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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

V. Strolia, V. Rastenis ir A. Mažeika pirmame naujos lietuvių radijo programos New Yorke pa
sitarime. R- Kisieliaus nuotrauka

DĖMESIO, NAUJAS ŽYGININKŲ ŽYGIS!
Pernai žygiu j Jungtines 

Tautas daug triukšmo su- 
kėlusieji žygininkai dabar 
ryžos naujam žygiui, — ši 
kartą ne j visas tautas, ne 
j viešąją tarptautinę nuo
monę, o tik Į New Yorko — 
Ne\v Jersey (iš dalies ir Į 
Connecticut) lietuviu 
namus. Ir žygiuos nei 
pėsti, nei važiuoti, o .. . ra
dijo bangomis. Steigia nau
ją lietuvišką radijo progra
mą New Yorke.

Iš karto aišku, kad tai 
joks naujas išradimas, o 
tik žygis jau seniai pramin
tais takais. Lietuviškų ra
dijo programų yra beveik 
kiekvienoj didėlesnėj lietu
vių kolonijoj, New Yorko 
lietuviai jų irgi yra turėję 
net po dvi-tris, ir dabar te
beturi vieną, gyvuojančią 
jau trečias dešimtmetis. 
Tiksliau tariant, net ne vie
ną, o dvi, arba vieną dvi
gubą, nes tas pats J. Stu- 
kas, "nuskraidinęs mus oro 
bangomis j Lietuvą’’ šešta
dienio pavakariais, pirma
dienio vakare "skleidžia lie
tuvių kultūrą" nelietuviams 
anglų kalba, vaišindamas 
tuos klausytojus lietuviška 
(ar bent taip pavadinta) 
muzika.

* * *
Betgi negirdėt, kad kas 

nors sakytų: — o kam to 
reikia? Lemia įgimtas po
linkis j "juo daugiau, juo 
geriau". Arba į A. Jakšto 
skelbtą nuomonę, kad "kur 
du stos — visados daugiau 
padarys".

Antra vertus, pernykštė 
manifestacija irgi tebuvo 
ką tik užpatentuotas išradi
mas, o tik jau kadai kitų ir 
mūsų pačių nebe kartą ir 
nebe kitą vartota priemo
nė. Bet išėjo lyg ir "kitaip", 
išėjo lyg kažkas nauja, to
dėl ir negaila, kad buvo da
ryta. Tai ir radijo progra
ma: iš pažiūros — "sena 
katarinka", bet gali būt 
kitokia, gali būt šviežesnė.

Tokia, atrodo, ir yra žy- 
gininkų užsimojimo inten
cija.

Pirmutinė jų svajonė — 
d uoli ko mažiau komerci
nio, ko daugiau visuomeni
nio Kultūrinio turinio. Ir 
pakelti tą turinį į šiek tiek 
aukstesių lygį nuo primity
vokai šeimyniško stiliaus, 
Vyraujančio daugelyje mū
siškių radijo programų.

Antra svajonė — sudo
minti ypač jaunimą (atsi
tiktinai ar sąmoningai, bet 

tai gerai derinasi su Jauni
mo Metų šūkiais). Parodyt 
mums visiems, ypač jauni
mui ,kai kurių staigmenų iš 
lietuvių kultūrinės kūrybos 
dabartinio pobūdžio ir ‘ ly
gio. Ryškint ne tik geriau
sios senosios ("archyvi
nės”), bet ir naujausios lie
tuvių kultūrinės kūrybos 
veidą ... Keblus, sunkus

Romas Kezys, naujos lietuvių radijo programos New Yorke 
vedėjas. Programa pradedama transliuoti kovo 20 d.

R. Kisieliaus nuotrauka

užsimojimas, bet, turbūt, 
nėra neįmanomas.

O jaunimo nemaža dalis,
— patinka mums tai ar ne
— svetur gimusi bei augu
si, tos lietuvių kultūros ne (Nukelta į 3 psl.)

- Tas nieko nepadeda, bet vis gražiau!

pažįsta (daugelis mano, kad 
lietuviai, pavyzdžiui, muzi
koj ne kažinką daugiau ir 
turi, kaip tik eilę lenkiškų 
polkų ir čigoniškų-rusiškų 
romansiukų bei "častuškų” 
vertimų ...). Nemaža dalis 
ir lietuviškai nebesupranta. 
Kaip tokiems ką nors pasa
kysi, kaip sudominsi, jei ne
kalbėsi jiems suprantama 

kalba? Todėl šios progra
mos dalis bus perduodama 
ir anglą kalba.

Ryšium su tuo yra slap
ta, labai nedrąsi, bet vilio
janti mintis, kad savo lai-

ŠIO MĖNESIO PABAIGOJE D. BRITANIJA 
RINKS NAUJĄ PARLAMENTĄ, KURIAME DA
BARTINĖ DARBIEČIŲ VYRIAUSYBĖ TIKISI 
DIDESNĖS DAUGUMOS NEGU IKI ŠIOL TU
RĖTOS, NES POPULIARUMAS, NEPAISANT 
TO, KAD JI NIEKO NUOSTABAUS NENUVEI

KĖ, GEROKAI PAKILO.

-—- Vytautas Meškauskas -----
"Mr. Wilson norėjo virsti Ken- 

nedy, išėjo taip, kad jis tapo 
Johnsonu” — nesenai samprota
vo londoniškis Economist. Kaip 
Kennedy, jis žadėjo išjudinti Di
džiąją Britaniją, tačiau per 500 
savo valdymo dienu jis ne ka- 
žinką nuveikė. Jo vizitai praeitų 
metų balandžio mėn. prezidentui 
de Gaulle ir šių metų vasario 
mėn. Maskvoje neatnešė jokių ap
čiuopiamų rezultatų. Vietnamo 
byloje jis atsistojo Washingtono 
pusėje ir dėlto susilaukė kriti
kos, esąs ‘Amerikos liokajus’.Jo 
ūkinės sankcijos prieš sukilėliš- 
ką Ian Smitho režimą Rhodezijo- 
je kol kas neatnešė laimėjimo. 
Jis buvo priverstas pakelti mo
kesčius, prašyti užsienio pagel- 
bos, kad išgelbėjus anglų svarą.

Turint galvoje tokius ‘nuopel
nus’, iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad jam tikrai nereikėjo dabar 
paleisti parlamento, kuriame jis 
turėjo nežymią daugumą. Tiesa, 
ta dauguma buvo tokia maža — 
Šiuo metu tik trys atstovai, -- 
kad su ja buvo gana sunku val
dyti. Ligos, mirtys ar šiaip ne
numatyti įvykiai galėjo tą dau
gumą lengvai paversti mažuma. 
Tokia grėsmė, žinoma, buvo la
bai nemaloni, iš kitos pusės, gal 
vertėtų pasitenkinti turima dau
guma, laukiant kokio nors atsiti

kti (jei pavyks į turinį su
telkti ko tikrai patrauk
laus), gal atsiras ir nelie
tuvių, sustojančių ties lie
tuvių balsu ir jo pasiklau
sančių . . . Būtų gerai. Ko
dėl nepabandžius?

Ar tai ne perdaug siau
ras, ne perdaug "parapiji
nis” užsimojimas žyginin- 
kams, ką tik sukėlusiems 
"pasaulinio masto" triukš
mą?

Teisybė, neplatus. Bet 
gal vistiek reikalingas. Per
nai, lapkričio tryliktąją, 
dažnam krito į akį, kad su
plaukus tūkstančiams iš ki
tur, iš New Yorko apylinkių 
tas sujudimas buvo, gali sa
kyt, drungnokas ... Atseit, 
čia pat dar snaudžia neiš
judinti energijos klodai... 
Kaip labdarybė, taip ir vi- 

kimo, kuris staiga pakeltų vy
riausybės populiarumą?

Dėl to britų Darbo partijoje 
buvo daug ginčijamasi. Viešosios 
nuomonės tyrinėjimai parodė, 
kad premjero Wilsono populiaru
mas paskutiniuoju laiku gerokai 
pakilo, visi gyventojų sluoksniai, 
visos profesijos jame įžiūri ką 
nors simpatingo, pradedant dar
bininkais ir baigiant intelektua
lais. Be to, jis pasirodė esąs 
puikus taktikas, darąs, panašiai 
kaip Johnsonas, tai, kas daugu
mai atrodo esą reikalinga ir bū
tina. Pavyzdžiui, iki šiol jis at
sispyrė savo partijos kairiojo 
sparno, reikalavimui vėl suvals
tybinti plieno pramonę, jam pa
sisekė išvengti geležinkeliečių 
streiko ir įrodyti, kad jis nėra 
darbininkų unijų valdomas.

Štai dėl ko darbiečių vadams 
atrodo, kad jų partija --ar dau
giau ^pats premjeras Harold Mu
sonas — turėtų laimėti rinki
mus ir galėtų ramiai valdyti atei
nančius penkis metus. Naujų rin
kimų jie jau reikalavo nuo Ka
lėdų, tačiau pats Wilsonas norė
jo patiekti kokį geresnį savo su
gebėjimų įrodymą. įvykių raida 
nieko gero artimiausioje ateity
je nežada. Rhodezija dar gali il
gai spirtis, o britų valiutos pa
dėtis yra tokia, kad kiekvieną 
dieną gali įvykti nauja krizė. 
Dėl to pagaliau ir Milsonas su
tiko skelbti galimai greičiau nau
jus rinkimus. Vasario 18 d. jis 
paprašė karalienės paleisti da
bartinį parlamentą ir naujus rin
kimus paskelbti kovo 31 dienai.

Staigiai apsispręsdamas už 
rinkimus-, Wilsonas konservato
rių partiją užtiko visai nepasi
ruošusią. Reikia atsiminti, kad 
per praeitus rinkimus britų pra
monininkai konservatorius parė
mė beveik 7 su puse milijonų 
dolerių, tuo tarpu Darbo parti
ja, priešingai vokiečių socialde
mokratams, yra labai neturtinga 
partija, rinkimų akcijai galėjusi 
paskirti dešimt kartų mažiau lė
šų už konservatorius. Tąsykpra
monininkai bijojo, kad Darbo 
Partija patekusi valdžion bandys 
suvalstybinti pramonę, tą bai
mę tačiau Milsono pusantrų me
tų valdymas gerokai išblaškė. 
Tai, ir trumpas priešrinkiminės 
kampanijos laikas, neleis kon
servatoriams išvystyti savo pro
pagandos.

