pa
minėta Vasario 16 šventė. Iškil
mingas posėdis |vyko parapijos 
salėje Hamburg-Altona, Dohrn- 
weg 8.

Bremene, buvo surengta 
Kalėdų eglutė vargo mokyklos 
vaikams, šventiškoje nuotaikoje 
vaikučiai vadovaujant vargo mo
kyklos mokytojos, padeklamavo 
eilėraščių, padainavo lietuviškų 
dainelių ir pažaidė. Kalėdų se
nelis visus vaikučius apdovano
jo.

MŪSŲ MIRUSIEJI

š. m. balandžio mėn. 6 d. 
Gautingo sanatorijoje, po ilga
laikės ligos, mirė žurnalistas 
Mečys Musteikis. Velionis buvo 
gim. 1915 m. lapkričio 28 d. Lau- 
čiūniškių kaime, Zarasų apskr. 
Jis yra buvęs aktyvus katalikiš
kų organizacijų narys Nepriklau
somybės laikais, o per pirmąją 
bolševikų okupaciją aktyviai įsi
jungė | pogrindžio veiklą Telšiuo
se. Už tai jis buvo bolševikų su
imtas ir kalintas Kauno kalėjime. 
Vokiečių okupacijos metais taip 
pat dalyvavo rezistencijoje, buvo 
Telšių politinių kalinių valdybos 
narys ir pogrindžio Lietuvių Fron. 
to Telšių padalinio kasininkas. 
Tremtyje, nuo 1945 metų gyveno 
visą laiką Gautinge ir bendradar 
biavo {vairiuose laisvojo pasaulio 
lietuvių laikraščiuose. Nuo 1948 
m. iki mirties buvo Europos lie
tuvių informacijos (ELI) vedėjas

BULAT OKUDŽAVA

Tai šiandien garsiausias šio 
milžiniško krašto žmogus. Jis 
maskvietis, dainininkas, su gi
tara išpildąs nuosavas melodi
jas. Jo garsas nėra spaudos 
dirbtinai išpūstas. Ne, sovie
tų spauda apie did|j| dainelių iš-' 
pildytoją tyli. Tačiau jo dainos 
bei dainelės keliauja per visą 
Rusiją ir jos dainuojamos vi
sur ten, kur susitinka trys, ke- 
turi jaunuoliai.

Traukiniuose, parkuose, stu - 
dentų parengimuose, visur esu 
girdėjęs didžiojo menininko — 
Bulat Okudžavos dainas. Man pa
sakojo, kad jis tolygiai populia
rus ir Murmansko karininkų tar
pe ir jaunimo darbo stovyklose 
tolimame Kazachstane.

Okudžavos dainos dažniau
siai plinta magnetofono juoste
lėmis. šių dienų Sovietų Sąjun
goje magnetofonas, -- svarbus 
veiksnys. Kadangi jis labai pi
gus, tad daug kas, ir ypatingai 
jaunimas j| gali įsigyti; ir mag
netofono pagalba paplinta visa tai, 
ko negali | savo programos rė
mus Jsprausti oficialioji spauda 
Ir radijas.

Bulat Okudžavos padėtis dide
le dalimi -- dvilypė. Jo daine
lės (chansons) nėra uždraustos, 
dideliuose mietuose jis suren
gia gausius koncertus, kurių klau
sosi iki 1800 asmenų. Tačiau ne
įmanoma įsigyti patefono plokš
telių su jo dainomis, nes jos ne
gaminamos. Okudžava pasakojo, 
kad porą kartų jau buvusios pa
rengtos matricos plokštelei pa
gaminti, bet paskutinę akimirką 
"kas nors" jsikišdavęsir sutruk- 
dydavęs. Tačiau keli lenkų žur
nalistai nusigabeno juostą su Oku
džavos dainomis ir šiandien jo 
dainos plačiu mastu sklinda iš 
Varšuvos. Dainininkui kenkia tai, 

ir aktyvus Europos Lietuvių Fon- 
to narys.

Velionis palaidotas š.m. balan
džio mėn. 10 d. Gautingo kapinė
se, palydint kun. dr. J. Avižai 
ir būreliui vietos bei Muenche- 
no lietuvių. Laidotuvėse dalyva
vo ir velionies brolis, atvykęs iš 
JAV, dr. A. Musteikis.

«*«
š.m. vasario mėn. 18 d. Lan- 

deck ligoninėje, po ilgesnės li
gos mirė LS karininkas inž. Po
vilas Augustinas. Jis buvo gimęs
1919 m. gruodžio mėn. 1 d., Ku
piškyje. Nuo 1938 m. iki 1943 
m lankęs aukštesniąją techni
kos mokyklą Kaune, kurią baigė 
mechanikos inžinieriaus laips
niu. Nuo 1944 m. iki karo pabai
gos aktyviai dalyvavo rytų fron
te vokiečių armijoje. 1947 m. įs
tojo | lietuvišką dalin| (Labor 
service) prie amerikiečių armi
jos. Nuo 1950 m. kovo mėn. 15 
d. jis buvo 8591 LS inžinerijos 
kuopoje, kur ėjo būrio vado parei
ga s iki mirties.

. Velionis paliko našlę ir du po
sūnius. Palaidotas š.m. vasario 
mėn. 22 d. Speyer kapinėse.

***
š.m. vasario mėn. 3 d. Bad- 

Zvischenahn’e mirė Viktoras Mi 
lašauskas. Velionis buvo gimęs
1920 m. gegužės mėn. 18 d. Pa
vėsyje. Palaidotas š.m. vasario 
mėn. 6 d. Bad-Zwischenahno ka
pinėse.

»*♦
š.m. kovo mėn. 13 d. Zwei- 

brueckene mirė Algirdas Butke
vičius. Velionis buvo gimęs 1922 
m. Palaidotas š.m. kovo mėn. 16 
d. Zweibrueckeno kapinėse. 

kad be Varšuvos radijo, jo dainas 
transliuoja ir Muenchene veikiąs 
"Liberty" siųstuvas.

Okudžavos Maskvoje nesuti
kau. Jo motina man davė telefo
no numeri Leningrade ir su juo 
susitikau Oktjabr Hotėl, kur bu
vau sustojęs. Viešbutis buvo ne
toli Maskvos stoties ir kadangi 
tą vakarą dainininkas vyko {Mask
vą, jam buvo patogu porai valan
dų, prieš išvykstant, susitikti su 
manimi.

Tai aukštas, liesas, tamsia
odis vyriškis. Jis nepanašus {ru
są (jo tėvas — gruzinas, moti
na -- armėnė), turi mažą barz
delę ir liūdnas, protingas akis. 
Jis man priminė did|j| rusų hu
moristą Zoščenką.

Gimęs 1924 m., jis 1942 m. sa
vanoriu atsidūrė fronte, po karo 
baigė pedagogini institutą ir pen
kerius metus dirbo mokytoju vie
name apleistame kaime. Di
džiųjų valymų metu jo tėvą kaip 
"japonų šnipą" sušaudė, jo mo
tina 19 metų buvo kalinta Sibiro 
moterų stovykloje. 1956 m. ji bu
vo reabilituota ir gr|žo J Mask
vą. Abu buvo komunistų partijos 
nariai.

Okudžava pradžioje rašė eilė
raščius; jie buvo spausdinami; po 
to sekė proza; ir visai atsitikti
nai vieną vakarą linksmoje drau
gijoje jis, gitaros palydimas, dai
navo savo dainas. Naujai gimusi 
daina visiems patiko. Vėliau jo 
geras draugas, žurnalo "Znam- 
ja" redaktorius Leo Anenskis 
(poetui prašant, jis man {rašė | 
juostą Okudžavos dainas) man 
pasakojo, kad prieš ketverius, 
penkerius metus, tą vakarą jis {ra
šęs | juostą anas dainas. Jau kitą 
dieną juosto buvo penkis kartus 
padauginta, nes visi pokalbio da
lyviai norėjo turėti Okudžavos 
dainas. Ir taip prasidėjo, jam pa
čiam nežinant, jo pergalės žy
gis sovietų tautose.

Toks visuotinis populiarumas 
atkreipia ne tik grožio mėgėjų dė
mesį. Kadangi dauguma Okudža
vos dainų atspindėjo satyrinę pa
žiūrą | gyvenimą, poetui teko pa
tirti daugeli nebūtinai malonių pa
sikalbėjimų ir {spėjimų.

Tačiau, jo paties žodžiais, tų 
{spėjimų skaičius mažėjo. Pa
prastai žmonės pripranta prie 
laisvo žodžio ir šiuo atžvilgiu 
Okudžava — optimistas. (Toliau 
Mihailovas pateikia kai kurių dai
nų turint, jis pasakoja, kaip buvo 
sutrukdytos jo eilėraščių rinkinio 
pasirodymasį kaip leidėjas iš
braukė 10 eilėraščių, kaip auto
rius skundėsi Iljičiovui ir ... 
negavo jokio atsakymo, knyga te
pasirodė po kelių mėnesių).

Iš viso jis sukūrė 90 dainų. 
Tačiau jau daugiau kaip metai 
jis nieko neparašė; jam eilėraš
čiai jau nejdomūs ir tai supran
tama, nes koncertuose jis verčia
mas nuolat kartoti. Dabar dau
giau domisi proza.

Prieš metus Pravda puolė Oku
džavos romaną "Būkitepasveikin
ti, mano mokiniai". Vėliau padė
tis kiek pasikeitė ir jis dabar ku
ria naują romaną "Visiškai nau
jas". Pagal autorių, tai linksmi, 
o iš tikrųjų gi liūdni, vieno kai
mo mokytojo pergyvenimai.

Tarp kitko: poetas dar nėra bu
vęs užsienyje. Jei jis pakviečia
mas | Lenkiją ar { Čekoslova
kiją, tai Rašytojų Sąjunga atsa
ko, kad autoris - dainininkas 
esąs užimtas ir prašo jam atleis
ti. Poetas širsta. Jis mielai norė
tų apsilankyti Jugoslavijoje.

Okudžavos dainos, tai vertinga 
rusų poezijos kūryba ir jos gy
vens tol, kol egzistuos Maskva, 
nes tos dainos tai didmiesčio i 
melodija, miesto su gatvėmis bei 

skersgatviais, troleibusais, su 
vargingais subnuomininkų kam
barėliais, su nusigėrusių skanda
lais ir su garsiuoju gruzinų res
toranu "Aragvi" ir su prostitu
tėmis, vakarais susirenkan
čiomis ties Puškino paminklu.

Tos dainos, tai tikrasis Mask
vos gyvenimas. (Mihailovas atpa
sakoja kai kurių dainų apie Mask
vą turin|).

Okudžavos dainas reikia iš
girsti, jei nori jas suprasti. Gar
bė didžiajam poetui, nes jie nepa
miršo, kad šalia valstybės, is
torijos, erdvės skridimų, visuo
menės sistemų susidūrimo, gigan
tiškosios statybos esama dar ir 
— žmogaus.

Dainoje apie "Popierinj karei
vi" kalbama apie kareivi, kuris 
norėjęs pertverkyti pasauli," kad 
visi būtų laimingi", tačiau pa
miršęs, kad jis popierinis. Ka
reivis nuolat šūkavęs "| kovą, į 
ugnf ir pagaliau pats pateko Į 
ugn| ir — sudegė. (Toliau pa
teikiami dar kelių dainų pavyz
džiai).

Rusija jau iš seniau žinoma 
savo gražiųjų dainų turtais (pri
siminkime kad ir Vertinskj). Oku
džava {rodo, kad ir šiandien tas 
pats. Kiek daug pakenkia rusų 
kultūrai tie, kurie kliudo paruoš
ti patefono plokšteles su Okudža
vos dainomis, kurie neleidžia jas 
perduoti per radiją ar spausdinti 
knygose. Tačiau, kol dar bus to
kie talentai, kaip Okudžava, tol 
gyvens rusų menas ir rusų mu
zika.

ABSTRAKCIJOS APOLOGETAS

Vladimiras Nikolajevičius Tur- 
bin yra vienas populiariausių 
Maskvos Universiteto dėstytojų. 
Visuomet išgirsdavau Turbino pa
vardę, kai tik buvo kalba apieme- 
ną ir literatūrą, formalizmą ir 
modernizmą. Jo nepažinau. Mano 
draugai iš MDU vargais negalais 
porai dienų parūpino vieną Tur
bino knygą. Turbino atvejis dar 
kartą rodo, kiek mes mažai nu
sivokiame, kas vyksta Sovietų Są
jungoje.

1961 m. pasirodė VladimiroTur- 
bino knyga "Draugas laikas, 
draugas menas", kurioje svarsto
mos modernizmo literatūroje pro
blemos. Kritikas toje knygoje gi
na visas modernizmo apraiškas, 
{skaitant ir kubizmą ir daugiau
sia remiasi Majakovskiu ir ru
sų futuristais. Jo gynybos pagrin
dinė tezė: jei žmogus alkanas, 
tai materialinis perteklius - -pa
laima. Kai jis sotus, tai jam svar
bios ir kitos gyvenimo formos, 
ne tik valgymas ar gėrimas. Ly
giai tas pats ir mene. Pažanga 
mene reiškia ne vadinamųjų re
alistinių kūrinių padidinimą, bet 
esminj pakeitimą, o tai yra — 
modernizmas.

Jo knyga pasirodė 22.000 egz. 
tiražu ir tai Sovietų Sąjungai ab
surdiškai mažas egzempliorhj 
skaičius, šiandien jau niekur jos 
neįsigysi. Aišku, knygos pasiro
dymas sukėlė triukšmą. Iljičio- 
vas puolė Turbiną ir Pravdoje ji 
pavadino "Abstrakcijos apologe
tu".

Susitikęs su Turbinų, paklau
siau, kokia šių dienų padėtis. 
Turbinas pasirodė esąs optimis
tas. Nepaisant Iljlčiovo puolimų, 
jis nebuvo priverstas išeiti iš 
universiteto ("Jau ne tie laikai") 
Dabar jis rašo naują knygą su pa
našiomis mintimis. Jos dar radi
kalesnės ir esą galima, kad bus 
perspausdinta ir pirmoji jo kny
ga.

Tik dėl to, kad žymiausi šio 
didelio krašto reiškiniai dvasi

niame pasauly nutylimi ar nu
stelbiami, pasaulis visiškai ne
žino apie Turbino knygą (dau
geliu požiūrių ji praneša R. Ga- 
raudy veikalą "Realizmas be kran
tų") ir vėl vienas gabiųjų slavų 
neiškeliamas žmonijos kultūros 
gyvenime. Žinoma, tai Rusijoje 
nieko naujo. Pakanka tik prisimin* 
ti daugelio 20 ir 19 šimtmečio me
nininkų ir mąstytojų ignoravimą.

Humoras 

— Aš manau, kad šiandien teks pasilikti po pamokų...