Yra dar vienas rinkimų tech
nikos momentas, kuris vertė ne- 
nukelti per toli rinkimų. Vasario 
mėnesį D. Britanijoje sudaromi 
rinkėjų sąrašai. Jei rinkimai 
įvyktų rudenį ar vėliau, reikia 
skaičiuoti, kad maždaug 5% rin
kėjų bus jau pakeitę savo gyven
vietes. Tiesa, jie gali balsuoti 
per paštą, tačiau tai sudaro kai 
kurių nepatogumų, kurie daugiau 
atbaido Darbo Partijos, negu kon
servatorių šalininkus. Rinkimų 
analitikai David Butler ir Antony 
King savo knygoje "The British 
General Election of 1964" nurodo, 
kad tų metų rinkimuose per paš
tą balsavo net 707.000 rinkėjų, 
dauguma konservatorių, ir jei ne 
tie balsai, darbiečiai iš tų rin
kimų būtų laimėję apie 20, o gal 
net 40 atstovų daugiau.

Time aiškina, kad per šiuos 
rinkimus britai daugiau negu kada 
nors anksčiau balsuos už partiją 
ar jos vadą asmeniškai, negu už 
savo rinkimų apylinkės kandida
tų privalumus. Žodžiu, nusvers 
ne atskiro kandidato, bet parti
jos vado populiarumas. Pagal 
Gallupo tyrinėjimus, darbiečiai 
naujai išrinktam parlamente ga
lėtų turėti net 165 atstovų dau
gumą. Viso renkama 630 

atstovai. Lažybose darbiečiųlai
mėjimo laukiama 6 prieš 1 san
tykiu.

Čia reikia pastebėti, kad ir 
prieš praeitus rinkimus buvo lau
kiama daug didesnio darbiečių 
laimėjimo, negu jis iŠ tikro pa
sirodė. Šį kartą tačiau darbiečių 
naudai kalba ne tik Wilsono as
meniškas populiarumas, konser
vatorių naujam vadui Ted Heath 
praktiškai neturėjus jokios pro
gos įrodyti savo sugebėjimus, bet 
ir tas faktas, kad šių dienų Bri
tanijos pilietis gali pasidžiaugti 
didesne ūkine gerove negu bet ka- 
da jos ilgoje istorijoje. Tuo pa
čiu džiaugiasi ir JAV bei Vaka
rų Europos valstybių piliečiai. 
Visa tai visur padeda valdžioje 
išsilaikyti valdantiems.

• Mare Balticum. naujas 
žurnalas,' leidžiamas Stock- 
holme latvių tautinio fondo 
lėšomis, žurnalas leidžia
mas vokiečių kalba, jame 
b e n d radarbiaujant vokie
čių, estų, latvių ir lietuvių 
mokslininkams.

Žurnale nagrinėjami Bal
tijos jūrą supančių tautų 
praeities, dabarties ir atei
ties klausimai.

• Varšuvoje įsakmiai bu
vo pakartota, kad kardino
las Vyszyjiskis negausiąs 
vizos vykti užsienin, kol ne
pakeis savo nusistatymo 
Gomulkos vyriausybės at
žvilgiu.

Kardinolą yra užsimoję 
kviesti JAV lenkai, ruošian
tis 1000 metų katalikybės 
įvedimo iškilmėms.

• Havanoje suimti keli 
buvę Gubos karininkai, kal
tinami ruoštis atentatą 
prieš Castro.

• Sov. Sąjungos Paverg
tu Tautų Lyga Kanadoje 
įteikė motyvuotą memoran
dumą Toronto CBC televi
zijos stoties direktoriui, 
reikalaujant liautis tiekus 
vienpusiškai ir neobjekty
viai įvykius nušviečiančias 
programas. Lyga prašo lei
dimo rodyti ir komunizmo 
padarytus nusikaltimus pa
vergtų tautų atžvilgiu, ža
dant tam reikalui talkinin
kauti patiekiant reikiamą 
medžiagą ir gyvus liudinin
kus. Memorandumo nuora
šai įteikti ministerio pirm, 
kanceliarijai, partijų lyde
riams ir Kanados radijo ir 
televizijos valdybai.

• Austrijoje įvykusiuose 
parlamento rinkimuose nu
galėtoju išėjo tradicinė tau
tos partija, laimėjus 85 vie
tas iš 165 parlamento at
stovų. Koalicinė socialistų 
partija pralaimėjo 2 atsto
vus, išrinkus 74. Tokiu bū
du tautos partija galėtų 
viena sudaryti vyriausybę, 
bet lieka nusistatymas tęs
ti nusistovėjusią abiejų 
partijų koaliciją. Komunis
tai surinko 19.000 balsų, 
kai 1965 m. rinkimuose tu
rėjo 135.000. Dvi vietas 
prarado ir dešinioji laisvės 
partija.

• Dūminės bombos ir de
monstracijos lydėjo iškil
mingas Olandų princesės 
Beatričės vestuves su vo
kiečių diplomatu von Ams- 
bergu.
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nimis, nors suaugusieji draudė 
tai daryti. Vyrai laikėsi tyliai, 
bet daug vyresnio amžiaus mo
terų buvo sujaudintos iki ašarų 
ir sakė: "Tai kaip mūsų vaikai... 
juos irgi siuntė muštis".

Fronte rusų kareiviai buvo ma
žiau jautrūs vokiečiams. Nesis-

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

Rusai artėja prie Lietuvos
Turėdamas prie Kursko apie 

2000 tankų ir tiek pat lėktuvų, 
Hitleris su pasitikėjimu planavo 
mūšį. Jis buvo tikras, kad jo ar
mijoms iš šiaurės ir pietų pavyks 
prasilaužti pro sovietų gynybos 
linijas ir uždaryti rusus Kursko 
"maiše". Tos jos viltis pirmo
mis dienomis išsipildė ir vo
kiečiai, nors turėdami didelius 
nuostolius, stipriai įsirėžė į ru
sų pozicijas. Rusai mūšin metė 
savo naujuosius sunkiuosius tan
kus ir vokiečių 4-toji šarvuo
čių armija su dideliais nuosto
liais buvo atmušta. Liepos 10 d. 
Hitleris įsakė atnaujinti puoli
mą. Tą dieną anglo-saksai išsi
laipino Sicilijoje ir Hitleris bu
vo reikalingas sensacingos per
galės rytų fronte. Bet po kelių 
pavykusių mūšių į padėtis prie 
Kursko stabilizavosi, o kai liepos 
12 d. rusai pajudėjo Orelio kryp
timi, Hitleris įsakė operaciją su
laikyti, nes atsirado reikalas iš 
rytų fronto perkelti keletą divi
zijų Italijon.

Liepos 24 d. rusai atsiėmė iŠ 
vokiečių visą teritoriją, kurią tie 
buvo užgrobę pirmomis dieno
mis, sunaikindami 2900 tankų, 
1392 lėktuvus, 195 sunkiąsias pa
trankas, 844 lauko patrankas ir 
daugiau kaip 5000 automobilių. 
Kovos lauke vokiečiai paliko 
70,000 užmuštų. Rusų nuostoliai 
irgi buvo milžiniški. Tvirtinama, 
kad Kursko mūšyje iš abiejų pu
sių dalyvavo 6000 tankų, ir 4000 
lėktuvų. Užsienio laikraštininkai, 
kuriems po mūšio teko lankytis 
toj vietoj, pasakoja matę neįsi
vaizduojamus dalykus. Didžiau
siame plote jokio gyvybės ženk
lo, jokio augalo, o tik šimtais 
riogsojo sudegę tankų griaučiai, 
bombų išrausti didžiausi krate
riai ir visur sklido nemalonus 
kvapas nepalaidotų lavonų.

Po Kursko raudonoji armija 
beveik be sustojimo pradėjo 
veržtis pirmyn ir 1943 m. pabai
goje du trečdaliai teritorijos, ku
rią turėjo užėmę vokiečiai, buvo 
atsiimta. Bet vokiečiai dar ilgai 
laikėsi Ukrainoje, Bielorusijoje, 
Baltijos kraštuose ir tebebom- 
bardavo Leningradą.

Didžioji rusų ofenzyvą prieš 
vokiečius prasidėjobirželio23d., 
beveik dviem savaitėm praslinkus 
po sąjungininkų išsilaipinimo 
Normandijoje. Tuo metu, kai 306b 
vokiečių kariuomenės buvo sulai
kyta Prancūzijos fronte, rusai

pradėjo puolimą. Maršalas von 
Busch, vadovavęs vokiečių armi
jai Bielorusijos fronte, insista- 
vo, kad vokiečių kariuomenė bū
tų iš ten atitraukta, arba mažiau
siai fronto linija sutrumpinta, 
bet Hitleris apie tai nieko ne
norėjo girdėti ir von Buschą 
pakeitė maršalu Modeliu. Rusų 
ofenzyva prasidėjo iš karto sėk
mingai. Vokiečiai tikrumoje lau
kė stiprios rusų ofenzyvos, tik 
ne Bielorusijos fronte. Jie gal
vojo, kad rusai pajudės pietuose 
prie Juodosios jūros. Didžiausio
je paslaptyje rusai sukoncentra
vo Bielorusijoje 166 divizijas ir 
smūgis iš karto pasisekė. Pra
džioj ofenzyva buvo pradėta 700 
km. frontu, bet greit išsiplėtė 
į 900 km. ir buvo padalinta į 
keturius frontus. Pirmam Balti
jos frontui vadovavo gen. Bagra- 
mianas, trečiam Bielorusijos 
frontui -- gen. Černiakovskis, 
pirmam Bielorusijos frontui — 
gen. Rokosovskis, antram Bielo
rusijos frontui -- gen. Zacharo- 
vas. Pirmieji du frontai buvo 
maršalo Vasilevskio žinioje, du 
antrieji -- maršalo Žukovo.

Ofenzyvai rusai panaudojo 
31,000 patrankų ir minosvaidžių, 
5,200 tankų ir 6000 lėktuvų. Pa
lyginus su vokiečių jėgomis(fron- 
te buvo išstatyta 2 rusai prieš 
1 vokietį, 3 rusų patrankos prieš 
1 vokiečių ir beveik 5 rusų tan
kai prieš 1 vokiečių. Vietomis ru
sai sukoncentravo 320 patrankų 
ugnį į pusantro kilometro plo
čio frontą. Užnugaryje rusai su
traukė didelius rezervus šaud
menų, maisto ir tūkstančius 
sunkvežimių, beveik visus ame
rikoniškos gamybos. Tikra sa
nitarinė armada buvo paruošta 
ir lauko ligoninės turėjo 294,000 
lovų.

Jokiam mūšiui rusai nebuvo 
geriau pasiruošę, kiekviena 
smulkmena buvo gerai apsvars
tyta ir niekas nepalikta netikė
tumui.

Vienas iš Bielorusijos fronte 
dominuojančių ženklų buvo stipri 
partizanų veikla vokiečių užnu
garyje, kurių Bielorusijoje buvo 
apie 143,000. Jų veikla buvo ko
ordinuojama su raudonosios ar
mijos štabu.

Jau pirmąją ofenzyvos dieną 
rusai atsiekė sensacingų laimė
jimų. Keturi rusų frontai birže
lio 23-28 d. pralaužė šešiose 
vietose vokiečių liniją, apsupda
mi Vitebske ir Babruiske dide-

les vokiečių jėgas. 10,000 
vokiečių buvo užmušta ir 20,000 
paimta nelaisvėn. Po šio nepa
sisekimo Hitleris įsakė laikyti 
Berezinos liniją, bet naujas smo
gis buvo suduotas kitur. Liepos 
3 d. rusai įžengė į Minską ir 
rytuose apsupo dideles vokiečių 
jėgas. Tame "maiše" buvo 
100,000 vokiečių. 40,000 buvo už
mušta ir 57,000 paimti nelais
vėn, kuriuos privertė paraduoti 
Maskvos gatvėmis. Vaizdas bu
vo baisus. Priekyje žygiavo ge
nerolai. Gatvės buvo pilnos 
maskviečių. Vaikai mėtė akme-

tengė imti vokiečių nelaisvėn ir 
kad negaišti, vietoj likviduodavo.

Po vokiečių pralaimėjimo 
Minske ,kelias į Lietuvą ir Len
kiją pasidarė atviras. Liepos4d.( 
net nelaukiant tkol Minsko "mai
šas" bus galutinai išvalytas, ru
sų armijai buvo duotas įsaky
mas greičiau pasiekti Latviją, 
Lietuvą, užimti Vilnių, Kauną, 
Gardiną, Brest Litovską ir per
sikelti per Nemuną, paskui žy
giuoti į Prūsiją ir Lenkiją.

Pasak vokiečių, pralaimėjimas 
Bielorusijoje buvo sunkiausias, 
kokį jie susilaukė rytų fronte. 
Daugiau kaip 25 divizijos buvo 
sunaikintos ir 350,000 žmonių 
prarasta.

(Bus daugiau)

Karas buvo 
pralaimėtas

V?

Šveicarijoje
Ši špionažo istorija, kurią 

pradedame spausdinti Dirvo
je, nepanaši į kitas. Ji mažai 
kam žinoma, kai tuo tarpu 
jos herojai nulėmė karo ei
gą. Allan Dulles, buvęs Ame
rikos žvalgybos viršininkas, 
1964 m. rašė: "... sovietai 
karo metu naudojosi fantas
tiniais informacijos šaltiniais 
Šveicarijoje iš tūlo Rudolfo 
Roesslerio. Dar šiandien ne
išaiškintu būdu jis iš vokie
čių vyriausios karo vadovy
bės Berlyne gaudavo infor
macijas, kurias perduodavo 
rusams."

Tai nuostabi Rudolfo Roess
lerio ir dešimties vokiečių 
karininkų,nekentusių Hitlerio, 
istorija.

1942 m. rugsėjo 8 d. šveicarų 
muitinė prie tarptautinio tilto 
per Reiną Laufenburge buvo už- 
aliarmuota. Šveicarų federalinė 
vyriausybė įspėjo, kad per sieną 
į Vokietiją pereis civilis. Tai 
bus ypatingas asmuo, kurio ne
reikia kratyti ir klausinėti. Jis 
prie savęs neturės jokių asmens 
dokumentų ir pasirodys punktua
liai 8 vai. 15 min.

Rytas buvo gražus ( ir jei ne 
smėlio maišai bei spygliuotų vie
lų užtvaros vokiečių ir šveicarų 
pusėj,niekas negalėtų sakyti, kad 
pasaulis šiuo metu kariauja. Ta
čiau tuo metu vyko žiaurios kau
tynės prie Stalingrado, o Afriko
je anglų aviacija bombardavo 
Rommelio šarvuočius.

8 vai. 15 min. punktualiai prie 
šveicarų muitinės sustojo juodas 
automobilis. Iš jo išlipo du as
menys. Vienas federalinės armi
jos kapitono uniformoje, o kitas 
paslaptingas civilis. Greitais 
žingsniais jie artėjo prie tilto, 
staiga teritorialinės kariuome
nės seržantas, išbėgęs iš sargy
binio budelės, sušuko:

-- Ei, civiliau, negalima eiti 
per tiltą!

Kitoj pusėj vokiečių muitinin
kas pakėlė galvą. Civilis atsisu
kęs į kapitoną pusbalsiu pasa
kė:

-- Mes užmiršome įspėti teri- 
torialinę kariuomenę. Pasisten
kit, Meyer, šį reikalą greičiau 
sutvarkyti. Aš turiu pereiti sie
ną.

Kapitonas pradėjo kalbėtis su 
<;<=>r5antlJL

-- Nieko nebus, -- sausai at
kirto seržantas. -- Vienintelis 
asmuo, kuris Šveicarijoje man

NĖRA REIKALO dar kartą spręst laiko jau išpręstus klausi
mus. Kai tik paaiškėjo, kad rusų viešpatavimas Lietuvoj užtrun
ka, tuojau tapo neginčytina ir tai, kas žūtbūtinai reikia kruopš
čiau stebėt, ką jie su Lietuva daro. Daug anksčiau, negu tas rei
kalas išplaukė į laikraščių skiltis, mūsų veiksniai ir neveiksniai, 
nekeldami triukšmo, ėmė palaipsniui taip ir daryt. Atseit, jau se
nokai aišku, kad to reikia. Tai kas dabar iš tų klausinėjimų ar įro
dinėjimų -- gerai ar negerai, reikia ar nereikia tuo rūpintis?

Bet kodėlgi ilgainiui atsirado nekantriai priekaištaujančių, kad, 
esą, nieko ta linkme nedaroma? Kodėl pridygo naujų savanorių, 
ėmusių šiokiais ir tokiais, o vietom net nei šiokiais nei tokiais 
būdais "imti tą jautį už ragų"? Kodėl ištisa jų eilė ėmė kaltinti 
įpareigotus ar įsipareigojusius veiksnius nesidomėjimu Lietuvos 
padėtim? Kodėl, sakysim, pora Lietuvoj apsilankiusių moteriškių 
panoro — ir atsidūrė tam palankiose sąlygose! -- išpūst iš tų 
apsilankymų heroiško žygdarbio ir net "naujos lietuvių politikos" 
mitą? Ir kodėl platesnieji mūsų visuomenės sluoksniai iškart ir 
aštrokai pasidalino į skirtingas stovyklas, kone karą vieną kitai 
skelbiančias dėl klausimo, ar iš viso reikia ar nereikia, galima 
ar negalima domėtis Lietuvoj besidedančiais dalykais? Turbūt to
dėl, kad iš pat pradžių nepataikyta prideramai suversti tą vagą...

Žvalgybon niekad neina visa kariuomenė. Žvalgų skaičius tega
li būti labai ribotas. Nei nereikia jų didelio skaičiaus. Tik reikia, 
kad jų žinios -- daug jų ar mažai, geros jos ar blogos -- būtų ne 
vaizduotėj susikurtos, o rastos tikrovėj. Štabas žinias vertina, daro 
iš jų išvadas ir pagal tai informuoja ar instruktuoja visas savo 
pajėgas.

Ir mūsų išeivinėj visuomenėj • nei įmanoma, nei reikia visiems 
įsileisti į kruopštų Lietuvos dabarties tyrinėjimą. Kitaip sakant, 
nėra reikalo, kad visi vakarais įsikniaubtumėm tik į tenai dabar 
leidžiamus laikraščius, knygas, visi iš plokštelių klausytumėmės 
ar iš gaidų solfedžiuotumėm tik ten sukomponuotas dainas, stu- 
dijuotumėm rusų skelbiamas statistikas, visi susitikinėtumėm su 
visais iš tenai atvykstančiais, visi važinėtumėm atostogaut tik 
Vilniun ar Palangon, ir visais kitokiais pasitaikančiais ar suuos
tais būdais "tyrinėtumėm okupuotą Lietuvą". Tačiau kas nors 
turi tai daryt. Ir padaryt taip, kad bent daugumas būtumėm, tegu 
ne iki smulkmenų, tegu pačiais bendriausiais bruožais, bet kiek 
tik įmanoma teisingiau apsišvietę, orientuoti, kas ten iš tikrųjų 
dedasi.

Mūsų nesėkmė, regis, bus buvusi ta, kad perdažnai nepajė- 
gėm atrinkti nesvarbių duomenų nuo svarbių, ir kad išvadas da
rydami perdažnai buvom arba ir tebesam linkę ne iš visų paste
bimų duomenų jas daryti, o tik rodyti į tai, kas tinka jau iš anksto 
susikurtom išvadoms patvirtinti... Toks būdas "užfrontei pažin
ti" dažniausia ir esti labai nemalonių staigmenų ar net visiškų 
katastrofų priežastis. Pavyzdžiui, dabar išeina aikštėn, kad 1919 
metų lenkų "peoviakų" sukilimas Lietuvoj sužlugo kaip tik dėl 
tokios priežasties. Mums išėjo gerai, kad lenkai nesugebėjo pa
žint ir suprast, kas Lietuvoj dedas.

Mūsų bėda šioj srityj, atrodo, ne ta, kad čekistai deda visas 
pastangas tik saviškai Lietuvą rodyt, o ta, kad dar nepakankamai 
išmokom skaityt duomenų "ieroglifus", prie kurių, jei netingim, 
galim prieit. Vargu ar prasminga svert, kas dėl to kiek kaltas 
ar nekaltas. Visiems tiks mažiau ar daugiau kartų nuolankiai 
tart "nostra culpa", kad -- ar tenykštę spaudą skaitydami, ar su 
"agentais" bei ištrūkėliais susitikę, ar net ir vienas kitas ir te
nai apsilankę, pirmon galvon teiraujamės apie medžiagines Lie
tuvos gyvenimo sąlygas, ir tik kada nekada užsimenam apie dva
sinio gyvenimo turinį sudarančius dalykus.

Regis ar tik ne Jonas Aistis anais metais pastebėjo, jog ne 
kažinkiek svarbos per visus laikraščius skelbt, kad "Vepriuose 
negalima gaut vinių ir adatų", nesgi kai į Veprius atvažiuos sunk
vežimis su vinimis ir adatomis, tai esminė Lietuvos problema 
tuo dar vistiek nebus išspręsta...