ATSILANKĖ I DIRVA<- C. £

6907 Superior Avė.,
rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuvišką 
knygų, bet yra gausus pasirinkimas plokštelių, 
rankų darbo medžio drožinių, audinių ir gintaro 
išdirbinių.

(staiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak., šeš
tadieniais iki 2 vai. p. p.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

I DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
/Q KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

Tačiau, kaip yra pasakęs Zamja- 
tinas: "Eretikai — tai žemės d rus > 
ka, jie išlaiko viso kosmoso gyve 
nimą. Ar bus jie nutylimi ar nu
tildomi, visvien jie iškils su sa
vo žodžiu". Arba, kaip rašo Tur
binas: "Menas reikalingas moki
nio, kuris nepaklusnus ir įžūlus, 
išdr|sta pasipriešinti mokyto
jui".

(Bus daugiau)

flEŠĖMMI CHCAMJR PIRKITE MIIJEJE MERIIUE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRMHDVEJE 

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac ........... ......
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P.
3. Armagnac Imp. French Brandy
4. Riccadonna Vermouth 30 oz.......

... 5th 4.59 
.. 5th 4.89 
,.5th 4.39
Bott. 1.29

5- Zubrovka 100 proof.................................Sth 4.75
6. Napoleon Imp. French Vermouth .......5th 1.19
7. Bordeaux French Wine .........................5th 0.98

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 19th Court, Cicero. Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395; 
Suburban Phone: 656-6330..
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JAUNIMO ŽYGIS
Gegužės 15 d. lietuvių jauno

sios kartos veikėjų suorganizuo 
tas žygis | Washingtoną laikyti
nas labai gerai pavykusiu. Dele
gacija buvo priimta Baltųjų Ro
mų aukštųjų pareigūnų — prezi
dento asistento L. White ir Vals
tybės Departamento atstovo M. 
CieplinSki.

Radijas, televizija ir spauda 
ne tik Washingtone, bet per visą 
Ameriką skelbė to žygio tikslus 
ir tvarkingą, drausmingą, kultū
ringą jo eigą. Lietuvių repre
zentacija buvo apgalvota, tiks
linga.

Demonstracija susilaukė pla
taus lietuvių pritarimo. Jei atsi
žvelgti j trumpą laiką, kuriuo vi
sas tos žygis buvo organizuoja
mas, virš 2000 dalyvių skaičius, 
500 įvairiausių antikomunistinių 
plakatų paruošimas ir kt. rodo, 
kad nebuvo tiekdaugposėdžiauta, 
kalbėto ir ginčytasi, kiek dirb
ta ir organizuoto.

Pats to jaunimo žygis buvo po
litinis. Kokie betiltų to politinio 
žygio tikslai, jie nepakreiptų nei 
prezidento net vyriausybės užsi
brėžtos politikos. Bet esamoje 
santvarkoje vienos ar kitos gru
pės žmonių nusistatymo pade
monstravimas turi savo prasmę. 
Svarbu kaip ir kas demonstruo
ja. Prez. Johnsono griežtesnė 
užsienio politikos vaga, pradė
ta Vietname ir Amerikos pašo
nėje susilaukė visuomenės dė
mesio. Tas dėmesys visuomenė
je reiškiasi tarpusavio diskusi
jomis, savų jų tarpe reiškiamu pri
tarimu, kai tuo tarpu kairiosios 
grupės spėjo jau kelis kartus- 
demonstratyviai išreikšti savo 
nusistatymą, priešišką prezi
dento vyriausybės politikai, pa

LIETUVIŲ FONDO SAVIKRITIKA
LF Tarybos pirmininkas dr. A. Razma

1965 m. birželio 12 d. (šeš
tadieni), 12 vai. Jaunimo Cent
re, Chicagoj, III, šaukiamas jau 
trečias metinis LF narių suva
žiavimas.

LF KONKRETŪS LAIMĖJIMAI
Idealistiniai' LF užsimojimai, 

atsimušę | kasdienini realų žmo- 
gaus gyvenimą su visais savo ne* 
rangumais, atidėliojimais bei 
{vairiais kitais egoistiniais no
rais, negali perdaug skųstis LF 
atsiektais laimėjimais. Šiuo me
tu fonde yra apie 180 tūkstančių 
kapitalo, šalia to LF jau gavo 
palūkanų apie 10 tūkstančių, ku
riuos jau paskyrė lietuviškiems 
reikalams. Daug lituanistinių 
mokyklų vadovėlių, jaunimui 
specialių knygų būtų neišvydę 
šviesos be LF paramos. Beto 
jau du sykiu stiprokai buvo pa
remtas Lituanus žurnalas, pa
skirta PLB kultūros T-bos kul
tūrinei premijai 1000 dol. Liet. 
Rašytojų D-jai 500 dol. šiek tiek 
buvo paskirta Pedagoginiam Ins
titutui, Aukštesniajai Lituanisti
nei Mokyklai, jaunimo stovyk
los reikalams, spaudai ir ki
tiems reikalams. Juo toliau, juo 
didesnės bus LF metinės paja
mos būtiniesiems lietuviškiems 
reikalams, šių metų pradžioj LF 
paskirstė 5500 dol. pelno, o 1965 
m. pabaigoje ta suma padidės. O 
kai LF pasieks tok{ kapitalą, kad 
kasmetinės pajamos bus 20-30 
tūks. dolerių ar-daugiau, tada 
tikrai lietuvybės reikalai pa
jus LV finansinę paramą.

Žinoma pats didžiausias iki 
šiol LF laimėjimas jo augimui 
buvo, kada gavo nuo mokesčių at
leidimą. šis "tax exempt" turės 
milžinišką |taką | LF augimą atei
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lankų komunistinei "taikos" po
litikai.

Sunku pasakyti, kokia linkme 
artimiausioje ateityje pasuks tuo 
ar kitu klausimuWashingtono po
litika. Demonstracija nėra nei 
plebicitas, nei garantija avansi
niam pritarimui bet kokiai po
litikai. Tai buvo demonstracija 
politiniai subrendusios lietuvių 
visuomenės, apie kurią kas kart 
tiksliau sužino ir Washingtono 
politikos vairuotojai. ŠĮ kartą 
svarbu tai, kad lietuviškasis jau
nimas, gyvai besireiškiąs ir ki
tomis progomis New Yorke, paro 
dė savo organizacini brandumą, 
savo sugebėjimą suorganizuoti 
ne tik gegužinę, bet rimto pobū
džio ir didesnio dėmesio vertą 
politinę demonstraciją, išjudi
nusią visos Amerikos lietuvių 
visuomenę.

Daug darbo pareikalavęs žygis 
pravestas. Būtų maža padėkoti jo 
rengėjams ir tik paploti per pet|. 
Tas žygis parodė, kad apie savą
jį jaunimą kalbėdami, jo nutauti
niu baimindamiesi ir tik atsar
giai kartais užsimindami apie ga
limybes j| {traukti ( visuomenini 
ir politini darbą rodėme berei- 
klaingą nepasitikėjimą. Tas jau
nimas, savo tarpe išsiugdęsva
dovauti ir pasiimtus darbus įgy
vendinti pajėgias asmenybes, ne 
tik išlaikė egzaminus, bet kartu 
{rodė, kad jo vertinime vyres
nioji karto yra atsilikusi.

Jaunimo žygis, nukreiptos į 
Washingtoną, nepasibaigė prie 
Baltųjų Rūmų. Tas žygis paro
dė, kad jaunimas yra užsitarna
vęs mūsų vyresnių veikėjų di
desnio dėmesio.

(J.5.)

tyje, nes didiesiems aukotojams 
tas yra labai aktualu.

AR TIKRAI LF REIKALINGAS
Kada neturime savos valsty

bės su mokesčiais, kuriais bū
tų galima remti lietuviškus rei
kalus, privalome savanoriškai 
suorganizuoti didelę finansinę jė
gainę lietuvybės darbams ir jų 
institucijoms remti. Turint pa
kankamai pinigų, lengva būtų su
organizuoti puikias lituanistines 
mokyklas su tinkamomis ir mo
derniškomis mokymosi priemo
nėmis, būtų galima suorganizuo
ti pavyzdingas jaunimo vasaros 
stovyklas, kur jaunimas ne
tik fiziškai bet ir lietuvybės 
atžvilgiu sustiprėtų ir atsinaujin
tų. Būtų galima premijuoti bei už
sakyti būtinieji lietuviškos kultū
ros kūriniai, nes jų pajėgūs kūrė
jai dar gyvi, bet dažnai jiems rei
kia dirbti kasdienini darbą duonai 
užsidirbti. Nebelieka jiems nei 
laiko nei kartais noro tikrai lie
tuviškai kūrybai. Didieji liet, kul
tūros kūrėjai ir ugdytojai eina 
senyn, juos ir jų kūrybiškas jė
gas turime taupyti ir panaudoti 
tik lietuvybės labui, o neleisti iš 
sieikvoti kasdieniniuose papras
tuose darbuose. Tai čia ir būtų LF 
didžioji misija — remti finansiš
kai visa tai, kas reikalinga pla
čiausia prasme lietuvybei ugdy
ti ir jai globoti.

LF PRIEKAIŠTAI

Negalime užmigti ant jau pa
siektų LF "laurų", bet privalo
me ieškoti naujų kelių, kad LF 
dar greičiau augtų ir pasiektų 
savo užsibrėžtą ribą -- bent 
milijoną. Lietuvių Fondo vado-

Apie sėklą krauju laistomą
Pasikalbėjimas apie rezistenciją Lietuvoje

čikagiškis Karolis Drunga, ži
nomas visuomenės veikėjas ir 
spaudos darbuotojas, iš Lietuvos 
| Vakarus pasprūdo jau tuo metu, 
kada ji nuo laisvojo pasaulio 
buvo atidalinto geležine uždanga. 
Ten tada liejosi partizanų krau
jas ir bujojo greito išsilaisvini
mo viltys. Žinodamas, kad su
sidūrimai su organizuoto rezis
tencija jo atmintyje tebėra gyvi 
ir šilti aną vakarą užsukau va
landėlei mintimis pasidalinti, šie 
metai juk skirti atsiminimui bro
lių už laisvę žuvusių...

Karo pabaiga KarolJ Drungą 
(tada JurgJ Valiuli) užtiko Berly
ne, Ploetzensee kalėjime, kur 

vybė laukia privačių ir viešų 
pozityvių, - konstruktyvių pasiū
lymų ir sumanymų, kurie pagel
bėtų LF greičiau augti.

Kokia kritika iškeliama or
ganizatoriams? Dabartinėmis są
lygomis LF organizatoriai pada
rė viską, kas buvo galima. Yra 
pasiūlymų, kad reikia pradėti 
veikti kaip kitos didesnės finan
sinės institucijos ir pasisamdyti 
dalinai apmokamą gerą organi
zatorių, kuris visą laiką pašvęs
tų LF organizavimui. Toks dali
nai apmokamas LF organizato
rius turėtų aplankyti kiekvieną 
liet, apylinkę ir parengti atatin
kamą planą LF piniginiam vajui. 
Ekonomistai sako, kad pinigas pi
nigą uždirba. Daugelis sako, kad 
tą principą reikia pritaikinti ir 
LFondui jau dabar, nelaukiant 
vėlesnio laiko.

Vėl kitas priekaištas, kodėl 
laikome LF pagrindini kapita
lą tik bankuose, kur tegauname 
tik 41/2% palūkanų. Daugelis siū
lo tą 170 tūkstančių LF pagrindi- ’ 
nio kapitalo investuoti | pelnin- 
ningesn| bizn|, kur pajamos tuoj 
pakiltų iki 7-8%,, bet čia tektų 
imtis šiek tiek rizikos su LF 
visuomeniniais pinigais. Kai- 
kurie LF konservatyvesni orga
nizatoriai kol kas pataria susi
laikyti ir nerizikuoti, nes visuo
menė lengvai apkaltintų, jeigu 
toks biznis nepasisektų. LF inves- 
tacijos K-sija rimtai studijuoja ir 
greitu laiku žada investuoti gana 
saugiai, kas duotų didesnes pa
jamas negu bankuose.

Kokie priekaištai pačiai liet, 
visuomenei?

Beveik visi pripaž|sta, kad toks 
LF labai reikalingas, sutinka
me, kad bemaž kiekviena lietu
viška šeima gali lengvai paauko
ti per metus ar kitus L Fondui 
šimtinę, o profesionalai ir pre
kybininkai tūkstantinę ar daugiau. 
Dėl to nenukentėtų nei jų asme
ninis gyvenimas, nei kiti būtinai 
remtini lietuviškieji reikalai. 
Teisinga pastaba, kad tie kurie 
aukojo LF, aukoja pirmieji ir 
kitoms organizacijoms. Taigi, 
čia svarbu ne pinigų turėjimas, 
bet nuoširdumas ir meilė lietu
viškiems reikalams. Jeigu šian
dien kiekvienas susipratęs lie
tuvis atiduotų savo auką LFon
dui, jau ten turėtumėm daugiau 
negu milijoną, o jo pelnas efek
tyviai remtų lietuvišką veiklą. 
Tada visiems būtų pasididžia
vimas mūsų susipratimu ir in
teligentiškumu lietuvybės labui. 
Daug kas sako, reikia jums LF 
organizacijoje daugiau aktyves
nių organizatorių, kurie aplan
kytų kiekvieną liet, šeimą ir tik
rai reto šeima teišleistų toki 
LF aukų rinkiką tuščiomis ran
komis. Sako, nelaukite, kad jums 
aukas siūstų tik pasiskaitę laik
raštyje apie LF (nors turime ir 
tokių pavyzdžių), bet eikite ir 
prašykite ir jūs būsite išklausy
ti. Tad jie rimtai siūlo pagalvo
ti apie apmokamus LF organiza
torius.

Tokiais ir panašiais klausi
mais rimtai ir atvirai pasisaky
sime š.m. birželio 12 d. LF na
rių suvažiavime. Tuo reikalu pa
darysime atatinkamus nutari
mus ir LF T-ba bei V-ba bus 
įpareigota atatinkama kryptimi 
savo veiklą išvystyti.

Tad kviečiame visu LF narius, 
spaudos atstovus, lietuvius vei
kėjus ir svečius nuoširdžiai su
važiavime dalyvauti ir pagelbė
ti rasti būdus, kaip greičiau LF 
galėtų pasiekti milijoną, nes pas 
lietuvius yra pakankamai pinigų, 
tik mums reikia mokėti kaip juos 
suorganizuoti | pastovią lie
tuviškiems reikalams finansinę 
instituciją.

jis buvo nacių kalinamas už veik
lą pogrindyje, ypač sąryšyje su 
"Laisvės kovotojo" leidimu. Ta
me pačiame kalėjime buvo užda
ryti: Br. Bieliukas, B. Budgi- 
nas, A. Damušis, B. Gaidžiū- 
nas, P. Jurkštas, J. Mildažis, 
P. Vėbra, V. Vaitiekūnas ir ki
ti. Artėjant teismo dienai vie
no bombardavimo metu Vokls- 

Inž. Karolis Drunga

gerichthoff rūmai buvo su
griauti. Žuvo ir patsai teismo 
pirmininkas, ši aplinkybė gal ir 
išgelbėjo daugelio lietuvių 
patriotų gyvybes, nes po bombar
davimo kaliniai buvo išvežti į 
Bavariją, Bayreuth’o kalėjimą. 
Karolis Drunga buvo paliktas, 
nes sunkiai sirgo plaučių uždegi
mu.