Daug kliūčių Lietuvos dabarčiai pajusti yra ten, bet daug jų 
ir mūsų pačių mąstysenoj. Jokia teorija čia perversmo per naktį 
irgi nepadarys. Bet laikas, turbūt, padarys.
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gali įsakyti praleisti į kitą 
pusę žmogų be dokumentų, tai 
pulkininkas Masson.

Po ilgų diskusijų kapitonas pa
galiau laimėjo ir pasirašė, kad 
jis imasi atsakomybės reikalą 
sutvarkyti. Kai civilis užėjo ant 
tilto, kapitonas^tsistojęs ramiai, 
atidavė jam pagąrbą. Tas civilis 
buvo pulkininkasMasson,šveica
rų žvalgybos ir kontrašpionažo 
viršininkas. Jis vyko misijon, 
nepatikėdamas jokiam kitam as
meniui.

Kitoj pusėj tilto vokiečių muiti
ninkas žingeidžiai žiūrėjo į artė
jantį civilį.

— Aš esu čia laukiamas.
Nė žodžio nesakydamas, muiti

ninkas pakėlė barjerą ir atidarė 
duris į muitinės raštinę. Masson 
buvo nustebintas. Už stalo sėdėjo 
lietpalčiu apsirengęs žmogus. 
Buvo aišku, kad tai iš Gestapo.

-- Jūs tikėjotės čia pamatyti 
gen.Schellenbergą? —pasakė vo
kietis. -- Generolas neatvyks. Jis 
turėjo automobilio nelaimę. Bet 
nieko baisaus. Jo pavaduotojas 
majoras Eggen telefonavo ir už 
dviejų valandų atvyks jus paimti. 
Jūs pažįstat Eggeną?

Masson žinojo daug dalykųapie 
Eggeną. Tai buvo SS Sturmbann- 
fuehrer. Jis atstovavo pramoni
ninkų grupę Berlyne ir buvo 
Schellenbergo sekretorius. 
Eggen turėjo didelių interesų 
Šveicarijoje. Čia jis darė medžių 
užpirkimus dėl barakų statybos 
vokiečių kariuomenei.

Masson pradeda nerimauti. Bet 
10 vai. 30 min. atvyko Eggen ir 
paaiškino, kad už dešimties kilo
metrų VValdshuette galės pasima
tyti su Schellenbergu, kuris dėl 
akcidento negalėjo atvykti.

Walter Schellenberg, 32 m.

Vokiečių S. D. viršininkas ’.Valter Schellenberg, kurį Himmle- 
ris labai mėgo ir pavesdavo atlikti svarbius uždavinius.

amžiaus, Himmlerio vadinamas 
mylimiausiu vaiku, buvo vokiečių 
Sicherheitsdienst, sutrumpintai 
S. D., arba vokiečių politinės 
žvalgybos| tarnybos viršininkas. 
Nežiūrint jauno amžiaus, jis buvo 
laikomas nacių tarnyboje labai 
gabiu ir patikimu. 1939 m. lap
kričio 9 d. jam buvo pavesta pa
grobti du anglų žvalgybos kari
ninkus Best ir Stevens, kurie vė
liau buvo apkaltinti atentato prieš 
Hitlerį ruošimu. Jam taip pat 
buvo pavesta pagrobti kunigaikš
tienę Windsor Lisabonoj 1940 m. 
ir tik per plauką operacija ne
pavyko. Tai "sadistiškas džen
telmenas", sakė Vokietijoje na
cizmo priešininkai. Bet visi pri
pažino, kad jis buvo gabus ir 
veiklus.

Pulk. Masson atvyko Vokieti
jon gelbėti vieną savo vyrų.

Prieš porą mėnesių, Roger Mas
son paskyrė jauną leitenantą 
Moergeli šveicarų konsulatan 
Stuttgarte. Jis jam duodavo in
formacijų apie vokiečių kariuo
menės judėjimą pasienyje. Vieną 
vakarą leitenantas Stuttga r to alu
dėj susipažino su vienu civiliu 
vokiečiu, kuris pareiškė, kad esąs 
nusistatęs prieš nacius. Moergeli 
padarė klaidą pritardamas ir 
įkliuvo vaikiškon provokacijon. 
Vokiečiai jį areštavo. Konsulas 
užaliarmavo Berną, o ministeri
ja įspėjo Massoną, kad ką nors 
darytų išlaisvinimui.

Šveicarų žvalgybos viršininkui 
buvo aišku, kad visas reikalas 
buvo S. D. surežisuotas, norint 
su juo užmegzti kontaktą ir pri
versti prašyti pasigailėjimo.

(Bus daugiau)
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ČIA GYVENA LIETUVIAI...
„Eidami pro namus su 

Vytim ant lango ar durų, 
tėvai galėtų pasakyti, — 
žiūrėk, vaikeli, čia gyvena 
lietuviai..Taip savo 
straipsnyje rašo Vyt. Jau
nulis, ragindamas platinti 
ir 'naudoti Jaunimo Kon
greso proga išleistas stilin
gas vytukes ne tik ant au
tomobilių, bet ir ant gyve
namųjų namų durų ir lan
gų.

Tokia paprasta, atrodo, 
priemonė, toks kuklutis 
prašymas — parodykime, 
kad čia gyvena lietuviai! 
Bet kartu, tame kuklume ir 
paprastume, iš bendro rei
kalo kilusiame sumanyme ir 
siūlyme, glūdi verta minė
ti, kartoti ir priminti gy
venimo tiesa: darykime tai, 
kas įmanoma padaryti.

Jei pažvelgsime ir pra
bėgusį trumpą laikotarpį, 
pamatysime, kad įgy
vendinant tai, kas 
užsibrėžta, atsiekiame dau
giau, nei kalbant apie tai, 
kas reikėtų daryti, visai ne
svarstant savo pajėgumo 
užsibrėžtoms idėjoms ir su
manymams įgyvendinti.

Kovo 20 diena yra oficia
lioji pavasario pradžia. Gal 
tą dieną kur nors dar snigs 
ir pustys, gal kai kur jau 
prasikals pirmieji tulpių 
žiedai, bet tą dieną žmo
gaus širdis pajus pavasarį, 
nežiūrint kokie rūpesčiai jį 
slėgtų. Gamtai atgimstant, 
ir lietuviškose širdyse dau
gelis pajus atgimstančių 
pavasario žiedų prasisklei
dimą. Kaip bepaskęstume 
Jaunimo Metų ruošos for
malumuose, raginimuose ir 
skelbimuose,prasiverža jau
nimas žiedais ir mintimis, 
nešant džiaugsmą ir pava
sario nuotaikas. Vienas ki
tas žodis, viena kita min
tis, taip kaip viena kita 
blezdingė — tai dar ne pa
vasaris. Tai tik pirmieji 
pranašai, kad kažkas vyks, 
kažkas kuriama, kažkam 
ruošiamasi.

Trumpame laikotarpyje 
daugelis likome įtikinti, kad 
ką jaunoji veikėjų karta 
užsimoja, tą ir įvykdo. Kas 
gi belieka daryti? Pastebė
ti, kad be reikalo darė, kad 
n e a t s ik lausę vyresniųjų 
eikvojo jėgas, laiką ir lė
šas ? Gal ko gero nieko dar 
ir nelaimėjo? Gal ir taip. 
Bet gal ir ne. Nesibijokim 
pakkipimų, klaidų, gal net 
dantų griežimo. Svarbu ir 
tai, kad matome prasisklei-

DAR KELI SAKINIAI 
PRIE „DVARO, Į KURI 

NEBEGRĮŽOM”...
Vienoki ar kitoki atsimi

nimai gali turėti keliariopą 
reikšmę. Išskirtinai jie yra 
reikšmingi, kai norime iš 
arčiau pažvelgti į išgyven
tą laikotarpį ir į tą laiko-
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džiant naujus lietuviškos 
visuomenės žiedus, skel
biančius artėjantį pavasa
rį-

Kalbame apie tuos nau
jai pasirodžiusius ir darban 
įsijungusius, kurie neapsi- 
nuoja ir nesidangsto žino
momis ir nuolat kartojamo
mis universaliomis tieso
mis, kurie nesiekia, kad ir 
gražių pasauliui ir žmonijai 
sutvarkyti, bet šiuo metu 
sunkiai įgyvendinamų , idė
jų, bet abiem kojom atsisto
ję gyvenimiškoje aplinkoje, 
ieško ir randa įgyvendina
mų darbų lietuviškoje orbi
toje.

Darbas ir jo pasisekimas 
sudaro pagrindą viltinges
nei ateičiai. Malonu ir džiu
gu, kada matai jaunimą 
jungiantis į lietuviškąjį 
darbą, kada girdi jį svar
stant lietuviškas problemas, 
kada girdi diskutuojant ii’ 
derinant nuomones, štai, 
Algis Garlauskas, kalbėda
mas Lietuvių Studentų Są
jungos Clevelande suruoš
tame Vasario 16 minėjime 
tvirtina, kad yra daug bū
dų ir nuomonių ne tik kaip 
ieškoti Lietuvai laisvę, bet 
ir 'kaip išsilaikyti tauriu 
lietuviu kitų kraštų filoso
fijų ir materializmo sūku
riuose. Tos nuomonės 
sprogsta, kaip raketos, iš
leisdamos naujas idėjas ir 
išjudindamos naują energi
ją mūsų tarpe. Ir tai yra 
svarbu, nes tai parodo, kad 
mūsų tauta yra subrendusi, 
nes jos jauni vyrai ir mote
rys nesibijo ieškoti naujų 
kelių ir nesibijo galvoti. 
Mūsų jaunimas savo nuo
monėmis yra lyg vaivorykš
tė — pilna spalvų, ir graži, 
nes turi pilną spektrą . ..” 
Tęsdamas savo kalbą Algis 
Garlauskas kviečia nepra
rasti vilties į šviesesnę tau
tos ateitį, primenant, kad 
„pažiūrėjus praeitin, — į 
tuos, atrodo, beviltiškus 
laikus, kuriuos žmonės iš
gyveno tikėdami į šviesesnį 
rytojų ir savo atkaklumu jo 
sulaukė — ir. pažiūrėjus į 
mūsų pilnus energijos ir ga
bius jaunus žmones, galime 
atsakyti į klausimą, ar mes, 
kaip lietuviai turime ateitį: 
taip, tūkstantį kartų — 
taip !„

Taip, čia gyvena lietu
viai. Ne tik dėl to, kad tai 
ženklina durys ar langas, 
bet ir lietuviška širdis.

(j.č.)

tarpio žmones bei jų pa
stangas.

Niekad iki šiol atsimini
mų nerašęs, kai atsisėdau 
prie „Dvaro, į kurį nebe- 
grįžom”, pamačiau, kiek 
daug sunkumų yra „pasa
kyti teisybę” apie tą dar 
juk tokią netolimą praeitį! 
Žmonės, jų veidai, jų žo
džiai, jų būdo bruožai ir kū
rybiniai polėkiai yra gana 
giliai atmintin įsirėžę, bet 
dekoracija pusėtinai nu
blukusi. Sudėjus į krūvą 
visų apsilankymų dienas 
Lašmen — Pamūšin, man 
rodosi, susidarytų daugiau 
negu pusė metų. O kai rei
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kėjo pasakyti, kokie me
džiai plačiom šakom dengė 
įvažiavimą į tą sodybą, tai 
parašiau „liepos ar skrob
lai”. Tas pat atsitiko ir su 
dvaro alėja, kurioj dešim
tis kartų vaikščiojau, o te
pavadinau ją tik „dekora
tyvinių medžių alėja”, nlgi 
medžių giminės tikrai ne
pajėgiau prisiminti. Regiu 
tik tą seną ir didžiulį lapuo
tį stovintį ant kauburėlio 
alėjos vakariniame kampe, 
kurio viršūnėj tupinčią var
ną pašoviau ...

Atstumai ir geografinės 
kryptys sudarė atskirą pro
blemą. Nesumetęs pažvelg
ti žemėlapin, pasakiau, kad 
„Lašmen — Pamūšio laukai 
tysojo šiaurės Lietuvoj, už 
keliolikos kilometrų į pie
tus nuo Biržų”. Iš tikro taip 
yra: Lašmen — Pamūšio 
laukai tyso į pietus nuo 
Linkuvos, o nuo Biržų ne už 
keliolikos, bet už kelias
dešimt (pagal J. And
riaus Lietuvos žemėlapio 
mąstelį — už maždaug 55 
klm.) į žiemos vakarus. 
Skaitytojus, kuriuos tokiu 
geografijos išmanymu bū
siu suklaidinęs, prašau at
leidimo, gi mielam kol. Al. 
Griauzdei, savo kraštą ge
rai pažįstančiam, nuoširdus 
dėkui už paklydimo patai
symą.

Tegu būna leista šia pro
ga pataisyti keletą korek
tūros klaidų, kurios iškrei
pė mano pasakojimo min
tis. Pirmoj atkarpoj (Dirva 
Nr. 17) yra atspausdintas 
tokis sakinys: „Vietos žmo
nės, lietuviai ir pakruojiš- 
kiai, Boriso Melngailio dva
rą vadino Lašpamūšiu”, o 
turi būti: Vietos žmonės, 
1 i n k u v i a i ir pakruo- 
jiškiai .. . Antroj atkarpoj 
mintis susipainiojo tik dėl 
vienos raidės (Dirva Nr. 
18), nes atspausdnta; „At

simenu, aplankėm tik 
dailų barono Roppo Pakruo- 
jaus dvarą”, o mudu jį ap
lenkėm, bet neaplan- 
kėm. Trečioj atkarpoj (Dir
va Nr. 20) klaida įsivėlė į 
p. Melngailienės vokiečių 
kalba rašytą telegramą, 
kuri taip surinkta: „Mein 
gutte Herr Professor Meln- 
gailis...”, o turi būti Mein 
Gatte (mano vyras) Herr 
Professor . . . Yra ir dau
giau žodinių bei sintaksinių 
klaidelių, bet jas nesunkiai 
gali ir patys skaitytojai pa
sitaisyti.

Mano rašinys apie Laš
men — Pamūšį susilaukė 
atgarsio — išgirdau eilę pa
sisakymų žodžiu, atėjo ir 
vienas kitas • laiškas. Su
prantama, tai „džiugina 
širdį mano”, visiems savo 
skaitytojams esu nuošir
džiai dėkingas. Autoritetin
gas mūsų literatūros žmo
gus savo laiške paryškino 
Lašmen — Pamūšio prara
dimą, gal pačią didžiausią 
širdgėlą, kurią Borisas 
Melngailis išgyveno. Gali
mas dalykas, taip ir buvo, 
kaip jis man rašo. Aš prie 
to galiu tik tiek pridėti: 
dar per anksti, dar yra 
punktų, kurių negalima 
skelbti, tik reikia pasakyti, 
kad Borisas Melngailis iš 
savo patėvio gavo sun
kiai įskolintą pa
likimą (tą faktą aš gerai 
prisimenu) ; jeigu neužgriu- 
vusi krizė, gal jis būtų iš 
tų skolų išsikapstes, nes 
ūkis tikrai buvo pefningas, 
bet krizė prislėgė tokia naš
ta, kurios velionis nebepa
jėgė pakelti.

Stasys Santvaras

ATITAISYMAS
Nuoširdžiai dėkoju už 

atspausdinimą reportažo iš 
Vasario 16 minėjimo Day- 
tone (Dirva Nr. 27). Ta
čiau tenka apgailestauti 
vieną nemalonią korektūros 
klaidą, pakeičiančio sakinio 
prasmę, kur kalbama apie 
pagrindinio kalbėtojo Al
berto Drukteinio kalbą, bū
tent atspausdinta ”. . . ku
rio greit paruošta .. . ”o tu-

A. L. Montessori Draugijos Vaikų Namų Chicagoje auklėtiniai su vedėja S. Vaišviliene švenčia 
Vasario 16 šventę. VI. Juknevičiaus nuotrauka

NAUJAS ŽYGININKIĮ ŽYGIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

suomeniškumas, sako, tin
ka pradėti visų pirma nuo 
savų namų ... Be to, j e i - 
g u čionykštėms pajėgoms 
pavyktų sukurt nors iki 
pusės tokį radijo progra
mos turinį, apie kokį norė
tųs pasvajot, tai juo būtų 
galima „kultūrmainiaut” — 
dalintis ir su visa eile kitų 
lietuvių kolonijų mainais už 
ten geriausiai nusisekusius 
dalykus. Taip iš "parapiji
nio” užsimojimo galėtų iš
augt net ir "kontinentinis” 
ar „globalinis”...

* * *
Kaip raštą rašiusį iš ra

šysenos, kaip autorių iš sti
liaus, taip visuomenininką 
atspėsi iš metodo. Ir šį ma
žąjį radijo žygelį žygininkai 
pradėjo panašiai, kaip per
nykščius didžiuosius, — 
Naujienos pasakytu, „ne iš 
to galo”. Būtent, nutarė, 
rado siųstuvą, sudarė sutar
tį ir tik tada pasikvietė bū
rį visuomenininkų, kuriems 
ir "įmetė sterbėn tą karš
tą bulvę”:

— Steigiam lietuvišką ra
dijo programą New Yorke. 
Sekmadieniais, nuo 10 iki 
11 valandos prieš piet, ban
ga FM 105.9. Pirmoji va
landa kovo 20 dieną. Pra
šom klausyt, remt ir pri
imt savo visuomeninėn nuo
savybėn. Kas neturit FM 
imtuvų — duokit žinią, mes 
jums parūpinsimi gana ge
rų po 26 dolerius vietoj 45- 
ių. Susimeskit į radijo klu
bą, imkit, kofitroliuokit, 
skirkit vedėją, o kol kas 
programa rūpinsis Romas 
Kezys, pasiremdamas kele
tą "sumobilizuotų” talki
ninkų.

Naujieniškai žiūrint, bū
tų galima ir čia įsižeist ir 
pareikalaut, kad iš geresnio 
galo pradėtų: kad pirma at
siklaustų Vliko, Tarybos, 
B e n d ruomenės, sušauktų 
didelį susirinkimą, viską la
bai aiškiai išdėstytų, gautų 
visų pritarimą, parašytų ir 
nubalsuotų statutą, išrink
tų valdybą ir tada pradėtų 
svarstyt, reikia ar nereikia, 
jei reikia, tai ko, kada, kaip, 
kokia sąmata, iš kur pini
gai, kokia stotis, kokia va
landa ir 1.1, žinoma, suma
nymas būtų ne šiais ir gal 
dar ne kitais metais įvyk
dytas, ar greičiausia jis ir 
iš viso paskęstų svarsty
muose. Kaip tikriausiai bū
tų paskendusi svarstymuo
se ir pernykštė manifesta
cija, jei iš tokio galo būtų 
buvusi pradėta.

Dabar — nebėr ko gaišt 
svarstymams. Nauja radijo 
programa bus. Ir tai ne ka
da nors, o nuo kovo 20 die- 

rėjo būti: "kurio gerai pa
ruošta ...”

Jonas Jaškauskas,
Davton 

ftos, I0‘ valandos. Taškas. 
If, atrodo, gerai, kad bus. 
Tai kaip dabar sakysi ne, 
nepadėsiu, n e p r i sidėsiu! 
Pats Vyčių pirmininkas ir 
skautų apygardiniai vadai 
pasakė su visomis savo or
ganizacijomis prisidėsią ir 
padėsią. Atsiras, turbūt, ir 
kitų organizacijų, kurioms 
bus įdomu pasireikšt.

Žinoma, ir pamurmėt 
priežasčių yra: banga per 
trumpa, valanda nepatogi 
— vieni dar neturi FM im
tuvų, kiti tuo metu nori 
melstis, treti dar neišsimie
goję po subatvakario ... Vi
sai panašiai, kaip pernai dėl 
manifestacijos: perbrangu, 
perdaug ir diena bloga. Ta
da Romas Kezys klasiškai 
atsakė: "Visos dienos blo
gos. Imam tą, kurią gau
nam”. Dabar atsakymas ir
gi buvo tas pats: „Visos va
landos blogos. Imam tą, ku
rią gaunam”.

* . * *
Tiesa, į šį radijo "nuoty

kį” ne visi žygininkai lei
džiasi urmu, čia Romo Ke
zio ir Antano Mažeikos už
sidegimas. Antanas Snieč
kus pasiryžęs toliau plaukt 
į pernykščius vandenis — į 
amerikiečių spaudą, prakalt 
tenai daugiau plyšių, pro 
kuriuos pratekėtų daugiau 
žodžių apie Lietuvos pro
blemą. Jis pritaria Mažei- 
kos-Kezio užsimojimui, ge
ru jį vadina, bet kartu ir 
gailis, kad ne kas kitas tą 
daro, kad kaip tik jie užsi
krauna — gal būt ilgam lai
kui — tokią naštą, kuri gal 
nebeleis jiems dalyvaut 
svarbesniuose rei
kaluose . . .
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Bet, „kauliukai jau iš
mesti”, reikalas nuspręstas, 
ir dabar jau kaip bus — 
taip bus... (A. Mažeika, 
atrodo, bus apsiėmęs rūpin
tis angliškosios turinio da
lies perteikimu):.