Kalėjimo durys atsidarė ba
landžio 25 dieną Berlyną užėmus 
Raudonajai armijai. Nors bolše
vikai nieko kaliniais nesirūpino,
K. Drunga, savo pastangomis pa
teko | armijos lauko ligoninę, 
kuri netrukus buvo perkelto 1 
Lenkiją. Iš Lenkijos, per Var
šuvą ir Minską, liepos mėne
sio 2 d. Karolis Drunga sugrį
žo | Vilnių, kur po dviejų savai
čių susirado motiną ir, sveika
tai sustiprėjus, nuėjo užsiregis
truoti. Iš policijos gavo leidimą 
gyventi Kaune, Bet tik vienam 
mėnesiui. Tačiau sekančią die
ną (liepos 19) buvo suimtas.

Penkias dienas tardė pats sri
ties MGB viršininkas pulkinin
kas Voroncovas. Tardymų tiks
las buvo išgauti kuodaugiausiai 
žinių apieantinacinj pogrindi. Vi
sus antinacinius rezistentus bol
ševikai gaudė, daugeli buvo su
ėmę, o apie kitus -- norėjo 
viską žinoti.

-- Kovą prieš nacius jums 
buvo tik treniruotė, -- pasakė 
pulk. Voroncovas. — Visa jūsų 
veikla faktinai buvo nukreipta 
prieš mus (sovietus).

Karolis Drunga tardomas at
kakliai tikino tebuvęs tik nežy
mus pasiuntinys. Reikalui esant 
atskleisdavo pavardes tik tų re
zistentų, kuriuos žinojo žuvus, 
arba saugiau pabėgus | Vakarus. 
J| paleisdamas Voroncovas pa
reiškė:

-- Jeigu būtų 1918-1920 metai 
— būtum sulikviduotas be dides
nių ceremonijų, šiandien gi So
vietų Sąjunga yra laimėjusi ka
rą, stipri ir galinti sau leisti 
būti humaniška.

Karoliui Drungai buvo leisto 
gr|žti | savo anksčiau užimtą 
tarnybą: dirbti Kauno universite
to Technologijos fakultete, orga
ninės chemijos katedroje, profe
soriaus A. Purėno asistentu.

Netrukus paaiškėjo, kad pa
leisto vis dėl to nebuvo visiškai 
be sąlygų. Prisidengdamas "glo
bojimo" ar "pagalbos" tikslais 
tas pats MGB viršininkas pra
dėjo nuolat kviestis | savo pri
vatų butą (Totorių gatvėje, prie
šais mečetę), nuolat kvosti, gun
dyti, vilioti, provokuoti, šanta
žuoti, besistengiant galimai dau
giau sužinoti apie buvusią ir esa
mą resistenciją:

Ką kalba profesorius Lašas... 
A. Purėnas... Augustinas Janu
laitis? Girdėjau, kad Lašas ska
tino studentus Spalio Revoliuci
jos minėjimo eisenoj atsakyti ty
la | sveikinimus iš tribūnos?...

— Medicinos fakulteto studen

tai ką tik buvo Panevėžy suimti 
už pogrindžio spaudos platinimą. 
Ką kalba universiteto vadovybė 
ir studentai apie š| reikalą ir 
iš viso apie Sovietų santvarką?

— Be abejonės klausotės radi
jo iš Vakarų ir žinote, kad ame
rikiečiai ant Japonijos miestų 
numetė taip vadinamą "atominę 
bombą"... Mūsų mokslininkai ir
gi šioje srityje smarkiai dirba, 
taigi ir mes netrukus bombą 
turėsime. O kai mes ją turėsi
me, tai su puritonais ir kvake- 
riais prasidės visai kitokia kal
ba!...

Karolis Drunga žinojo, jog vi
są laiką Voroncovo mulkinti, ap
simesti nieko nežinančiu ir nesu
prantančiu ilgai negalės. Jo žo
džiais tariant: "Arba reikės pa
sidaryti kiaule, arba ruoštis < 
Sibirą..." Vieną kartą ši alter
natyva pasidarė perdaug rėkian
čiai artima. Reikėjo veikti Ir 
veikti skubiai.

Žinoma, Voroncovui nežinant, 
ryš| su pogrindžiu Karolis Drun
ga palaikė nuo pat pirmos Lietu
von parvažiavimo dienos. Ypač 
su Laisvės Kovotojų sąjunga. Mi
nėtoji alternatyva pogrindžio 
draugus ir paskatino skubiai su
sirišti su partizanais, kad šie 
pagelbėtų Karoliui Drungai pras- 
prukti | Vakarus.

1945 metų lapkričio 23 dieną 
5 vai. ryto Karolis Drunga buvo 
nuvežtas keliolika kilometrų už 
Kauno, kur ir |vyko jo pirmasis 
kontaktas su partizanais. Karo
liui Drungai buvo numatyta misi
ja susisiekti su Vakarais. Būti 
ryšininku tarp Vakarų ir Lietu
voje tuo metu intensyviai kovo
jančių partizanų.

Nakt| iš lapkričio 30 | gruo
džio 1 d. per Lietuvos-Lenkijos 
sieną Karol| Drungą pervedė ir 
| Vakarus palydėjo pulkininko 
Vitkaus (vadinamo Seniu ir klio
kia i s vardais) vadovaujamas par
tizanų būrys.

* * *

"Sveikiname Jus, laikinai ne
tekusius tėvynės Lietuvos. Pas
veikinimui tiesiame rankas. Jos 
kruvinos, kaip ir mes patys. 
Nebijokite susiteršti. Tai mū
sų pačių kraujas, per trejis me
tus okupantų azijatų liejamas. 
Liejamas ne lašais, bet upe
liais. Tėvynėje ir žemė ir dan
gaus mėlynė apšviesta mūsų so
dybų gaisrais — vien kraujas..." 

(Iš partizanų laiško broliams 
ir sesėms Vakaruose).

— Tuo metu pulkininko Vitkaus 
vadovaujamas partizanų viene
tas, kurio vyrų būrys buvo skir
tas man per sieną pervesti, buvo 
gal pats stipriausias ir geriau
siai organizauotas. Vitkaus tak
tika buvo: trumpi, taiklūs, jėgas 
tausą smūgiai, nesiangažuojant 
didesniems mūšiams, -- pasa
kojo Karolis Drunga. -- Poli
tiškai pulk. Vitkus buvo irgi są
moningas ir toli pramatąs. "Sa
vo gretose aš nenoriu partizanų, 
kurie ateitų vien iš patriotizmo. 
Priimu tik tuos, kuriems kito 
kelio neliko: kurie yra pasmerk
ti, gaudomi išvežimui ir pan. 
Tuos, kurie gali kaip nors "le
galiai" išsilaikyti aš raginu grįž
ti ir gyventi, kol įmanoma, natū
raliose aplinkybėse", kalbėdavo 
jis man. "Aš žinau, kad čia nie
kas greitai neišsispręs, nors ma
no vyrai galvoja, kad kitą pava
sari būsime išlaisvinti."

— Tuo metu pulkininkas Vit
kus savo vadovybėje turėjo apie 
2,000 partizanų. Kai mes atsidū
rėme jų pirmojoje stovyklavietė
je, vakare, vienu metu jų susi
rinko net penki būriai, apie 200 
vyrų. Didelė dalis buvo Lietuvos 
kariuomenės ar šaulių sąjungos 
uniformomis, kiti -- dėvėjo vo
kiškas ar net raudonarmietiškas 
su lietuviškais ženklais. Ginklai 
buvo labai įvairūs. Vyravo pa
likti vokiški ginklai, bet jau ma
tėsi tendencija pereiti | rusiš
kuosius, atimtus iš raudonarmie
čių ar milicijos, nes tokiems 
buvo lengviau gauti amunicijos. 
Minėtų užpuldinėjimų tikslas bu
vo sutrukdyti suiminėjimų ir iš
vežimų akciją (ką partizanai ga
na sėkmingai ir atliko), tačiau 
taipgi pasigrobti ginklų ir amuni
cijos.

— Partizanų nugarkauli, Vit
kaus pasakojimu, sudarė buvu
sios Lietuvos kariuomenės pus
karininkiai. Karininkų buvę la
bai ne8aug. Socialiniu atžvilgiu - 

daugumoje ūkininkai.
— Buvo išgyvenama herojinė 

epocha, tikimasi greito {vykių pa
sikeitimo ir laimėjimo. Stovykla
vietėse nuotaika buvo gera ar net 
linksma. Visur skambėjo dainos. 
Daugiausia senosios, patriotinės, 
arba priešbolševikiniai kupletai.

— Vitkus ypatingai buvo nusis
tatęs prieš girtavimą. Iš gerian
čių be atsakomybės jausmo buvo 
atimami ginklai ir jie patys išva
romi.

-- Pagal Vitkaus toktikąparti- 
zanų judėjimas dažniausiai vyko 
jiems geriausiai pažįstamose 
apylinkėse. Stengtasi nesustoti 
vietoje ilgesniam laikui. Reikiant 
būdavo apsistojama pas Ūkinin
kus, kurie tuo metu dar nebuvo 
sukolchozinti. Ūkininkas ir buvo 
svarbiausioji partizanų pragyve
nimo ir išsilaikymo bazė, ką oku
pantas be abejonės žinojo, pa
greitindamas žemės Ūkiosuvals- 
tybinimą. Maistą ar drabužius 
ūkininkai partizanams dažniau
siai duodavo savanoriškai. Kar
tais jie užpuldavo pienines ar 
panašius maisto produktų kon
centracijos punktus, ypač kada 
buvo žinoma, jog ruošiamasi su
rinktus produktus išgabenti Ru
sijon. Sekvestracijų partizanai 
vengdavo. Kada sekvestruoti bū
tinai reikėdavo, partizanai išduo
davo ūkininkams raštelius, tikė
damiesi, kad netrukus, Lietuvai 
topus nepriklausomai, jie bus 
valdžios kompensuoti.

— Mane išlydint buvo sutarta, 
kad grįšiu maždaug po metų. 
Eventualios paramos iš Vakarų 
atveju Vitkus turėjo numatyti vie
tos ir būdus tai paramai priimti... 
Grjžęs, pirmajame punkte turė
jau prisistatyti ir būti atpažintas 
iš slaptažodžio: grįžtu iš žvaigž
dėtos šalies".

— Pulkininkas Vitkus buvo 
peršautos | galvą 1946 metų vasa
rą atsitiktiname susidūrime su 
NKVD patruliais...

Lietuvą slegianti naktis kas
inėtais darėsi tamsesnė... Be 
jokių gragiedrulių iš žvaigždė
tos šalies...

* * *
— Gyvendamas tuometinėje 

Lietuvoje ką dar girdėjote apie 
platesni partizanų judėjimą?

— Partizanų veikla ir kovos 
buvo nuolatinė visų kasdieniniu 
pokalbių tema. Kalinių išlaisvi
nimas iš Biržų kalėjimo... Ve
liuonos užėmimas... NKVD su
naikinimas Leipalingyje... Mū
šiai Žemaitijoje ir visa eilė pa
našių žygių ėjo iš lūpų | lūpas. 
Itin charakteringas Veliuonos 
užėmimas. Ją partizanai išlaikė 
visą parą. Slapstymasis ir gau
dymas po to vyko dar kelias 
dienas. Iš Veliuonos koopera
tyvo partizanai apsirūpino mais
tu ir aprangos atsargomis. Taip
gi buvo pasiimtos ir visos tar
kos... Paliktame raštelyje buvo 
pasakyta, kad jos bus panaudo
tos kolaborantų užpakaliams pa
tarkuoti...

— Ar universiteto studentai 
turėjo ryšių su partizanais?

— Aktyvius ryšius turėti buvo 
perdaug rizikinga, nors esu tik
ras, kad tokių buvo. Ryšiai buvo

(Nukelto | 4 psl.)

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD. 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos" randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis. 
Norintieji puikiai praleisti

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Rakštys, 
BANGA,

Box 188, Centerville, 
Cape Cod. Mass.

Tel. (617) SI* 5-4633.



1965 m. gegužės 19 d.

Šių metų gegužės mėn. 23 d.f sekmadienį, 1 vai. p. p. Bučo Willow Springs, I1L
įvyks Chicagos Apygardos lituanistinių mokyklų

MOKSLEIVIŲ PAVASARIO ŠVENTĖ.
PROGRAMOJE TAUTINIAI ŠOKIAI IR DAINOS. PO PROGRAMOS ĮVAIRIOS SPORTO VARŽYBOS.

ŠVENTĘ RUOŠIA LB CHICAGOS APYGARDOS VALDYBA

AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Portretai su titulais
Paskelbtas spaudos mėnuo, ir 

u proga lietuviai agituojami už
sisakyti daugiau lietuviškų laik
raščių ir pirkti daugiau knygų. 
Bet yra viena sritis, kur beveik 
nebereikia lietuvio raginti palai
kyti savo kultūros kūrėjus. Tai 
dailė - tapyba, skulptūra, grafi
ka... Šios rūšies kūrybą dabarti
nė užsienio lietuvių visuomenė 
palaiko ir kūrinius įsigyja žy
miai gausiau, negu bet kada nepri
klausomoje Lietuvoje.

Jūs nustebsite, ir ne vienas iš 
daili ninku mane užpuls, kad nu
šneku paskutinius niekus. Tiesa, 
dokumentais savo tvirtinimo ne
galėčiau Įrodyti. Bet besikalbant 
su kai kuriais dailininkais, kaip 
dabar įprasta, kartą griebėmės 
statistikos ir paskaičiavome, kad 
pastaraisiais laikais lietuviai 
dailininkai visame laisvajame 
pasaulyje kasmet parduoda apie 
500 savo korinių, ir tai daugiau
sia lietuviams. Jeigu vidurkio 
kainą skaitytume 100 dolerių 
už paveikslą, vadinasi, per me
tus lietuviai išleidžia dailės kū
riniams apie 50,000 dolerių.

Tai nelabai maža suma. Jeigu 
tiek pat tautiečiai rastų reikalin
ga ir {domu išleisti lietuviškoms 
knygoms įsigyti, mažiau elegijų 
girdėtųsi mūsų leidėjų ir rašyto
jų sluoksniuose.

Taigi, mūsų dailės sritis užsie
nyje nėra skurdi. Gabūs vyresnie 
ji dailininkai nebadauja, vien juo
dos duonos su druska nevalgo ir 
užsigeria ne tik vandeniu. Tik
rai gabūs ir originalūs jaunieji 
turi dar atviresnius kelius { pa
sauli. Jei svetimieji ir nešoktų iš 
karto palaikyti, tai savieji juos 
mėgsta ir palaiko. Bent Ameriko
je dar niekada lietuvių visuomenė

APIE SĖKLĄ...