"'Gal jie taip tikėdami ir 
klysta, ar gal žmones per- 
■mažai pažįsta", bet jie tikis 
ne amžinai tą naštą nešt, o 
tik pradėt. Pradėt, parodyt 
pavyzdį, parodyt ko reikia, 
šuorganizuot rėmėjų grupę 
iir — varykit toliau! Ar iš
eis kaip tik taip, garantijų 
nėra. Bet jų dar mažiau bu
vo, ar manifestacija išeis, 
o išėjo.

# jJj

Ar tai įdomu visiems Dir
vos skaitytojams? Juk tai 
New Yorko "parapijinis” 
(atseit, grynai vietinis) rei
kalas.

Taip ir ne. Visų pirma, 
tai labai liečia ne tik New 
Yorko, bet ir — dar arčiau!
— New Jersey lietuvių ko
lonijas. Radijo studija, iš 
kurios bus ši programa, tai 
New Yorke, bet siųstuvas 
—■ Newarke. Tai jie ten 
ypač gerai galės girdėt ant
rą, naują, turbūt ir kiek ki
tokią lietuvišką radijo pro
gramą. New Yorko rytuose 
(„Ričhėvene”) kaikas net 
susirūpino, ar girdės iš 
Netvarko. Pasirodo, ir ten 
girdis visai gerai, tik, žino
ma reikia būt "pažangiems”
— nesėdėt prieš keliolika 
metų įsigyto vien vidutinių 
bangų imtuvo (FM dabar 
jau šių dienų civilizacijos 
būtinybė gi!).

Bet turėtų pasidomėt ir 
kiti, tolimieji, kurie tuo 
tarpu negirdės šios naujos 
programos turinio. Pasido
mėt, kaip toki dalykai mū
suose gimsta ir koki daly
kai iš jų išeina. (vr)
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AKIMIRKOS

Nugalėto žmogaus ginklai
Kaip ir kiekviena emocija, ją 

stiprinant ir vis padirginant, taip 
ir politika lengvai gali virsti ais
tra. šios aistros lietuviui netrū
ko senovėje, nestinga ir vėliau
siais dešimtmečiais.

Tačiau, spėju, yra retas da
lykas, jog vyriausiu pasivadinęs 
tautinis komitetas specialiai su
rašytų nutarimą, kad Lietuvos 
laisvės kovoje politika turi sto
vėti "visų pirma", o jo pirmi
ninkas tuo pačiu metu pabrėž
tų, kad "politiniam pradui tei
kiamas pirmumas prieš kultū
rinį pradą".

Ir kai šitaipos skelbiama to
kiais laikais, kai per politiką 
bene mažiausiai tėra galimybių 
užsienyje išsaugoti lietuvių tau
tinę gyvybę ir pagreitinti tenajos 
tautos išlaisvinimą, tai jau būtų 
gal dviguba aistra, tikras siau
tulys...

Suprantu tą aistrą, domiuosi 
ja ir didžiai gerbiu. Nesiginsiu - 
ne vieną druskus maišą pats esu 
išvalgę bepolitikuodamas ir 
nuodėmiaudamas. Bet aš turiu 
dar savo atskirą aistrą, truputį 
kitonišką, tokią lyg ir papildomą, 
ir jąja degu nemažiau karštai. 
Tad mes neturėtume perdaug ste
bėtis vienas kito principais, nes 
pagaliau esame lygūs "ekstre
mistai".

Savąja aistra sergu ir degu 
jau nuo senai. Nesvarbu, kokių 
laikydavaus politinių ar partinių 
pažiūrų, bet man beveik nuo vai
kystės vis vaidenosi, kad tiek 
paskiro žmogaus, tiek visos tau
tos vertė ir pajėgumas priklau
so nuo galimai brandesnio jos 
kultūrinio lygio.

Tai labai paprastas ir neori
ginalus atradimas. Dažnas jį ži
no arba iš istorijos arba iš gy
venimo praktikos patyrimų. Jei 
kartais nuo daugumos čia kiek 
skirdavausi, tai nebent savo įky
resniu užsispyrimu ieškoti šių 
vertybių mūsų tautai ir jas vis 
pabrėžti.

Girdime ir dabar kartais ne 
vieną vyresnio amžiaus rašytoją, 
dailininką, muziką ar šiaip moks
lininką rūsčiai, net piktai pasi
barant, jog nepriklausomos Lie
tuvos valstybė buvusi jiems pa
motė. Ji nepakankamai rėmusi 
mokslininkų ir menininkų kūry
binius darbus, nesirūpinusi kul
tūra, nepaisiusi dvasinio tautos 
ugdymo, vis liūto dalį skyrusi 
verslininkams, valdininkams, 
kariuomenei, politikai ir polici
jai. O kad Smetona dar ypač rė
męs dvarininkus, tai socialde
mokratai su valstiečiais liaudi
ninkais ir kun. S. Yla dar ir 
ligi šiol tebėra giliai įsitikinę...

Abejotina, ar mūsų valstybė 
ir net prezidentas Smetona, ap
lamai paėmus, būtinai turėjo tik 
tokių blogų intencijų. Visos ir 

įvairių pakraipų vyriausybės 
švietimo ir kultūros reikalams 
skyrė dėmesio ir lėšų, galima 
sakyti, normaliai, -- tiek kiek 
jaunos ir dar labai neturtingos 
valstybės biudžetas išnešė ir kiek 
atrodė būtina, tuo pačiu metu ten
kinant ir visus kitus taip pat 
svarbius reikalus. Tačiau mūsų 
kai kuriems atrodė, kad švietimo 
ir ypač kultūros ugdymo bei rė
mimo sričiai buvo negana parū
pinti normalius išteklius, bet rei
kėjo sielotis žymiai daugiau ir 
teikti išskirtiną, "nenormalią" 
paramą.

Gal ir taip. Bet kartu nepa
mirština, kad jokia vyriausybė 
negalėjo lošti tik viena korta, 
turėjo skaitytis su bendrom žmo
nių nuotaikom, pažiūrom ir tautos 
būdu. O mūsų tautos būdas nie
kada nebuvo palankus atiduoti pir
menybę kultūrai prieš politiką 
ir karus. Keista, liūdna ar juo
kinga, -- bet tokie mes buvom 
nepriklausomoje valstybėje, to
kio pobūdžio stiprybės ir iš pra
eities daugiausia sėmėmės.

Tas "tautinis bruožas" mano 
tuomet dar labai jaunoje širdelė
je kėlė daug skausmo. Kai pro
tarpiais vis pasirodydavo spau
doje užuominų, jog mums reikia 
labiau stiprinti kultūrines insti
tucijas ir įkurti Kultūros Fon
dą tam remti, aš su visu jau
nuolio neprityrimu ir naivumu 
pradėjau rašyti straipsnius, kad 
mums žūt būt ir tuojau pat rei
kalingi -- Kultūros Rūmai! Kai 
valdžia vis steigė įvairius "rū
mus" profesijų bei luomų rei
kalams puoselėti (Žemės Ūkio, 
Prekybos ir Pramonės, Darbo...) 
man atrodė nepateisinama, kodėl 
mes vis dar neturėjome "pačių 
svarbiausių" -- Kultūros Rūmų.

Apie tai kartą parašiau val
džiai artimame Vairo žurnale 
ir paskui polemizavau su abe
jingaisiais, bet jutau, kad daug 
dėmesio tai nesukelia.

Iš vyriausybės sluoksnių susi
domėjo tik vienas švietimo vice
ministras K. Masiliūnas. Porą 
kartų tam reikalui jis buvo net 
sukvietęs privačius diskusinius 
pasitarimus. Ten pamačiau, kad 
ta Kultūros Rūmų problema jam 
kiek įdomi, bet dar labai neaiš
ki, o kitiems mažiau įdomi, tik 
dar neaiškesnė, ir iš viso niekas 
jokių apčiuopiamų planų neturė
jo.

Tiesa, laikai buvo biauriai ne
palankūs kultūrai. Vokietijoje jau 
siautėjo hitlerizmas, atvirai šū
kaujant apie "Rytų erdvės" už
grobimą. Pradėjo paraku smirdė
ti Vakaruose ir dargi Pietuose. 
Kur tu, broleli, čia daug bepa- 
sirodysi su kultūrom, literatū
rom ir menais! Kas tave beiš
girs, kai ir mūsų aukštybėse 
įsigalėjo daug svarbesnės gen.

BRONYS RAILA

S. Raštikio "militarinės koncep
cijos", kurioms kasmet reikėjo 
naujų milijonų litų ir vis galo ne
simatė?

Tos naminės įtampos ir tarp
tautinio nerimo atmosferoje bu
vo šis tas naujo įsteigta. Bet ne 
Kultūros Rūmai ir ne Kultūros 
Fondas, -- o Ginklų Fondas...

Be abejo, nei liaudis, nei val
džia nebuvo tokia naivi, jog ti
kėtų, kad tan fondan suaukojus 
pusę ar ir keletą milijonų litų, 
staiga jaučiamai sustiprėtų Lie
tuvos galybė ir saugumas. Gink
lų Fondo idėjos pagrindą daugiau 
sudarė savotiškas galvojimas, 
kad tuo būdu bus galima labiau 
sustiprinti visuomenės moralę, 
arčiau įtraukti visą tautą į spar
nuotai skelbiamą sąjūdį "neati
duoti priešui nė vienos lietuviš
kos žemės pėdos".

Tačiau karinės ir politinės mo
ralės tais planais ir išlaidom 
nepavyko sustiprinti. Neilgai tru
kus, gliaudiškoje agonijoje vis
kas pasirodė, viskas labai aiš
kiai, -- kaip tauta per kelius 
akimirksnius gali likti pasibai
sėtinai nuoga. Nuoga, nuogutėlė, 
be ginklų, be žvaigždėtų unifor
mų, be Žemės Ūkio, be Preky
bos ir Pramonės Rūmų, be eko
nominių tvirtovių, be karo ir be 
politikos...

Be Nepriklausomybės ir be 
laisvės.

Ir su kuo tada lieka tas kariš
kai ir politiškai nugalėtas žmo
gus, neapgintas ir visų apleistas?

It audros išrautas medis atvi
rame lauke, jis lieka tysoti su
laužytas ir vienišas, vienas pats 
su savimi. Jo namai nebe namai, 
viskas atimta, sugriauta, aps- 
piaudyta. Jam nieko nebepaliko, 
kaip tik tai, kas ruseno jo gal
voje ir krūtinėje, ir ko joks prie
šas dar negalėjo išplėšti.

Tai jo dvasia. Jo tautinė dva
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sia, jo tautinė sąmonė, jo garbė, 
jo asmenybėn įsiverpusios mora
linės ir kultūrinės vertybės. Tai 
vienintelis pagrindas, kurį atsi
rėmęs jis dar galėjo jausti, kad 
gyvenimas vertas iškentėti.

Jei tautinės ir visuotinės kul
tūros brandinimas lietuviškame 
žmoguje buvo viena iš pagrindi
nių sąlygų jo šalies pažangai 
paspartinti nepriklausomoje 
valstybėje, tai kultūrinių verty
bių ugdymas ir per jas dvasinių 
"ginklų" kalimas tapo, turbūt, 
svarbiausioji ir sunkiausiai su
ardoma pajėga tautos egzisten
cijai išlaikyti nelaisvėje. Su tuo 
lietuvis dar gali būti gyvas, iš
likti savaimingas, vėl atsistoti ir 
laisvę laimėti.

Kodėl manytume, kad tie patys 
įstatymai negalioja laisviesiems 
lietuviams Vakaruose ir Ame
rikoje, kur juos vis šaukiam gy
viau įsijungti į laisvės kovą ir ... 
(graudu net minėti) išlaikyti lie
tuvybę?

Likiminiai įstatymai lygiai ga
lioja ir čia, ir net labiau. Kas gi 
eis iš Amerikos, kas gi ruošis 
lietuviškai išlaisvinimo kovai, 
jeigu pati lietuvybė čia vis daugiau 
blėstų? Ar nevirs tada tie šū
kiai ir teoriniai politikų laisvini
mo sampratos dėsniai vis tuš
tesnių ir graudesniu tuščia
žodžiavimu?

Tautinės kultūros kūrybos ir 
visų jos apraiškų puoselėjimas, 
išgyvenimas, vertinimas ir rė
mimas yra pirmutinė sąlyga, kad 
laisvasis lietuvis išliktų gyvas, 
savaimingas, įdomus sau pačiam 
ir kitiems, pajėgus ir trokštantis 
dalyvauti savo tautos laisvės by
loje.

Bet mūsų kai kurie vis tebe- 
įrodinėja, nutarimus surašo ir 
net, anot P. Stravinsko, "lyg ir 
savo rūšies teisinius potvarkius" 
išleidžia, kad -- girdi, pirmeny
bė skirtina politiniam pradui. 
Prieš ką? Gi prieš kultūrinį 
pradą! Jam ne tik nepripažįsta
ma pirmenybė, bet ir lygybės gai
limasi!

Kaip sau norit, broliai tautie
čiai, mes vėl pradedam iš naujo. 
Tik dar blogiau, negu karalius 

Mindaugas prieš 700 metų. Anas 
irgi labiausiai rūpinosi kova už 
valdžią, karais ir politika. Tegu 
ir labai pavėluotai, bet vis dėlto 
nors krikščionybę priėmė, kas 
tada reiškė drąsų žingsnį pažan
gios dvasinės kultūros pradui 
įsisavinti. Už tai jis gavo ir ka
rališką karūną. O kam reikėjo 
karūnos iš svetur ieškoti? Pats 
galėjo užsidėti, nepirkdamas ir 
nesiklausdamas.

O ką mes šiandien, jau seni 
krikščionys, begausim per pliką 
politiką, kai net visos krikščio
niškosios bažnyčios, ir Romą 
įskaitant, vis labiau agituoja už 

PLANINGAS TAUPYMAS
moka genas dMdendui

........... PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Pbone Vlrgfaiia 7-7747 Joha J. Kazaaaaakaa, Prea.
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taiką ir ramią koegzistenciją su 
bolševikinėm santvarkom? Ka
daise Romos popiežiai siųsdavo 
Lietuvon vienuolius kankinius 
vyskupauti, -- o dabar jau Kosy
ginas atsiunčia Romon kitą lietu
vį kunigą konsekruoti vyskupu, 
pašalinęs ir ištrėmęs jam nepa
tinkamus senuosius...

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

SESIASDESIMTMETIS NUO 
PIRMOJO AMERIKOS LIETUVIU 

SEIMO PHILADELPHIIOJE 
—— PROF. DR. J. PUZINAS —J

Š. m. sausio 22 d. sukako 60 metų, kai Philadelphi
joje buvo sušauktas pirmasis Amerikos Lietuvių Seimas. 
Jis vyko 1905 metų revoliucinio sąjūdžio Lietuvoje povei
kyje, todėl tenka stabtelėti ir ties seimo proistore.

1905 M. REVOLIUCIJA RUSIJOJE IR JOS 
ATGARSIAI LIETUVOJE

Kieta ir neapdairi rusų carų vidaus politika tolydžio 
brandino plačiosios imperijos viduje didžiulį nepasiten
kinimą autokratine valdžia ypač darbininkų miesto var
guomenės, valstiečių ir pažangiosios šviesuomenės tarpe. 
Jau nuo 1901 metų vis labiau tvinko revoliucinės nuotai
kos, dažnėjo darbininkų streikai, valstiečių neramumai 
ir augo Rusijos pavergtų tautų išsilaisvinimo sąjūdžiai. 
Nesėkminga rusų-japonų karo eiga taip pat nustatė žmo
nes prieš valdžią. Tetrūko mažos kibirkštėlės, kad Rusi
joje įsižiebtų revoliucinė ugnis. Netrukus susidarė ir pro* 
ga revoliucijai įsiliepsnoti. 1905 m. sausio 9 (22) d. rusų 
stačiatikių popas G. A. Gaponas Petrapilyje suorganiza
vo didžiulę darbininkų demonstraciją. Taikinga minia su
sitelkė prie žiemos Rūmų ir norėjo įteikti carui peticiją, 
kur buvo prašoma amnestijos suimtiesiems, pilietinių 

laisvių, darbininkų padėties pagerinimo, laipsniško žemės 
perdavimo valstiečiams ir steigiamojo susirinkimo sušau
kimo. Demonstrantų išsklaidyti atvykusi kariuomenė pa
leido šūvius i.minią. Užmušta per 1000 ir sužeista apie 500 
žmonių. Garsas apie tą "kruvinąjį sekmadienį" Petrapi
lyje tuojau pasklido visoje Rusijos imperijoje. Didesniuo
se pramonės miestuose kilo darbininkų protesto streikai, 
demonstracijos, daug kur susiremta su policija ir kariuo
mene ginklu. Ėmė kurtis ir darbininkų tarybos (sovie
tai). Neapramino įsisiūbavusios revoliucijos ir spalio 17 
d. caro paskelbtas manifestas. Tačiau gruodžio mėnesyje 
revoliucija Rusijoje buvo palaužta, bet revoliucinis sąjū
dis dar buvo gyvas 1906-1907 m.

Po "kruvinojo sekmadienio" revoliucinė banga tuo
jau užliejo ir Lietuvą. Prasidėjo darbininkų protesto strei
kai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir kitur. Pa
judėjo ir ramus lietuviškas kaimas. Imta siuntinėti ca
rui peticijas, kuriose prašyta kraštui daugiau laisvės. Ne
rimo ir žemės ūkio darbininkai. Pasitaikydavo ir gink
luotų susirėmimų su rusų policija ir kariuomene. Darbi
ninkų tarpe revoliucinę ugnį daugiausia kurstė socialde
mokratai, o žemės ūkio darbininkuose veikė Vinco Kap
suko 1904 m. įsteigta organizacija "Draugas". Ir vieni 
ir kiti skleidė atsišaukimus, organizavo masinius susirin
kimus ar mažesnius mitingus su prakalbomis. Neatsiliko 
ir lietuviai demokratai, tik jų veikimo taktika buvo nuo
saikesnė ir ramesnė. Jie daugiau kėlė Lietuvos laisvės 
reikalavimus. 1905 m. birželio mėn. Lietuvių Demokratų 
Partija paskelbė atsišaukimą "Išvien į kovą!” (Varpas, 
1905 m., nr. 6, psl. 57). Ten rašoma:

"Atsikratykim nuo Maskolių caro biurokratų val
džios, kuri per tiek metų slėgė Lietuvą politiškai, ekono
miškai ir tautiškai!... Lietuva pati savimi turi rūpinties, 
ir nieks kits į jos reikalus neprivalo kištis! Męs patįs tu
rime pasirūpinti busimosios Lietuvos surėdymu! Tą turi 
atlikti įsteigiamasis susirinkimas Vilniuje, išrinktas vi

suotinu, lygiu, betarpišku ir slaptu balsavimu, neišski
riant tautos, lyties ir tikėjimo.

Įsteigiamasis susirinkimas Vilniuje tesustato pama
tinius autonomiškosios demokratiškos Lietuvos įstaty
mus . .. Kad kuoteisingiausiai būtų atlikti rinkimai Į įstei
giamąjį susirinkimą Vilniuje, turi būti prieš tai užtik
rinta laisvė žodžio, spaudos, susirinkimų ir draugijų, ypa- 
tos ir namų nepaliečiamybė; turi būt suteikta tiesa pa- 
grįžt į Tėvynę visiems taip vadinamiems politiškiems 
prasikaltėliams . . . Kviečiame partijų ir ne partijų žmo
nes susitelkti tam laikinam veikimui į krūvą išvien pa
varyti darbą. Męs įkūrėme kovos iždą. Kviečiame rinkti 
tam iždui pinigus visus, kam tik brangi idėja autonomiš
kosios Lietuvos, ant demokratiškų pamatų surėdytos. 
Kviečiame juos glausties į vieną krūvą, steigti kovos kuo
pas, skelbti tarp liaudies tą idėją žodžiu ir raštu, organi
zuoti dabartinės valdžios boikotą . .. Męs šiuo žygiu pa
duodame inicijatyvą sutvėrimui kovos centrališko komi
teto, į kurį įeitų partijų ir ne partijų žmonės; į tokį ko
mitetą ir musų atstovai su tam tikrais ištekliais galės 
įeiti. Jeigu tokio komiteto negalima būtų įvykdyti dėl 
kokių nors netikėtų kliūčių, musų kovos komitetas veiks 
savarankiai, stengdamos patraukti kuodaugiau ir nepar- 
tyviškų žmonių. Varys jis kovą visokiais ginklais, kurie 
prigulės nuo laiko, aplinkybių ir Lietuvos spėkų".

1905 m. liepos 2 d. Sasnavoje (Marijampolės aps.) 
įvykusioje demonstracijoje vėliavose buvo įrašyta: "ša
lin caro valdžia. Lai gyvuoja laisva, neprigulminga Lie
tuva!” Mokytojų suvažiavimuose reikalauta lietuviškų 
mokyklų ir 1.1. Tačiau kulminacinis laisvės siekimų taš
kas buvo 1905 m. gruodžio 4-5 d. Vilniuje sušauktas sei
mas, kuris dėl savo reikšmės vadinamas Didžiuoju Vil
niaus Seimu, čia susirinko apie 2000 atstovų iš įvairių 
Lietuvos vietų ir pareikalavo Lietuvai autonomijos su 
seimu Vilniuje.