(Atkelta iš 3 psl.) 
daugiau pasyvus, tačiau apie juos 
šiandien kalbėti nėra nė paranku, 
o gal net nepateisinamai rizikin
ga.

-- Kaip jūs galvojate: ar par
tizanų kraujas buvo prasmingai 
pralietas?

— Atsakyti norėčiau graikų ra
šytojo Nikos Kazantzakis roma
no "Laisvė ar mirtis" veikėjo, 
Kretos salos laisvės kovotojo 
žodžiais: "Kraujas niekada ne- 
praliejamas veltui. Ar tu nežinai, 
kad laisvė yra - grūdas, sėkla, 
kuri reikalinga kraujo ydant ga
lėtų išaugti? Mes liejame tą sėk
lą dabar, kad būtų tikra, jog vie
ną dieną daigas išdygs. Bet toji 
diena dar neatėjo..."

-- Ką galvojate apie 25 metų 
juodosios Lietuvos okupavimo 
sukakties ir už jos laisvę per 
visą tą laiką žuvusių partizanų 
paminėjimą? Konkrečiai turiu 
galvoje Chicagos Lietuvių Ope
ros choro ruošiamą Verdi "Re- 
quiem" ir Bruno Markaičio kan
tatos "Vilniaus Varpai" pastaty
mą, kuris {vyks, kaip žinote, Chi
cagoje, Mc Cormick teatre bir
želio mėn. 13 d. 3 vai. po pietų.

Į š{ žuvusiųjų pagerbimų žiū
riu kaip l Šauksmą pasauliui. 
Gi šaukti mums reikia nuolatos. 
Čia vėl noriu cituoti laisvės ko
votojo žodžius iŠ to paties roma
no: "Aš sakau jums, kad Šauks
mas niekados nėra veltui. Bal
sas atsirado pirm negu ausis. 
Ausis atsirado, kad girdėtų bal
sus šaukiančius ir rėkiančius, 
pone mokytoja u! Visi šios žemės 
karaliai ir galingieji, kuriems 
aš rašau, vieną dieną išgirs. 
Ir jeigu jie neišgirs, tada iš
girs jų vaikai ir anūkai. Ir jeigu 
nė šitie neišgirs, tada išgirs 
pats Dievas!... Iš šių griuvėsių 
aš šaukiuosi f Dievą ir Jis vie
ną kartą išgirs... Susigėdęs, kad 
paliko mūsų kraštą vergijoje to
kiam ilgam laikui jis prašys 
manęs atleidimo...", — baigėpa
šnekėsi Karolis Drunga.

-ata 

savo dailininkų taip nepalaikė, 
kaip dabar.

Gal tai bendras kultūrinis paki
limas? Gal snobistiškas noras 
papuošti savo salonų sienas? Gal 
laiko mada?
•

Turėjau eilę progų stebėti, 
kaip, pvz., Los Angeles lietuvių 
kolonija čia pasitinka suruošia - 
mas geresnes lietuvių dailininkų 
parodas. Į jas lankosi ne minios, 
o iš viso gal tik koks tūkstantis, 
kartais ir žymiai mažiau tokių, 
kuriems menas š{ tą reiškia. Ir 
kiekvienas čia atvykęs dailinin
kas gerą dalį savo paveikslų pali
ko. Sis nedidelis lietuvių skaičius 
yra įsigiję gal jau per porą šim
tų kūrinių. Vieno kito mano 
pažjstamo salonai jau šiek tiek 
panašūs j mažą muziejėli. Ute
nos, Joniškio ar Kėdainių šviesuo
menė per du dešimtmečiu tiek 
lietuviškos tapybos niekada ne
buvo Jsigijusi.

Ir kolkas čia sekėsi visiems-- 
modernistams ir antimodernis- 
tams, nors normaliai šiems pas
tariesiems turėtų labiau sektis, 
nes išeivių dauguma yra konser
vatyvūs. Visi rado savo mėgėjų: 
ir RukŠtelė, ir Bagdonas, irVir- 
kau su Kurausku, ir Paukštienė, 
ir Stančikaitė, ir Tamošaitienė, 
ir šapkus, ir dukart jau pasirodęs 
Pautienius. Tačiau yra jau ženklų 
ir skonio pakitimų, greičiau sa
kančių, kad ateitis priklausys 
modernistams.

Vėliausioji Pautieniaus ir And- 

ir jums, ir jums, ir jums, ir jums.

UGNIM VIRINTO SKONIS

ŽIŪRĖKITE BEISBOLU. ĮJUNGUS ABC TV KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ.WEWS, Channel 5

rašiūno darbų paroda, komerciš
kai kalbant labai pasisekusi, suda
rė lyg ir ramų atoslūgi, kur ne
buvo matyti jokių "antausių 
visuomeniniam skoniui". Pautie
niaus impresionizmas, aišku, 
šiandien nebegąsdina nė vieno pen
sininko, o Andrašiūno realistiniai
- natūralistiniai mėginimai taip 
pat neturėjo ambicijų prasiverž
ti pro devynioliktąjį šimtmeti.

Tai galėtume nelaikyti nei pliu
su, nei ypatinga yda. Man net 
atrodo, kad vyresnio amžiaus dai
lininkai su savo jaunystėje sufor
muotu skoniu, nusistovėjusiu sti
liumi ir sunkiai bepakeičiamomis 
pažiūromis, gerai daro nė nesi
stengdami perdaug maivytis. 
Vargu kas gero išeitų iš per tem
peramentingo laužymosi. Bet 
vieno dalyko norėtųsi iš dailinin
kų pageidauti -- daugiau drąsos 
savo stiliuje. Drąsesnio ir pla
tesnio mosto teptuku, ką jau kar
tą Pautieniui siūlė dail. Vaikš
noras. Drąsos, daugiau lais
vumo ir Andrašiūnui, nes jis toks 
atsargus, smulkmeniškas, kuklu- 
tėlis ir vis lyg kiek išsibauginęs 
su savo medeliais ir ežerėliais,
- o juk tai darbai buvusio nar
saus kario ir pulkininko...

Bet, matyt, gyvenimiška drąsa 
ir meniška drąsa nėra tos pa
čios. Čia man prisimena kadai
se skaityti vienos šaunios pran
cūzų šokėjos memuarai, kur ji, 
tarpe daugybės kitų galantiškų 
nuotykių, aprašė vieną intymų su* 
sitikimą su garsiu generolu. Tai 
buvęs labai narsus karys, apsi

karstęs pasižymėjimo ordinais 
už drąsą nuožmiuose karo žy
giuose. Bet kai generolui priar
tėjo palankus akimirksnis pasi
reikšti šokėjos miegamajame, liū 
tas staiga pavirto kuklučiu avinė
liu. Skirtingame mūšio lauke jo
ataka buvo remiama labai silp
nų rezervų, bematant sugniužo ir 
balerinai jokio įspūdžio nepada
rė...

Žinoma, kurstyti kitą būti drą
siu yra nesunku, bet pačiam pa
rodyti drąsą nelengva. Neišdrįs
tu ir aš visai laisvai pasakoti 
savo įspūdžius apie Pautieniaus 
tapybą, vien dėl tos priežasties, 
kad mane varžo dėkingumas. O 
esu jam labai dėkingas už nutapy
tą ir šioje parodoje išstatytą ma
no portretą, kuri dabar, nieko 
daug geresnio neturėdamas, bent 
galėsiu palikti savo dukterims ir 
anūkėms.

Tas Pautieniaus kūrinys man 
didžiai patiko. Ir daugelis žiūro
vų teigė, kad šis buvo geriau
sias ir {domiausias iš šešių pa
rodoje išstatytų portretų. Esą 
dailininkui pavyko tai, kas vertin
giausia portretisto darbe: sugauti 
modelio "vidauspasauli",išreikš
ti jo "esmę", parodyti liūdesį, gi
lų susimąstymą, skausmo ir ne
pasitenkinimo šešėl|, akių žvilgs
nio aštrumą, rūstumą raukšlėse 
viršum nosies, ironijos žiburė
li lūpų pakraštyje... Viešpatie,ar 
gi ko geresnio dar galima tikė
tis! Nors draugų ir pažįstamų 
komplimentai manęs galutinai 
dar ne{tikino, bet pamažu ėmiau 
svajoti, kaip būtų gerai, jeigu iš 
tikrųjų taip būtų, šiaipjau tapy
biškai portrete man labiausiai pa
tiko kaklaraištis ir marškinių 
apikaklė. Būčiau dar norėjęs ir

Mona Lisos šypsnio, - bet kas 
jĮ išgaus, jeigu modelio veide 
daugiau atsispindėjo rūgščių ko
pūstų nuotaika?

Portreto žanras Pautieniaus 
tapyboje pradėtas rutulioti bene 
vėliausiai, tačiau jis bus kada 
gal vienas iš reikšmingiausių. 
Gal tik vienas darbas buvo ma
žiau nusisekęs, ar, greičiausia, 
sugadintas prieštaravimo būtinai 
išgauti kitokj žmogų, negu jis iš 
tikrųjų atrodo ir yra. Antras por- 
tretas buvo geras tapybiškai, iš
raiškingas, bet atliktas humoris
tinėje nuotaikoje, ir pats parody
mas feljetoniškas: vienasportre- 
tas parodą atidarant, kitas to pa
ties asmens portretas parodą 
uždarant...

Likusieji keturi darbai teikia 
daug gerų vilčių būsimame Pau
tieniaus, kaip portretisto, kelyje. 
Kada dabar Amerikos lietuviai 
vis labiau nebesutinka būti pap
rastais žmonėmis, siekia didy
bės ir visokiais būdais trokšta 
įsiamžinti, portretų piešimas, 
man rodos, galėtų pasidaryti ga
na patrauklus verslas ir komer
ciniu požiūriu...

Žinoma, nereikia laukti tuojau 
pat ar ir už 300 metų, kad už por
tretus kas imtų mokėti po du su 
ketvirčiu milijono dolerių, kaip 
neseniai per varžytynes Londone 
sumokėjo Los Angeles pramo
nininkas už Rembrandto sūnaus 
Tito portretą. Portretai tegu lie
ka šeimų neįkainojama sentimen
tali brangenybė. Kaip būčiau lai
mingas, jei šiandien turėčiau ir 
galėčiau kambaryje pakabinti pa
kankamai gero dailininko nutapy
tus savo tėvo ir. motinos, senelio 
ir senutės portretus!

Nepaprastais laikais nepapras- 
ti žmonės mėgsta titulus - tarny
binius, profesinius, iš garsios 
praeities ar tiesiog susigalvotus. 
Bet turbūt niekur kitur jie taip 
nevertinami, kaip Vokietijoje ir 
Chicagoje, ir Pautienius čia 
mums atvežė išdestiliuotą titu- 
lomanijos dvasią.

Spausdintame parodos kūrinių 
sąraše-kataloge, tarp kitko, 
skaitėme: p o et o Bernardo Braz
džionio portretas, dailininko 
V. Petravičiaus portretas, kom
pozitoriaus Broniaus Budrifl 
no portretas, žurnalisto Br. 
Railos portretas... Nelabai kas, 
jeigu prie portreto būtinai reikia 
pridėti modelio profesiją, titulą 
ar pašaukimą, kad tąjj anąj| at
pažintum. Be to, tai rodytų gana 
menką modelio populiarumą, 
jeigu teatpažins, sakykime, Ber
nardą Brazdžionf, tik tada, kai 
bus paaiškinta, kad čia to poe
to portretas. Man asmeniškai 
taip pat buvo nejauku, kada per 
dvejetą pastarų dešimtmečių tik
roje žurnalizmo profesijoje tebu
vau gal porą trejetą metų, o ir 
dabar vis tebesu tik neorganizuo
tas žurnalistas, kurj organizuo
ti žurnalistai rūsčiai barė, 
smerkė už įvairių mokslų neiš
manymą ir mokino, kaip reikia 
rašyti.

Na, ir vienas premijuotas pa
veikslas pavadintas --"Dailinin
ko žmonos portretas". Be abejo, 
gerai, kad nepamiršta pasakyti 
dailininko profesija, - bet kas 
titulomanijos kodekse yra "žmo
na": profesija, pašaukimas, so
cialinis laipsnis ar sakramentas? 
Ir tikras katalogo nenuoseklumas 
su "Algirdo Gustaičio portreto 
eskizu". Kodėl tik čia pamiršta 
ar pagailėta titulas?Juk tai rašy
tojas, žinomas visuomenės vei
kėjas, tarptautinis žurnalistas, 
filmų produseris ir, kaip iš Ar
gentinos Liet. Balso perspaus
dintų Dirvoje ištraukų paaiškė
jo, be to, dar nusipelnęs politi
kas ir diplomatas, nes kartą ve
dė derybas su Gudijos preziden
tu, išsirūpino prie Lietuvos pri
skirti naujas teritorijas ir tt.

Kaip ten bebūtų su titulais, bet 
lietuviško žmogaus portretas 
tremtyje buvo smarkiai pamirš
ta sritis, ir Pautienius gerai pa
darė, pamėgindamas grįžti prie 
žmogaus. Kūrybiškai nutapyti 
žmogų yra taip pat sunku, gal net 
sunkiau negu gubą, ežerą, kalną, 
gamtovaizdi, metafizinę "filoso

fiją" arba tai, kas yra anapus 
žmogaus ir giliau už sąmonės...

Kai 1948 metų pavasari { Pa
ryžių atvyko apsigyventi Vytautas 
Kasiulis, jis gavo darbą didelėje 
elektrinių įtaisų krautuvėje nak
tiniu sargu. Kartą susitikome pas 
Joną Masiulį, žiūrėjome jo ke
lias pačias naujausias drobes, ir 
nekalbusis Vytautas atidengė vie
ną savo ambiciją: pirmiausia Pa
ryžiuje jis noris nutapyti po vieną 
ubagą iš kiekvienos miesto apy
linkės (arrondismento, kurių Pa
ryžiuje berods yra dvidešimt). 
Jau iš dviejų apylinkių buvo nu
tapęs, ir čia pat juos apžiūrėjo
me. Kiek vėliau Kasiulis ėmė 
daug plačiau garsėti.

Aš nedrįsčiau siūlyti mūsų dai
lininkams Amerikoje pradėti taip 
kasiuliškai iš apačios. Dabar čia 
nerasi lietuvio, kuris tau sutiktų 
pabūti kūno ar dvasios ugabu. 
Anaiptol! Todėl parankiausia pra
dėti iš viršaus - tiesiai nuo tau
tos vadų ir finansų imperatorių. 
Ir titulų bus galima surasti daug 
skambesnių ir reikšmingesnių už 
dailininką, poetą, žurnalistą ar 
kompozitorių...
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Dr. Juozas Girnius Stasys Santvaras

penkiasdešimty
Sunku tikėti, kad taip yra. Ar 

laike žmogus nėra tik akimirka? 
Dideli ir- sukrečią {vykiai, ne mū
sų valia per žemę persiritę, su
griovė daugeli mūsų pasiryžimų 
ir gerokai sutrumpino gyvenimą. 
Gana plačioj erdvėj liko išmėtyti 
mūsų pėdsakai, mūsų bandymai ir 
darbai. Atrodo, kad gyvenimas 
būtų buvęs "ilgesnis" ir pilnuti- 
nesnis, jeigu ta erdvė būtų buvu
si savam aprėžtam lauke...

Pavardė jau buvo pažįstama iš 
raštų. Tą pavardę man minėjo ir 
vienas kitas bičiulis, kuris asme
niškai Juozą Girnių pažino. Bend
ra opinija buvo ta pati, kuri išli
ko nesugriauta iki šių dienų: stip* 
raus intelekto, retų gabumų vy
ras. Tik man vis neteko su juo 
susitikti ir susipažinti.

Proga atėjo ūda, kai berods, 
poetas Bern. Brazdžionis, pa
kvietė mane pereiti skersai gat
vės (gyvenau Kaune, Donelaičio 
gatvėj,, prieš Universiteto rūmų 
langus) ir dalyvauti Juozo Gir
niaus vadovaujamame filosofi
jos ir literatūros seminare. Gat
vę perėjau, seminare dalyvavau, 
{spūdžiai iš to seminaro tebėra 
gyvi atminty iki šių dienų. Kal
bėjo pats J. Girnius, savo kūri
nius skaitė daugumas jaunų po
etų, kurie ilgainiui sudarė že
mininkų srovę, ne vienu atveju 
bandžiusią ir mane nuo žemės vei
do nuplauti...

Tai buvo vokiečių okupacijos 
metas. Universiteus dar nebuvo 
uždarytas, bet nerimo ir netik
rumo buvo kupina kiekviena pate
kanti diepa. Dažniau su J. 
Girnium pradėjom susitikti, kai 
susidarė "aktyvistų" būrelis, 
ėjęs Kaune iš kiemo | kiemą ir 
rengęs pašnekesius visuomenės 
ir kultūros klausimais. Nors bu
vom okupanto slegiami, bet tuose 
pokalbiuose jautėme gyvą ir čia 
pat esančią savų namų židinio ši
limą, o tai ir buvo tie mirksniai, 
kada savo tarpe galėjom kalbėti 
apie laisvę ir džiaugtis jos ato- 
švaltpm. "Aktyvistų" bJrelyJųo- 
zas Girnius’ buvo vienas pačių 
veikliausių, parengęs ne vieną 
pašnekesio temą ir visada gyvai 
dalyvavęs diskusijose. Vėliau 
kai jau nebebuvo galima namie 
pasilikti, keliai nubėgo beveik ta 
pačia kryptimi. Ir ta pastoves
nė tremties stotis —Bostonas — 
mudviem uip pat yra u pati, kur 
tenka ir dažniau pasimatyti, ir 
kartais petys petin atsitrenkti...

Nuo to meto, kai dr. J. Gir
nių pamačiau pirmą kartą Vy
tauto D. Universiteto didžiuosiuo - 
se rūmuose, prabėgo tik 22 
ar 23 metai! Atrodo, kad viesu
las juos būtų pagriebęs ir pla
čioj erdvėj kaip pelenų saują 
išdraikęs! Ir pačiam dr. J. Gir
niui š.m. gegužės 23 d. sukanka 
penkiasdešimt metų amžiaus. Iš- 
tikro, ar laike žmogus nėra tik 
akimirka?... Išgyventam laiko
tarpy dr. Juozas Girnius daug 

mąstė ir daug dirbo. Visi žinom, 
kad jis turi savo pasaulėžiūrą ir 
gyvenimo vagą, bet savo filoso
finiais darbais jis jau yra visos 
lietuvių uutos nuosavybė. Šian
dien, kai artinasi jo sukaktis ir

Sukaktuvininkas Dr. Juozas Girnius

pagerbimas Bostone, reikia nors 
trumpai atsigr|žt| | dr. J. Gir
niaus gyvenimą ir darbus, nes 
jie dar nėra surinkti | atskirą 
raštų laidą, daugumas jų yra iš
barstyti periodikoj, o dėlto ir 
ne visiems prieinami.

Juozas Girnius gimė Sudeikiuo
se, Utenos aps., 1915 m.,gegužės 
23 d. Vadinasi, Ūme Aukštaiti
jos kampe, kuris pažėrė nemen
ką būr| mūsų kultūros žmonių. 
1932 m. jis baigė Utenos gimna
ziją, o 1936 m. Vytauto D. Univer
siteto Teologijos - filosofijos fa
kultete gavo filosofijos licenciato 
laipsn|. 1936-38 m. studijas gili
no užsienyje: metus klausė Lou- 
vaino universitete ir po semest
rą Freiburge in Br. pas M. 
Heideggerj ir Paryžiuje, Sorbo- 
noje. Karinę prievolę baigęs bol
ševikams atėjus, trumpai dirbo 
Vytauto D. univ. Technikos fa
kulteto bibliotekininku, vėliau 
mokytoju Kauno • Aklųjų Institu
te. Laikinosios vyriausybės pa
skirtas, 1941 - 44 m. buvo Vytau
to D. univ. filosofijos fakulteto 

dėstytojas vyr. asistento titu
lu. Be filosofinių dalykų, dėstė 
psichologiją ir bendrąją moksli
nio darbo metodiką. Buvo suor
ganizavęs special ų seminarą iš 
filosofijos ir literatūros studentų 

studijuoti autoriams, stovintiems 
filosofijos ir literatūros riboje. 
Vokietijoje 1946-49 m. mokytoja
vo Nuertingeno, o vėliau Schw. 

Gmuendo liet, gimnazijose. 1949 
m. atvykęs | JAV, 1951 m. įsi
gijo filosofijos daktaro laipsni 
Montreallo universitete, Kana
doje. Nuo"1953 m. dr. J. Girnius 
yra Liet. Enciklopedijos redakto
rius, šiuo metu rengiąs to leidi
nio paskutinj tomą ir papildymus. 
Be to, nuo 1947 m. buvo Aidų ir 
nuo 1952 m; Literatūros Lankų 
redakcinių kolektyvų narys. Nuo 
1965 m. pradžios Aidų redakto
rius.

Išėjęs tomistinę mokyklą, d r. 
J. Girnius nuo pat pradžios ypa
tingu dėmesiu atsigrįžo | egzisten
cinę filosofiją. Licenciato darbe 
jis analizavo M. Heideggerio filo
sofiją (dalis to darbo išspausdin
ta Logos žurnale 1936 m., 81-100 
ir 155-180 pust), o doktorato di
sertaciją skyrė K. Jasperso filo
sofijai. To veikalo santrauka bu
vo spausdinta Aiduose 1951-52 m. 
ir atskiru leidiniu išleista kaip 

Laisvė ir Būtis, K. Jasperso 
egzistencinė metafizika 1953 m. 
Nors ir išsaugojęs kritinę lais
vę egzistencializmo atžvilgiu, dr. 
J. Girnius lieka jam giminingas 
savo nusikreipimu | žmogiš
kosios būties metafizinę ir mo- 
ralinęproblematiką. Liet. Katalikų 
Mokslų Akademijos Suvažiavimo 
Darbuose III 1939 m. išspausdin
us jo rašinys Egzistencinė filo
sofija ir ateities filosofavimo 
rūpesčiai. 1939-40m. bendradar
biavo Židinyje, kur tarp kitų 
straipsnių paskelbė str. Žmogiš
koji kančios prasmė 1940 m., 
2 Nr. Nuo 1946 m. savo darbus 
daugiausia skelbia Aiduose. Be 
to, Tremtinių Mokykloje 1946 m. 
paskelbė Filosofijos Pagrindus 
(ca 60 pusi!), filosofijos |vado 
ir gnoseologijos pagrindinių klau
simų apžvalgą.

šalia filosofijos dr. J. Girnius 
domisi estetikos ir literatūros 
klausimais. Tom temom atskiri 
didesni jo straipsniai: Grožis ir 
tiesa (Aidai 1946 m.). Kūrybinio 
originalumo prasmė (rašytojų 
metraštis Tremties meui 1947 
m., 450-468 pusL),Žmogaus pras
mės Žemėje poezija ({vadas{an
tologiją Žemė 195L, 5-65 pust).

Rūpindamasis uutiniais klausi
mais tremtyje, Vokietijoje dr. J. 
Girnius bendradarbiavo Žibu
riuose ir Tėviškės Garse, JAV 
— Aiduose, Drauge, Darbininke 
ir kt. šios rūšies rašinius dažnai 
pasirašo J. Alaušiaus (ežeras 
Alaušas, prie kurio dr. G. gimė) 
vardu. Atskirai išleido Lietuviš
kojo charakterio problema 1947 
m. (atspaudas iš Žiburių) ir Tau
tiniai mūsų uždaviniai tremtyje 
1947 m. Leidinyje Livingin F ree- 
dom 1948 m. išspausdino TheLi
thuanian Spirit (54 - 69 pusi.).

JAV, be darbų Liet. Enciklo
pedijoje ir periodikoj, J. Gir
nius paskelbė tris stam
bius veikalus: Laisvė ir Būtis, 
Aidų leidinys 1951 m. (151 pusi.). 
Tauta ir tautinė ištikimybė, Į 
Laisvę Fondo leidinys Nr. 2,1961 

PLANINGAS TAUPYMAS

Dabartinis dividen
das 4!t'i, išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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m. (320 pusi.). Žmogus be Die
vo, to paties fondo leidinys Nr. 4 
1964 m. (564 pusk). Studija apie 
žmogų technikos amžiuje tebėra 
rankrašty (tik jos dalis spaus
dinu Aiduose). Be to, dr. J. Gir
nius bendradarbiavo Literatūros 
Laukuose ir aktyviai dalyvavo po
lemikoj dėl kultūrinio nuosmukio 
tuo klausimu Aiduose paskelbda
mas platų ir argumentuotą raši
nį-

Sukaktuvininkas nėra nepažjs- 
umas veidas ir visuomeninėj 
veikloj. Studenuudamas jis veikė 
Lietuvos Darbo Jaunimo S-goje 
ir ateitininkuose (Activius, vė
liau Šatrijos narys), 1935 m. bu
vo suorganizavęs Ateitininkų Re
ligini Susidraugavimą, 1935-36 
m. buvo Vytauto D. univ. ateiti
ninkų studentų S-gos sekretorius. 
1947-51 m. Ateitininkų Federaci
jos vyr. tarybos narys. Nuo 1955 
keletą metų buvo JAV Liet. Bend
ruomenės tarybos narys. 1963 m. 
dr. J. Girnius buvo išrinkus Atei
tininkų Federacijos vadu, kurio 
darbų našu dar ir šiemet slegia 
jo pečius. Kaip regim, visuomenė 
nėra gail estinga ir iškiliam fi
losofui, apkraudama j|pareigom, 
kurias ir kiti galėtų neblogai at
likti.

Dr. Juozo Girniaus gyvenimo ir 
darbų apžvalgą "pasiskolinau" iš 
Liet. Enciklopedijos VU tomo, tik 
vieną kitą savo sakini {ją {terpda
mas, vieną kitą papildymą {jung
damas. Kadangi dr. J. Girnius, 
greu prof. Pr. Čepėno ir dr. J. 
Puzino, yra to leidinio redakto
rius, tai tikiuosi, kad stambiu pa
klydimu nebūsiu nusikaltęs.

Kai 50 metų amžiaus sukak
tis atbėga, yra proga ir pačiam 
dr. J. Girniui atsisukti | savo kū
rybinę, mokslinę ir visuomeninę 
veiklą. Pačiai gi visuomenei daž
niausia aktualu yra ui, kas nau
jausia. Lietuvių visuomenė išei
vijoj su regimu prieblankumu ir 
gyvu susidomėjimu priėmė dr. J. 
Girniaus veikalą Tauu ir tauti
nė ištikimybė. Jei kas ir bandė 

t tą darbą pažvelgti kritiška aki
mi, ui išvadoj turėjo pripažinti, 
kad dr. Girniausvelkalasyrastip- 
rus ramstis dabartiniuose mūsų 
gyvenimo vingiuose ir Lietuvių 
uutos kovose dėl savo ateities 
ir išlikimo.

Gyvo atgarsio susilaukė ir pats 
naujausias dr. J. Girniaus vei
kalas — Žmogus be Dievo. Apie 
j| buvo pasisakyu dešinėj, kairėj 
ir vidury. Man teko dalia apie j< 
pakalbėti Dirvoj. Ir, kaip buvo 
galima iš anksto laukti, tuose pa
čiuose Dirvos plotuose aksomi
nėm ironijos pirštinėm už ui ma
ne paglostė koL Br. Raila, o kol. 
B.K. Naujokas pridėjo, kad savo 
palankumu Žmogui be Dievo dide
lio garso aš jam nesukėliau. Ži
nau, kad mano pasisakymas apie 
vėliausiąjį dr. J. Girniaus dar
bą buvo perdaug asmeniškas. 
Nors um asmeniškumui nestigo 
priežasčių, betgi ui nėra esmi
nis pasisakymo dalykas. Esmė — 
ui žmogus be Dievo, mūsų laiko 
didelė ir sunki problema, gal net 
atvira žmogaus sielos žaizda. 
Tegu kiti galvoja, jogui yra "nor
mali evoliucijos eiga", o man bū
tų labai sunku gyventi be Dievo. 
Galite tai vadinti atsilikimu ar 
kuo tik norit, bet ir leiskit pasi
sakyti: žmogus be Dievo žengia, 
jis neturi gailesčio nei tėvui, nei 
motinai, nei jokiai žemės gimi
nei. Aš nežinau, kas atsitiks mū
sų pasauly, kai jo valdžia bus dar 
didesnė, bet viena aišku — pake
lėse, kur jis žygiuose, daug kur 
neliks akmens ant akmens, neliks 
daigo, iš kurio galėtų prisikelti 
žmogus ar uuta. Nenoriu tikėti 
kad mes tokią "evoliuciją" tikim. 
Dr. J. Girnius savo Žmogum be 
Dievo pasinėrė | problemos gel
mes. Ir tos jo pastangos, mažiau 
šia, turėtų būti nors paskatinimas 
atsigr|žti ton problemon ir apie 
ją rimčiau pagalvoti. Tas veika
las, tai lyg bokšto laikrodis, at
skambąs iš būties sutem ų ir prl-

(Nukelu | 6 psL)

ANDRIUS MIRONAS

PO LAIVU
DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

(4>
Kavinėje mudu negalėdavome ilgiau kalbėtis, todėl 

aš laukdavau kol Rūta pabaigs savo darbą. Tada palydė- 
davau ją namo. Tikrieji pašnekesiai prasidėdavo prie 
Rūtos namo vartelių. Tada šnabždėdavau jai savo gyve
nimo istorijas, pasakodavau apie savo darbus, idėjas ir 
kūrybą, sekiau jai gyvenimo nuotrupų ir nuotykių, dali
nausi nuomone apie meną, darbą, meilę, draugystę, žie
mos šaltis tuos pokalbius kiek sutrumpindavo, vydamas 
mus j namus. Niekad nebuvau užėjęs pas ją, nes gyve
no su savo motina ir sesute. Sakė, jog motina sunkiai 
serga vėžiu ir ji su sesute turi užsidirbti pragyvenimui.

Tik pavasariop Rūta sutiko man pozuoti. Kai ji pir
mą kartą įėjo j mano studiją ir nustebusi sušuko, pama
čiusi daugybę visokiausių paveikslų, škicų, nebaigtų pieš
tuko ar tušo darbų, tuščių rėmų, dažais aptėkštų kartono 
gabalų ir kitokių reikmenų, pastebėjau, kad ją pagavo 
meno pasaulis. Ji pasisakė niekad iki šiol nebuvusi daili
ninko studijoje, nors jau seniai domėjosi menu. Jos ser
ganti motina nepatarė jai sutikti pozuoti. Bet ji įkalbė
jusi senutę, pažadėdama tą kūrinį atnešti į namus ir 
parodyti.

Taip pat ją nustebipo jos pačios portretų gausumas.
— Iš kur turi nupiešęs mane? O čia ir aliejum nu

tapyta !*

— Rūtelė, atsimeni, kad ilgai turėjau laukti tavo 
leidimo? Aš vienas likęs vis matydavau tavo veidą ir 
atsimenu kiekvieną tavo bruožą. Grįžęs namo po palydė
jimo, aš griebdavau pieštuką ir vis iš naujo bandžiau tave 
atvaizduoti iš atminties.

— Tu puikiai mane pagavai! Tau nereikia nei mano 
pozavimo!

— O ne, Rūtele! Kai tu pati pozuosi, tai pamatysi 
skirtumą, šiuose škicuose esi negyva, nereali. Kai iš gy
vo veido perduosiu drobėj tavo akis, pagavęs jų blizgė
jimą. tas tavo lūpas, rodos, tuoj pratruksiančias vyšnių 
sultimis, arba tas žavingas duobeles skruostuose, jų 
minkštumą, švelnią tavo odą . >. Tada ne tik aš, bet ir 
kiekvienas, pamatęs tavo atvaizdą, įsimylės!..

— Įsimylės?..
Klausimas nutilo ir akių mezginėliai nukrito žemyn 

juodu puslankiu. Prisitraukiau ją prie savęs, o ji, kaip 
maža mergytė, žvelgė į mane iš apačios. Jos atvirose 
akyse išskaičiau kažką šilto, mielo ir brangaus ...

— O, Rūta! Aš taip tave myliu!
Ji prisiglaudė prie manęs visu kūnu ir pajutau jos 

švelnumą ir net širdies plakimą... Tarytum pagautas 
paukštelis, mažas žvirblelis išsigandęs tvinksėjo mano 
glėby.

— Ir aš...
Daugiau ji nieko nebegalėjo ištarti. Nejutau, kaip 

pasinėriau j vyšnių sodą.
Tačiau vėliau many kilo priekaišto jausmas. Juk bu

vau kuone dvigubai vyresnis už ją! O meilė juk papras
tai vainikuojama vedybomis.

— Ar nesu tau per senas?
— O, ne!
Ji aplipdė mane karštų ir švelnių lūpų drėgme. Tą 

vakarą užmiršome apie tapymą ir pozavimą ...
Kitą vakarą Rūta buvo keista. Ji atėjo visai papras

tai, ir vėl, tarytum iš naujo norėdama tą patį pergyventi, 
sušuko:

— Kaip įdomu! Juk niekad nesu mačiusi dailės stu-? 
dijos!

— Juk vakar matei, Rūtele, — nusijuokiau.
— O, tiesa ... Ir mano portretai! Man .taip viskas 

įdomu!
Norėjau ją apkabinti, bet ji ištrūko. Keista: ji pati 

niekuo neužsiminė apie meilę, apie mudviejų naują tar
pusavio santykių periodą ir vakarykštį prisipažinimą. Ji 
lyg nubaidyta stirnelė pasitraukė.

— Nereikia, Algi...
— Kodėl, Rūta? Juk mudu mylimės?
— Nuo vakar?
— žinoma ... Vakar tik pasisakėm, bet aš tave my

liu jau seniai... Turbūt, aną kartą, kai pirmą sykį pa
mačiau ...

Tada Rūta apkabino mane nepaprastai audringai, 
priversdama akimirkai pagalvoti, kad ji iš naujo pergy
vena pirmojo bučinio laimę.

Vėliau jau nebepasitaikė jos panašių prieštaravimų, 
nors kelis kartus pastebėjau, kad ji pamiršdavo ką buvo 
vakar kalbėjusi. Tada turėdavau jai priminti. Kartais 
net pa galvodavau, ar nėra Rūta silpnos atminties. Kažkur 
skaičiau r kad atminties sutrikimas yra labai dažnas pas 
jautrius žmones. Nejau ir Rūta tuo serga? O gal ji pa
veldėjo tai iš sergančios motinos? Gal jos motina serga 
ne vėžiu, o kuria kita liga? Rodos, kad nuo paralyžiaus 
amnezija gaunama ...

Kartą priminiau jai jos užmaršumą. Ji tarytum su
mišo, bet neprisipažino, jog tai motinos ligos pasekmė. 
Jos motina serganti plaučių vėžiu, bet jokiu būdu nėra 
paraližuota. Ji pati priskyrė tai savo nerūpestingumui, 
lengvabūdiškumui ir prašė apie tai užmiršti, žinoma, už
miršau, nes su Rūta galėčiau užmiršti bet ką pasaulyje!

(Bus daugiau)
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TAUTOS HIMNŲ ISTORIJOS
UŽKULISIUOSE lll0ZAS STR0LIA

(4)
Po kiekvieno tokio rtia r šopunk- 

telio eina pagal nacių himno me
lodiją kartojamas refrenas:

Der Metzger ruft. Die Augen 
fest geschlossen,

Das Kalb marschiert mit ru- 
hig festem Tritt.

Die Kaelber, deren Blut im 
Schlachthof schon geflossen 

Šie ziehn im Geist in seinen 
Reihen mit.

Skerdikas šaukia. Akis tvirtai 
užmerkęs

Teliuks žygiuoja ramiu tvirtu 
žingsniu,

O teliai, kurių kraujas sker
dykloj jau nutekėjo,

Su juo kartu jie dvasioje žy
giuoja.

Nepatenkintieji Hitlerio reži
mu, karu ir su tuo susijusiu mais
to mažėjimu, Vokietijos gyvento
jai 1943-44 metais jau patys šaipy
davosi iš jų himnuose keliamos 
savo didybės. Viena moterėlė iš- 
girsdama prie savo valgyklėlės

Dr. J. Girnius
(Atkelta-iš 5 psl.)

menąs, kad nepramiegotumėm sa
vo laiko, jo teikiamų galimybių 
ir nesusipainiotumėm kelionės 
krypty...

Iš patyrimo galiu tarti: 50 me 
tų amžiaus, tai tik viršukalnė, 
aukščiausią rytmetį pasitinkanti 
saulę ir vėliausiai vakare jos spin 
dulių netenkanti. Dar galima tikė
tis keliolikos metų, kupinų noro 
dirbti, kupinų nuskaidrėjusios są 
monės ir susikristalizavusių bei 
apvaldytų jausmų, dar vis pilnų 
dvasinio polėkio ir net pagundos 
kovoti ir Įveikti. Tegu tik būna 
patvari sveikata, gyvas intere
sas gyventi ir kurti, o tai ir yra 
mano nuoširdžiausi linkėjimai 
dr. Juozui Girniui Penkiasdešim
ty...

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI 

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

įrengiame tvoras, duris, 
langus, stogelius, tureklius 

.ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS 
BUTKUS 

Telefonai: CHICAGO
LUdlow 5-6291,

bet kuriuo laiku,
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.

aikštėje paraduojančius rudmarš 
kinius giedant himnus, sąžiningai 
visuomet atsistodavo ir j taktą 
su jais traukdavo savo virtuvėje. 
Tik jos himnų tekstai būdavo ki
tokį. Ji giedodavo:

Deutschland, Detuschland 
ueber alles,

Zwei Kartoffel — das ist 
alles.

Vokietija aukščiau visko — 
Dvi bulvės, tai ir viskas.

O kai prasidėdavo Horst Wes- 
selio himnas, tai Į vietą "Die 
Fahne hoch" ji giedodavo: "Die 
Pfanne hoch — Kartoffel bren- 
nen!" (Keptuvę aukštyn! — Bul
vės dega) ir panašiai toliau ap
giedodama ne Vokietijos didybę ir 
ne pralietąjį žydų kraują, bet bul
ves, tą universalų maisto gaminį, 
kurio ėmė trūkti Ir todėl reikėjo 
rūpintis, kad nesudegtų keptuvė
je...

Tenka apgailestauti, kad šio 
nacių himno melodija, nepaliku
si savo pėdsakų pačioj Vokieti
joj, per uolius mūsų svetimybių 
garbintojus sugebėjo Įsiskverb
ti į mūsų lietuviškų dainų dir
vą. Kai kas iš mūsų jaunimo, dal« 
nuodami dainą "Kai ramus vaka
ras ateina" su žodžiais "ir ra
mioje nakties padangėj" taip ir 
nužygiuoja Į nacių himno melo
diją.

PRANCŪZUOS HIMNAS

Prancūzų-austrų karo metu 
1792 meuis Strassburgo burmis
tras, žinodamas inžinierijos da
linių kapitoną Joseph Rouget de 
Lisle pasižyminti poezijos ir mu
zikos talenuis, vieną vakarą už
kvietė pas save vakarieniauti. 
Prie užkandžiais ir vynų rūši
mis turtingo stalo burmistras 
Įkalbėjo kapitonui sukurti Pran
cūzijos minias uždegančiu dai
ną, nes karas kasdien nešė vis 
neramesnes žinias, o Paryžiaus 
ir kitų miestų varguomenė kas
dien vis daugiau bruzdėjo dėl 
nuolat keliamų mokesčių ir pra
laimėjimų austrams. Iš bur
mistro vaišių grĮžęs kapitonas 
Rouget de Lisle visą likusią nak
tį rašė. Rytui išaušus jis turėjo 
užbaigtą eilėraštį:

Allons enfants de la patrie, 
Le jour de gloire ėst arrive! 
Contre nous de la tyrannie 
L’etendard sanglant ėst leve

Eikime, tėvynės vaikai, 
Garbės valanda atėjo!
Prieš mūs tironijos 
kruvina vėliava iškelta...

Tai buvo poezija, kurioje nebu
vo vietos nei Dievo vardui, nei 
simboliškam Jo pakaitalui, o bu
vo prancūzų tautos kvietimas prie 
ginklų ir keršto ne tik išorės, bet 
ir vidaus priešams — karaliui 
ir "kraugeriams-tyronams". To
ji daina su paskubomis parašyta 
muzika tapo "Chant de ąuerre 
de l’armee du Rhin" (Reino ar
mijos karo daina).

Nei burmistras, nei pats au
torius tuomet dar nenumatė, kad 
tas kūrinys galėtų tapti tokios di
delės reikšmės dalyku ir tokiu 
mižinišku prancūzų sąmonės 
formuotoju. Rytojaus dieną, šią 
dainą dainuojant viešoje miesto 
aukštėje, nepaprastai kilo pran
cūzų entuziazmas ir pasiryži
mas. Efektas buvo nelauktas ir

BOSTON

PRISIMINKILE VELIONĮ 
IGNĄ VILĖNIŠKĮ

Ignas Vilėniškis atsisky
rė iš mūsų tarpo 1964 m. 
gegužės mėn. 18 d., būda
mas vos 56 m. amžiaus. 
Praslinkus 100 dienų nuo 
jo mirties, A. Diržys para
šė išsamų straipsnį, kuria
me buvo paminėta velionies 
jaunystė, studijos, šeima ir 
lietuviška veikla.

Atrodytų, kad daugiau 
nieko apie velionį Igną ir 
nebūtų galima pasakyti. 
Tačiau minint jo mirties 
metinę sukaktį tenka pažy
mėti, kad Bostono lietuvių 
kolonija tikrai jo pasigedo.

Velionis Ignas buvo ne 
tik pavyzdingas . lietuvis, 
gilus patriotas, bet ir ne
paprastai geros širdies 
žmogus. Daugeliui kam, o 
ypač jūrų skautams ir jų 
tėvams atrodė, kad velio
nis Ignas gyveno ne sau. 
Prieš tris metus įsisteigus 
jūrų skautams jis nekieno 
neprašomas leido jiems 
naudotis ne tik ežeru, bet 
ir savo vasarviete, kurią jis 
buvo nusipirkęs Pembroke, 
Mass. Būdamas du metus 
jūrų skautų tėvų komiteto 
pirmininku, nepaprastai 
daug įdėjo laiko, energijos 
ir sumanumo jaunam jūrų 
skauto tuntui besikūriant. 
Be to, dokumentuose suras
ta, kad ir pinigais jo buvo 
paaukota ne mažai. Už nuo
pelnus jūrų skautams, jis 
buvo apdovanotas rėmėjo 
ženkleliu ir pakeltas į jūrų 
skautų uosto komendantus.

Mielas Ignai, Jūrų skau
tai ir Tavo draugai Tave il
gai minės.

Bronius Utenis

• Jūrų skautų Nemuno 
Tunto iškilminga sueiga

įvyksta š. m. gegužės mėn.
22 d., šeštadienį, 5 vai. va
karo Tautinės Sąjungos na
muose. Tėvai ir svečiai mie
lai kviečiami dalyvauti. Po 
sueigos bus vaišės.

• Bostono Balfo metinis 
susirinkimas įvyks gegužės
23 d., 3 vai. po pietų, Liet. 
Piliečių Klube, So. Bostone.

Kviečiame visus Bostono 
lietuvius dalyvauti susirin
kime, kad būtų galima su
daryti valdybą 1965 m. 
Darbas laukia, kurio nu
traukti neįmanoma, nes dar 
turime vargstančių brolių 
visame pasaulyje, laukian
čių iš mūsų paramos. Neuž
mirškime jų, padėkime, kas 
kiek galėdami.

Bostono jūrų skautų tėvų komitetas 1963 meuis su buv. pirm. 
Ignu Vilėniškiu.
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MAY'S BASEMENTS
PUSMETINIS DĖŽIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Vyrams išeiginiai marškiniai, kojinės, apatiniai baltiniai ir pi
žamos. Kainos žymiai sumažintos jūsų sutaupoms, bet tik 
trumpam laikui! . . . Suplanuota tėvo dienos dovanoms!

neįtikėtinas: tą dieną Strassbur- 
ge įstojo 900 savanorių į karą 
prieš austrus. ŠĮ prancūzų dai
na taip karingai veikė kariuome
nę, kad 1793-94 metais jų armi
ja pradėjo mušti austrus ir bu
vo užėmusi Belgiją, učiau jau 
nuo 1789 metų prasidėjęs bruz
dėjimas išsivystė Į kruviną re
voliuciją ir "Reino armijos karo 
daina" netrukus pavirto Į "mar
selietę". Revoliucijos priešaky 
atsistojus Robespierre’ui, him
no autorius kapitonas J. Rouget 
de Lisle buvo Įtarus nelojalu
mu revoliucijai ir kaip rojalis
tas patalpintas J kalėjimą. Iš 
kalėjimo pabėgęs jis pasislėpė 
Alpėse. Dabar buvo atėjęs toks 
laikas, kada prancūzai, giedoda
mi jo sukurtąjĮ himną, ieškojo 
paties himno autoriaus jĮ nugil- 
jotinuoti.

1794 metais po giljotinos smū
giu kritus pačiam Robespierre’ 
ui, Rouget de Lisle grįžo Į Pran
cūziją ir vėl kovojo armijos ei
lėse. 1795 meuis jo sukurtoji 
daina buvo paskelbta oficialiu 
Prancūzijos himnu. Tais patme- 
Ui po sužeidimo išgijęs kapito
nas Rouget de Lisle buvo atleis- 
us iš kariuomenės ir pateko Į 
didelį skurdą. Taip skursdamas 
jis išgyveno ligi 1836 metų, kada 
naujas Prancūzijos karalius 
Liudvikas Pilypas jam paskyrė 
nedidelę pensiją.

Po Didžiosios Prancūzų Re
voliucijos "Marselietė" Prancū
zijoje ilgą laiką buvo uždraus
ta ir buvo daug bandymų sukur
ti kitą himną, bet visi tie bandy
mai neturėjo pasisekimo, todėl 
prancūzų tautos himnas pasiliko 
us pats.

1905 metų rusų revoliucijos 
metu pagal Marselietės" melo
diją buvo dainuojama "Otrečiom- 
sia ot staravo mira", kurią to 
meto Lietuvos "cicilikai" dainuo
davo išsivertę Į "Atsisakom nuo 
senojo svieto", ši revoliucinė 
daina buvo išleisu su kitomis 
tos rūšies dainomis lietuviškai.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Liuksusiniai “Taiietou" 6.1 % dacrono, XI % medvilnės 
ar 100 % Pima medvilnės trumpomis rankovėmis 

išeiginiai marškiniai

2.99 vieni
• Paprastomis ir pridėt, apykaklėmis, pima medžiagos, tik balti • 65G dacrono polyesterio, 
35',; medvilnės — balti, mėlyni, rusvi, melsvi. • prisegamomis apykaklėmis, pima oxford — 
balti, mėlyni, rudi ar melsvi • Dydžiai 14 Va iki 17 toje grupėje. Nepaprastos sutaupos! Pra
neškite antrą stiliaus ir spalvos pasirinkimą.

šukuotos medvilnės marškiniai

100 v suk. medvilnės, SJ
patogus sukirpimas, S. UŽ
M ir XL dydžių 3 už 2.65

Atletiniai marškiniai
Šukuotos medvilnės, ne- £ rr
susitraukią, sutvirtinta O «
apykakle ir rankoga
liai. 36 iki 46. Reg. 3 už 2.05

Šukuotos medvilnės apat. kelnės
100':,', apsiūtu priekiu , Ci
sustiprintos medžiagos O . '4
30 iki 44 dydžių - bal- R<?g 2
tos.

Trumpos kelnės — Double Crotch

Švelnios medvilnės, pui- £ ą
kiai pritaikytame sti- O H’’
liuje. Lygių spalvų. 30- Reg J u- 2 65

Coat ir Middy pižamos

Skalbiamos sanforizuo-
tos medvilnės, eksper- *
tų siūtos, elast. juostos x v ’■ j
ir pat. sagos. Mėlynos. uz
rudos ir žalios. A iki D. eR’

Stretch Cable Ban-lon kojinės
1007c Ban-lon nylono, 
iki kelių, elastinės. Juo
dos, baltos, mėlynos, 
rudos, alyvinės, pilkos. Q „ '*4
Vienas dydis tinka 10 uz
iki 13. Taupykite! Re»- 79 c‘ pora

Priimami užsakymai paštu ir telefonu, kol išteksime prekių... Tel. CH 1-3070 
BASEMENT MEN’S FURNISHINGS, ALL 5 STORES



1965 m. gegužės 19 d.

Clevelando Vyry Oktetas, ku
rio paskutinis šio sezono pasiro
dymas (vyks šeštadienĮ, gegužės 
22 dieną, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, LSK Žaibo ruošiamam vaka
re. Kairėje iš viršaus | apačią — 
V. Žiedonis, G. Motiejūnas, D. Sta- 
niškis ir A. Gylys. Viduryje — Ok
teto vadovas Rytas Babickas. De- 
šinėje-iš viršaus J’apaiJią -- V. 
Raulinaitis, M. Aukštuolis, M. 
Motiejūnas ir P. Kudukis.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus susirinkimas. Įvy
kęs gegužės 16 d. Dirvos 
patalpose, išrinkoYlelegatus 
į ALT S-gos Seimą, ap
svarstė Seime keltinus 
klausimus, liečiančius S-gos 
ateities veiklos kryptis ir 
aptarė skyriaus artimiau
sius darbo uždavinius.

Į Seimą skyriaus delega
tais vyks; V. Blinstrubas,
J. čiuberkis, K. S. Karpius, 
VI. Ramanauskas ir V. 
Vinclovas. Be abejo, kad Į 
Seimą atvyks ir daugiau 
skyriaus nariu.

• LB I Apylinkės susi
rinkimas, Įvykęs gegužės 
16 d., Lietuviu salėje, per
rinko naują apyl. valdybą, 
kadangi anksčiau išrinkto
ji nepajėgė pasiskirstyti 
pareigomis. Dėl tos priežas
ties ir šiame susirinkime

Clevelando LSK Žaibo Motery Tinklinio komanda, neseniai laimė
jusi devintą vietą Amerikos Tinklinio Pirmenybėse, Omahoj, Ne- 
braska. šeštadieni, gegužės 22 dieną, jos šeimininkaus LSK Žai
bo ruošiamame vakare, šv. Jurgio parapijos salėje. Pirmojeeilėje iš 
kairės: K. Gelažytė, R. Besperaltytė ir A. Barzdukaitė. Antroje eilė
je — j, Besperaltytė, D. Čiurlionytė, V. Žiedonienė, V. Mockutė ir D. 
Jurgaitytė.

DIRVA

GEGUŽĖS 22
ŠV JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

IVYKS

LIETUVIU SPORTO KLUBO ŽAIBAS

VAKARAS KONCERTAS
PROGRAMOJE

CLEVELANDO VYRU OKTETAS
SOLISTĖ IRENA ORIOALI0NAITĖ
VAKARO PRADŽIA 7:30 V.V.

PROGRAMOS PRADŽIA 9 00 V.V.

Nr. 58 — 7

Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande ansamblio "Aukuras" choristai ir kanklinin
kės su savo vadovais ir mokytojais po koncerto Detroite. V. Pliodžinsko nuotrauka

DĖL BILIETU SKAMBINKITE:
KRISTINAI GELAŽYTEI 586-1885
PETRUI KUDUKIUI 931-0959
RYTUI BABICKUI 231-5615

Detroito lietuviai užpildė Lietuvių Namų salę pasiklausyti iš Clevelando atvykusio Aukuro ansamblio 
koncerto. V, Pliodžinsko nuotrauka

kilo karštos diskusijos. Pa
galiau buvo išrinkta nauja 
valdyba ir revizijos komisi
ja. Išrinkti: B. Bernotas,
F. Eidimtas, A. Jonaitis, K.
S. Karpius ir A. Pautienius. 
Kandidatais liko P. Barniš- 
kis, VI. Blinstrubas, Vyt. 
Braziulis ir K. Pautienius. 
Į revizijos komisiją išrink
ti V. Kasakaitis, L. Leknic- 
kas ir Z. Tarutis.

Susirinkimui pirmininka
vo St. Barzdukas.

Bendruomenės nariai ti
kisi, kad šį kartą apyl. val
dyba pasiskirstys pareigo
mis ir pradės savo darbą.

• Kongresmanas Mykolas 
Feighan kalbės apie Jung
tinių Amerikos Valstybių 
naująsias užsienio politikos 
tendencijas ir jų reikšmę 
pavergtųjų tautų ateičiai 
Čiurlionio Ansamblio patai- 
pose, 10908 Magnolia Dr., 
penktadienį, gegužės 21 d., 
8:30 vai. vakaro. Įėjimas 
$1. Paskaita rengia Ame
rikos Lietuvių Konservato
rių klubas.

• Clevelandas vėl nustojo 
eilės lietuvių, amžiaus ir li
gų nusinešusių amžinybėn. 
Praeitą savaitę mirė ir iš 
mūsų tarpo išsiskyrė:

Anna Banonis, gyv. 1320
E. 68 St., Jono, Vincento ir 
Beniaus Brazių sesuo. Pa
laidota Kalvarijos kapinėse 
pirmadienį, gegužės 17 d. iš 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čios, laidotuvėmis rūpinan
tis Della Jakubs & Son lai
dotuvių įstaigai.

Eva Mayauskas, gyv. 
17908 Scheneley Avė., pa
laidota pirmadienį, gegužės 
17 d. iš Naujosios parapijos 
bažnyčios Kalvarijos kapi
nėse, laidotuvėmis rūpinan
tis Della Jakubs & Son lai
dotuvių įstaigai.

Frank J. Sakalas, ilgesnį 
laiką gyvenęs Ansel Rd. pas 
neseniai mirusį Ant. Šim
kūną. Palaidotas pirmadie
ni. gegužės 17 d. iš St. 
Charles parapijos bažnyčios 
Interment Holy Cross kapi
nėse.

REIKALINGA MOTERIS

Bendrai namų ruošai ir 
prosinimui, antradieniais ir 
penktadieniais. Skambinti 
po 4:30 vai. p. p. telefonu: 
461-9549. (56-58)

REIKALINGA MOTERIS

Buto išvalymui kartą į 2 
savaites. Teirautis tclof. 
321-8837. (57-59)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Ronna, Hecker, Addison, 
Cornelia ir kt. Arti gero su
sisiekimo. bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu įmokėjimu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

Investavimui
32 butų, arti Lake Shore 

Blvd. Naujas — mūrinis.

8 butai, nuoma 440 dol. 
mėn. 22,000 dol. Duokite 
pasiūlymą.

Didelis pa reikalą v imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
ssubiai skambinkite UL 
1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

NERINGOS TUNTO 
IŠKYLA

Pranešame, kad Neringos 
Skaučių Tuntas ruošią iš
kylą š. m. gegužės mėn. 23 
d., 1 vai. p. p. CLEVE- 
LAND METROPOLITAN 
PARKE.

Važiuoti #6 keliu į rytus. 
Pervažiavus skersinį SOM 
Center Rd. arba 91 kelią, 
važiuoti toliau 6 keliu apie 
0,5 mylios iki Cleveland 
Metropolitan Park Chardon 
Road Entrance ir sukti į de
šinę. Parko keliu važiuoti 
iki ”Shelter House” iškabos 
apie 0.8 mylios, sukti į de
šinę — į parking place — 
kur mes susitiksime.

Kiekviena skautė pasi
ima sau maisto — sumuš
tinį ar )pan. Gėrimo bus 
galima nusipirkti vietoje.

N u o š i rdžiai kviečiame 
skaučių tėvelius pabend
rauti ir praleisti keletą va
landų drauge gražioje par
ko gamtoje.

Neringos Skautu Tunto 
Tuntininkė

CEDAR POINT 
VASARVIETĖ

Kiekvienais metais atvy
kę i Cedar Point (prie San- 
duskv, Ohio) rasite naujo
vių, suteikiančių poilsio, 
džiaugsmo ir pramogų jau
nimui ir mažiesiems. Ne tik 
geros buvojimo ir vasaroji
mo sąlygos, bet pramogų 
gausumas visai šeimai Ce
dar Point daro mėgiamiau
sia vasarojimo vieta.

šiam pavasario sezonui 
buvo paskirta 2 mil. dol. 
naujiems įrengimams ir se
zono atidarymui.

Nauji ir įdomūs pramo
goms įrengimai pralenkia 
bei kieno vaizduotę. ”Jung- 
le Larrv Safari Island” su 
autentiškais pastatais, žvė
rimis ir paukščiais, įvairių 
dydžių pasivažinėjim a m s 
traukinukai, plentas mažie
siems ’’automobilist a m s”, 
senoviški traukiniai, laivai 
ir kt. sudaro neišsemiamus 
laiko praleidimo šaltinius.

1000 kamb. Hotel Break- 
ers priima ir globoja liuk
susinėje aplinkoje savo sve
čius.

PAR DUODAM AS N A M AS

Mūrinis 1 butų apt. — 
5-5-5-5. Atskiri guzo pečiai, 
prieky ir gale porcini. $240 
i mėnesį pajamų. Geras pir
kinys jž $15.500. Skambin
kit savininkui tel. 912-7105.

(58-64)

DETROtT

• Aukuro Ansamblis ir 
tautinių šokių grupės gegu
žės 15 d. pasirodė Detroite. 
Clevelando Vysk. Valan
čiaus mokyklos mokinių 
koncertas praėjo dideliu 
pasisekimu. Pilna Detroito 
lietuvių salė (virš 300 sve
čių) stebėjosi jaunų moki
nukų pažanga tautinio me
no pristatyme. Tiek muz. 
A. Mikulskio vadovaujamas 
choras, O. Mikulskienės 
kanklininkės, Stasaitės, Ge- 
lažytės ir Neimanaitės šo
kėjų grupės pasirodė gerai, 
nustebinę detroitiečius sa
vo muzikiniais ir tautinių 
šokių meno laimėjimais.

Virš 100 mokinių viešna-

• Prieš atnaujindami sa
vo draudimus, palyginkite 
kainas telefonuodarhi V. 
Giedraičiui 944-6835 ar Z. 
Obeleniui 531-2211.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCt 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME *nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

gė j Detroitą pareikalavo 
nemažai ir organizacinio 
darbo. Tiek V. Kudirkos, 
tiek vysk. Valančiaus mo
kyklų tėvai ir tų mokyklų 
vadovybės savo žygiu ati
darė kelią lietuviškųjų mo- 
kvklu bendradarbiavi m u i. 
Svarbiausia, mokiniams tai 
buvo geru paskatinimu 
dirbti ir mylėti savąją lie
tuvišką dainą ir šokį, taip 
gražiai įvertintą ir kaimy
ninio miesto visuomenės.

Įdėtas darbas ir pastan
gos nenuėjo veltui. Pavyz
dingas vysk. Valančiaus 
mokyklos pasirodvmas liks 
ne tik atmintiniu įvykiu, 
bet kartu sveikintinu pa
vyzdžiu darnaus darbo ir jo 
gražių vaisių.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

> . •



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• J. E. Vysk. Pr. Brazys 
gegužės 12 d. atvyko j JAV, 
kur išbus iki rugpiūčio pra
džios, lankydamas lietuvių 
kolonijas "Amerikoje ir Ka
nadoje.

Prieš atvykstant j JAV.
J. E. vysk. Pr. Brazys ap
lankė Anglijos lietuvius.

• Liūne Janušytė, rašy
toja ir feletonistė, mirė Vil
niuje gegužės 6 d., ir pa
laidota Antakalnio kapinė
se.

• Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, pranciškonų pro
vincijolas susirgo širdimi. 
Jau grįžo iš ligoninės, bet 
dar turi būti lovoje dakta
ro priežiūroje.

• Beveriy Shores Lietu
vių Klubas jautriai reagavo 
į Lietuvių studentų atsi
šaukimą spaudoje paremti 
Amerikos Lietuvių Jauni
mo už Laisvę žygiui į Wa- 
shingtoną, pasiųsdamas 50 
dol. auką.

LIUCIJA SAVICKAITĖ-BABICKIENĖ

mirė po sunkios ir ilgos ligos 1965 m. gegužės 
15 d. Worcester, Mass.

Paliko giliame liūdesyje jos vyras Povilas ir 
dukrelė Zita; tėvai Ona ir Kostas Savickai; sese
rys — vienuolė seselė M. Paulė, Ona Vaitkienė, 
Izabelė žmuidzinienė; broliai — česius ir Kostas 
ir jųjų šeimos bei artimieji.

Laidotuvės įvyko gegužės 18 d., 9 vai. ryto 
atlaikius gedulingas pamaldas Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje Worcester, Mass. Palaidota 
Putnam, Conn. Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno 
kapinėse.

Draugams ir pažįstamiems šią žinią praneša 
liūdintis

VYRAS ir DUKRELĖ.

A + A

LIUCIJAI BABICKIENEI 

mirus, Vilties Draugijos narį ir uolų 
Dirvos rėmėją Povilą Babicką, 
dukrelę Zitą ir artimuosius giliai 

užjaučia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

• Visvaldas Masiulis per
ima vadovavimą Vasario 16 
d. Gimnazijai remti kuope
lės, velionies tėvo Boleslovo 
Masiulio sutvertos ir liku
sios be globėjo..

ELIZABETH
SVARBUS SUSIRIN- 

K1MAS

Elizabetho Tautinės Są
jungos skyrius gegužės 
mėn. 9 dieną, Lietuvių Lais
vės Salėje turėjo savo prieš- 
seiminį susirinkimą — pa
sitarimą. Kadangi laiko ne
bedaug, tai susirinkimo po
kalbiai sukosi beveik vien 
tik išimtinai apie gegužės 
29-30 dienomis New Yorke 
įvykstantį suvažiavimą — 
seimą, šis skyriaus susirin
kimas buvo judrus ir dar
bingas. Skyriaus^ pirminin
kas Petras Lanys\gana iš
samiai papasakojo susirin
kusiems apie suvažiavimo 
parengiamuosius darbus ir 

skatino elizabetiečius kuo 
gausiau jame dalyvauti.

Kaip žinia, Tautinės Są
jungos skyrius čia yra ge
rokai paaugęs. Pažymėtina 
ir tai, kad dabar Elizabetho 
skyriui priklauso ir pats są
jungos pirmininkas Vytau
tas Abraitis su ponia. Tas 
faktas įnešė narių tarpe 
daug gyvumo ir tai be abe
jo skyriui suteikia gerą 
svorį. Iškilus įvairiems 
klausimams Vytautas Ab
raitis lengvai sugebėjo juos 
vykusiai išryškinti bei pa
aiškinti susirinkusiems. Na
rių skaičius pastaruoju me
tu yra gerokai pakilęs, šiuo 
metu net penkios moterys 
yra tapusios narėmis, tai: 
Stella Abraitienė, Elena Ki- 
dzienė, Natalija Subačienė, 
Meilė Sarpalienė ir grožio 
salioną turinti Elizabethe, 
vilnietė Bronė Lukoševičie
nė.

Skyriaus iždininkas Pra
nas Damijonaitis, savo ryž
tu patsai surinko 177 dole
rius ir pasiuntė Nepriklau
somybės Talkai. Nors iždas 
pas mus yra kuklus, susi
rinkimas nutarė Tautinei 
Sąjungai pasiųsti 50 dole
rių auką. Diskusijų metu, 
Stasys Lukoševičius iškėlė 
pasiūlymą, kad skyrius pa
gal išgales paremtų ir mū
sų akademikų — šviesuolių 
leidžiamą Lituanus. Kad ir 
su gana ribotais ištekliais, 
susirinkimas paskyrė Litu
anus 15 dolerių auką.

Gegužės 29-30 dienomis 
įvykstančiame seime New 
Yorke Elizabethas išrinko

HAMILTONO LIETUVIU ŽINIOS
Kultūrinis gyvenimas Hamil

tone, per visą žiemą buvo kulti
vuojamas {vairių organizacijų, 
meninių bei kultūrinių grupių, be 
pertraukos. Beveik kiekvienas 
savaitgalis, buvo išnaudotas, jei 
ne vienos org. ar grupės, tai ki
tos. Gi paskirų veikiančių gru
pių Hamiltone priskaitoma aps* 
čiai. Gerai, kad lietuviškas gy
venimas nemerdėja.

Iš lietuviško darbo ryškesnių 
veiksnių reikia išskirti Hamil
tono skautus, gražiai paminėju
sius Vasario 16-ją jaunimo tarpe, 
gerai paruošus Kaziuko mugę, šv. 
Jurgio minėjimą ir t.t. Ateitinin- 
kija, taip pat žiemos laike, lie
tuviškam darbe pasirodė ypa
tingu veržlumu. Aušros Vartų 
parap. choras, vad. sol. V. Ve- 
rikaičio, dirba išsijuosęs ir ar
timoje ateityje numato keletą iš# 
vykų | kaimynines kolonijas. Ten
ka džiaugtis ir sveikinti ypač 
jaunimą. Scenos mėgėjai "Auku
ras" su dramos aktore E. Dau- 
guvietyte-Kudabiene neatsilieka 
nuo kitų, ir nors būdama nepap-

Kasiulio paroda Chicagoje

S| šeštadienj, gegužės 22 d. 7 vai. 30 m. vak. Čiurlionio galerijoje 
Chicagoje atidaroma dail. Vytauto Kasiulio, gyvenančio Paryžiuje, 
korinių paroda. Bus išstatyti 45 kūriniai (11 aliejaus, kurių 3 yra po 
6 pėdas ilgio, 13 pastelių, 8 temperos ir 13 spalvotų litografijų). Pa
roda, kurią rengia Korp! Ginte ra s, bus atida ryta iki gegužės 30 d. Nuo
traukoje dail. V. Kasiulis prie savo paveikslo, kuris atsiųstas į Chi
cagos parodą.

savo skyriaus delegatus: 
pirmininką Petrą Lanj, 
Stella Abraitiene ir Miką 
Klimą, o Vladas Kalytis at
stovaus Vilties Draugijai. 
Tikimasi, kad gausus būrys 
skyriaus narių dalyvaus 
bankete ir pasitarimuose.

j v

rastai užimta, sugebėjo su savo 
grupe daugeli kartų pasirodyti 
scenoje, net ir artimesnėse apy
linkėse. Šiuo laiku "Aukuras" 
įtemptai ruošiasi Dramos Fes
tivaliui Chicagoje ateinanti ru
deni.

Taut. šokių grupė "Gyvataras" 
turi savo rūpesčių — ilgo ir sun
kaus darbo sukaktis, kuri numa
toma vasaros pabaigoje. SLA 72 
kuopa, nors būdama ir neskait
linga, bet pagal išgales talkinin
kauja lietuviškam darbe, parem
dama sportininkus, skautus bei 
Motinos Dienos minėjmą. Užbai
gai žiemos sezono, š.m. geg. 30 
d. šaukia visuotiną narių susirin
kimą.

Prie didžiausio mūsų koloni
jos laimėjmo tenka skaityti Jau
nimo Centro pastatymą A.V. pa
rapijos apimtyje. Iš oro pasta
tas jau baigtas. Vidaus įrengi
mas eina prie pabaigos ir neto
limoje ateityje vyskupo bus pa
šventintas, erdvus, tinkantis vi
sokiam kultūriniam darbui ir net 
sportui pritaikintas pastatas, 

kurio Hamiltono veikiančios gru
pės laukė 10 metų.

Džiaugiantis produktingu mūsų 
kolonijos darbu, neapsieinama ir 
be smulkių debesėlių, kurie laiks 
nuo laiko užmtemdo darnaus lie
tuviško darbo šviesą.

Jau nuo 1950 m. gražiai vei
kęs "Aukuro" kolektyvas, vad. 
dramos aktorės E. Dauguviety- 
tės-Kudabienės, šiuo laiku atrodo 
turės kažkokį konkurentą, kuris 
bando sudaryti atskirą scenos 
darbuotojų grupę. Kodėl? Ar ne 
geriau būtų sutelkti visas turi
mas jėgas po vienu stogu ir jau 
visiems žinomo "Aukuro" var
du, kultivuoti š| darbą tvirtu ke
liu. Juk scenos darbas reikalin
gas ne vien žmonių, bet ir sce
nos turto, kurio "Aukuras" jau 
turi įsigijęs. Tuo turtu ir toliau 
galima pasinaudoti neišleidžiant 
bereikalingai pinigų ( kurie bent 
šiuo momentu ne taip lengva su
telkti. Gi norint pasireikšti vaidy* 
boję ar net režisūroj "Aukuro"

CHICAGO
REGISTRACIJA Į K. 

DONELAIČIO LITUANIS
TINĘ MOKYKLĄ

K. Donelaičio lit. mokyk
la jau pradeda mokinių re
gistraciją 1965-66 mokslo 
metams. Į vaikų darželį 
priimami mokiniai pilnų 5 
metų amžiaus, arba tie, ku
riems 5 metai sueis dar 
prieš 1966 m. sausio mėn. 
1 d. Į pirmą skyrių priima
mi mokiniai pilnų 6 metų, 
ir tie, kuriems 6 metai su
eis dar prieš 1966 m. sau
sio mėn. 1 d.

Į penktą (5) klasę pri
imami mokiniai išėję Lietu
vių Bendruomenės nustaty
tą žemesniosios lituanisti
nės mokyklos kursą ir iš
laikę įstojamuosius egzami
nus. įstojamieji egzaminai 
bus rudenį, mokslo metų 
pradžioje. K. Donelaičio lit. 
mokyklos mokiniams, bai
gusiems žemesniosios mo
kyklos kursą, ir norintiems 
toliau lankyti K; Donelai
čio aukštesniąją lit. mo
kyklą, įstojamųjų egzaminų 
laikyti nereikės.

Sekantiems mokslo me
tams mokiniai registruoja
mi Francis M. McKay vals
tybinėje mokykloje, 6901 
South Fairfield, kiekvieną 
gegužės mėn. šeštadienį 
nuo 9 iki 11 vai. ryto mo
kyklos raštinėje.

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti mokyt. I. 
Bukaveckienei, telefonu PR 
8-3320, ir mokyt. B. Vinda- 
šienei, tel. WA 5-5612. 1965 
— 1966 mokslo metais K. 
Donelaičio mokykloje veiks 
vaikų darželis, 6 žemesnio
sios mokyklos skyriai, ir 5, 
6 ir 7 aukštesniosios mo
kyklos klasės.

apimtyje vietos visada atsiras. 
Režisūroj E. Dauguvietytė-Ku- 
dabienė kaip tik labai reikalinga 
pagalbos ir ją mielai priims. Tad, 
kam ieškoti naųjų Dievų, kam skal' 
dyti jau ir taip retas jėgas, ku
rias galima daug produktingiau 
sunaudoti suglaustose gretose.

V. P.

A t A
LIUCIJAI BABICKIENEI 

mirus, jos vyrą POVILĄ ir dukrelę ZITĄ, tėvus 
SAVICKUS; seseris: sesele vienuole M. PAULĘ, 
ONĄ ir IZABELĘ, brolius ČESIŲ ir KOSTĄ, jųjų 
šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi

Stefanija ir Aleksandras Lileikiai 
ir

Rita ir Albinas Valinskai

Pietryčių Lietuvių Bendruomenės atstovų suvažiavimo metu gegu
žės I d. Baltimorės Lietuvių Svetainėje. Iš kairės: baltimoriečiai Vy
tas ir Ona Adomaičiai -- LB Tarybos pirmininkas Vytas Volertas — 
baltimorietis Cesaris Surdokas.

Baltimorės Radijo Valandėlės nuotraukos

A t A

LIUCIJAI BABICKIENEI 
mirus, jos vyrą POVILĄ ir dukrelę ZITĄ, tėvus, 
seseris ir brolius, jųjų šeimas ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia

ALT Sąjungos VVorcesterio 
Skyrius

A t A

LIUCIJAI BABICKIENEI

mirus, mielą bičiulį POVILĄ BABICKĄ, dukrelę

ZITĄ ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Regina ir Jonas čiuberkiai

Mūsų mielą prietelį

POVILĄ BABICKĄ,
jo mylimai žmonai LIUCIJAI mirus, nuoširdžiai

užjaučiame

Regina ir Vytautas 
O r i n t a i

A t A
LIUCIJAI BABICKIENEI 

mirus, jos vyrą POVILĄ ir dukrelę ZITĄ, tėvus 
SAVICKUS, seseris: seselę vienuole M. PAULĘ, 
ONĄ ir IZABELĘ, brolius ČESIŲ ir KOSTĄ bei 
jųjų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Eugenija ir Leopoldas Jakubauskai, 
Eleonora ir Juozas Matulevičiai

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
Lietuvos Partizanų ir visų žuvusiųjų per 25 

okupacijos metus pagerbimas.
Verdi — REQUIEM ir Markaičio — VILNIAUS 

VARPAI

Chicago Simfoninis Orkestras
Birželio 13 dieną, 3 vai. popiet McCormick Teatre

Bilietai — Marginiuose, 2511 W. 69 St. PR 8-4585.
Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Paštu bilietai, 

siunčiant čekį ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, 
užsakomi: Lithuanian Opera of Chicago, 6910 So. 
Fairfield Avė., Chicago, III. 60629.

PRAŠOME PANAUDOTI ŠIĄ ATKARPĄ

Siunčiu $ — ___ čekį už_______ bil. po $______ už bilietą.

Vardas ir pavardė _____________________________________

Gatvė ________________________________________________

Miestas_________________ Valstybė__________ Zip______
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