(Bus daugiau)
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LENKAI ATRANDA 1919 METŲ KLAIDAS
Kaip Lenkijoj keičiasi ir jau yra 

pasikeitusi viešoji nuomonė apie 
Lietuvą ir apie buvusius Lenki
jos-Lietuvos santykius, tarp kitų 
reiškinių, ryškiai liudija ir prieš 
apie pusantrų metų Varšuvoj pa
skelbta studija apie nepavykusį 
lenkų perversmo pasikėsinimą 
Kaune 1919 metų rugpiūčio mė
nesį, tai yra apie įvykį, Lietuvo
je žinomą Peoviakų sukilimo var
du. (Peoviakai — nuoPOW,Pols- 
ka Organizacja Wojskowa, Lenkų 
Karinė Organizacija, kurios 
slapti padaliniai 1919 metais buvo 
įsteigti ir Lietuvos teritorijoj).

Studija apie tą nepavykusį per
versmo pasikėsinimą išspaus
dinta Lenkijos Mokslų Akademi
jos Istorijos Instituto serijinia
me naujųjų laikų Lenkijos istori
jos studijų leidinyje. (Najnowsze 
Dzieje Polski, materjaly i studia 
z okresu 1914-39, VIII, Panst- 
wowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa, 1964). Autorius Piotr 
Lossowski. studiją pradeda pa
reiškimu, kad tas nepavykęs per
versmo pasikėsinimas buvęs ne- 
lemčiausias įvykis to meto Pil
sudskio planuotoj politikoj, pa
čioj pradžioj įstūmęs Lenkijos- 
Lietuvos santykius į blogą kelią. 
Lenkų literatūroj tas įvykis bu
vęs rūpestingai nutylėtas. Net 
penkiolika metų po įvykio buvę 
patariama apie jį nekalbėti. 
Emigracijoj po 1945 metų ta pras
me lenkų spaudoj maža kas tepa- 
sikeitę.

Lietuvių literatūroj, supranta
ma, esą daug daugiau medžia
gos tuo klausimu, bet ir tie dar
bai, skirti, propagandos tikslams, 
pasilikę daugiausia nuolat karto
jamų faktų ir kaltinimų ribose. 
Todėl autorius naudojosi archy
vuose'atrastais dokumentais, ži
noma, tik pačių lenkų, tiesiog 
tos POW išlikusiais dokumentais. 
Iš jų atsiskleidžia svarbiausia 
priežastis, dėl kurios tas pasi
kėsinimas žlugo: visiškas išlen
kę pusės nesupratimas Lietuvos 
nepriklausomybės aspiracijų, 
neįvertinimas lietuvių ryžto ir 
pajėgumo, naivus įsitikinimas, 
kad pakanka lenkams tik pamoti, 
ir dauguma lietuvių puls į Len
kijos glėbį. Lietuvos federacijos 
ar unijos su Lenkija svajotojai 
buvę klaidingai įsitikinę, kad Lie
tuvos Taryba esanti tik vokiečiij 
agentūra, kad vyriausybėje esan
ti tik saujelė karjeristų, kurių 
dalį galima papirkti, dalį paša
linti, ir visa likusioji Lietuva 
bus palanki federacijai ar unijai. 
Todėl POW planas ir buvo — 
nuversti Sleževičiaus vyriausy
bę ir sudaryti lenkų sumanymams 
palankią. Būta tarp lenkų ma
nančių, jog net ir pats Sleževi
čius galįs palinkti į unijos idė
ją, bet jeigu ne jis, tai skaičia
vo, kad tokion "satelitinėn" vy- 
riausybėn po perversmo sutiktų 
įeiti toki asmenys, kaip Biržiš
ka, Vileišis (Jonas, Sleževičiaus 
vyriausybės narys), Kairys, Tū
belis, Janulaitis, Žilinskas... Ne
trukus paaiškėję, sako autorius, 
kad "rachunek ten sporządzano 
bez gospodarza" —tie apskaičia
vimai daryti be šeimininko 
žinios...

Didžiausias lenkų sąjunginin
kas buvęs Aukštuolaitis, kilęs 
iš Mažosios Lietuvos, Lietuvoj 
pasilikęs iŠ vokiečių kariuome
nės, nepatenkintas karjeros ei-

ga, .nubėgęs pas lenkus ir žadė
jęs jiems pakloti Lietuvą po ko
jų (gal svajojęs atsistoti "sate
litinės" vyriausybės priešakin). 
Studijos autorius dokumentuose 
atrado, kad pervėlai POW vadai 
įsitikino, jog Aukštuolaitis iš tik
rųjų Lietuvoj neturi jokio užnu
gario ir jokios įtakos, ir peril
gai jie pasitikėjo Aukštuolaičio 
nupieštomis galimybėmis. Buvę 
POW vadai įtraukę i savo planų 
rengimą ir Lietuvos Tarybos na
rį S. Narutavičių (Nepriklauso
mybės akto signatarą), kuris bu
vęs tuo 
ir net 
kad jis 
daręs.

Lietuvos kariuomenėj peovia
kai turėję palankių (net ir jų 
organizacijon įstojusių) kari
ninkų, bet tik irgi pervėlai pa
aiškėjo , kad tie karininkai ne
turėjo už savęs eilinių. Eili
niais nei nesirūpindami, sukili
mo rengėjai kreipė dėmesį Į 
pačias viršūnes, ir didžias vil
tis dėjo į patį kariuomenės va
dą generolą S. Žukauską (kuris 
pasisakęs, jog vadovaudamas 
Lietuvos kariuomenei norįs nu
vesti Lietuvą į gerus santykius 
su Lenkija) ir į generolą Gri
galiūną-Glovackį. Čia irgi per
versmininkai pervėlai įsitikino, 
kad tie generolai, pasikalbėti tai 
pasikalba, bet "nieko nedaro"...

Kai atėjo perversmui nustaty
tas laikas, iš kauniškių vadų

reikalu nuvykęs Vilniun 
Varšuvon, bet nematyt, 
ką konkretaus būtų pa-

gauta Vilniuj žinių, kad blogai, 
kad t nepasirengta. Ten nutarę 
veiksmus atidėti, bet žinia apie 
tai pavėlavo, ir numatytą naktį 
daugely Lietuvos vietų tapo nu
trauktos telefono linijos, keletoj 
vietų suardyti geležinkelio bė
giai. Tik vyriausybės niekas ne
vertė ir nebuvo kas naują suda
ro. Lietuvos organai pasirodė 
stipresni, negu manyta: įsišoku
sius perversmininkus suėmė, 
tiesa, pradžioj netvarkingai, suė
mė nemaža nieko nedėtų ir ne
pataikė suimti pačių svarbiausių.
Bet po kiek laiko buvo susektas 
pats centras su visais dalyvių 
sąrašais ir kitais dokumentais. 
Studijos autorius nemini, kad 
svarbių duomenų gauta iš Vil
niaus per POW štabo tarnauto
ją ir jo pažįstamą lietuvaitę. 
POW dokumentuose visa kaltė 
suversta ryšininkui tarp Vilniaus 
ir Kauno -- Dowkont Wroblews- 
ki, kuris pasirodęs buvęs "Zdraj- 
cza".

Ir po to sukilimo buvę progų 
žmoniškai sutvarkyti Lenkijos 
santykius su Lietuva, bet jomis 
nepasinaudota. O 1920 spalio mė
nesio Želigovskio žygis į Vilnių 
galutinai įvaręs Lenkijos-Lietu
vos santykius į abišalio priešiš
kumo akligatvį. Pasakodamas iš 
dokumentų aiškėjančius faktus, 
istorikos rodo juos, kaip nelem
tas Lenkijos politikos vadovų 
klaidas Lietuvos atžvilgiu.

(ELTA)

PER ANKSTI NUSKINTAS ŽIEDAS
A. a. Donatos Karnauskai- 
tės-Karaitienės atminimui

1966 m. vasario mėnesio 
15 dieną iš gyvųjų tarpo at
siskyrė jaunoji a. a. Dona
ta Karnauskaitė - Karaitie- 
nė. Liūdna likimo ironija. 
Vos prieš pusmetį turėjome 
pakvietimus į jos sutuoktu
ves. O dabar ji jau guli 
karste tais pačiais vestuvių 
drabužiais aprengta.

Ją lydint į kapus ant jos 
karsto tyliai krito baltos 
snaigės. Mirė ji draug su 
žiemos paliesta gamta, bal
ta skraiste pasipuošusios. 
Ne užilga gamta ir vėl at
gims nauju želmeniu. Jos 
nebematys skausmo palies
tas jos jaunas vyras, my
limieji tėveliai, sesutė ir 
artimieji.

Gimė ji 1943 m. liepos 5. 
Po karo audrų, 1948 m. jos 
tėveliai, Konradas ir Geno
vaitė Karnauskai, atvyko į 
Kolumbiją, Medellino mies
tą, atsiveždami dvi mažas 
dukrytes. Prasidėjo moks
lai Marijos Auxilvadoros 
katalikiškoj mokykloj. Ir . 
ten tarp palmių ir bananų 
praslinko gražiausios kūdi
kystės gyvenimo dienos, o 
Donatėlei, turbūt, ir laimin
giausios, nes dar buvo svei
ka ir kupina gyvenimo 
džiaugsmo. Tėvas, veteri
narijos gydytojas, turėjo 
ten praktikos teises ir todėl 
ekonomiškai labai gerai

tvarkėsi. Tad šeima buvo 
gražiai įsikūrusi ir galėjo 
savo dukroms suteikti ge
riausias brendimo sąlygas. 
Augo dukros, reikėjo joms 
lietuviškesnės aplinkumos, 
nei maža Medellino lietuvių 
kolonija.

Tėvai nutarė persikelti į 
Šiaurinę Ameriką, į Chica
gą. Dukros čia susirado sa
vo tautos bernužėlius ir su

Karnauskaitė -A. A. Donata
Karaitienė.

kure lietuviškas šeimas. 
Deja, a. a. Donatėlei čia li
kimas laimės pavydėjo. Ji 
tik galėjo pasidžiaugti savo 
sesutės Silvijos Breimerie- 
nės vaikučiais, kuriuos ne
paprastai mylėjo.

Ir taip ji iškeliavo tris su
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R. Kisieliaus nuotrauka

STRAIPSNIO NAUJIEJI KURINIAI ALGIMANTO
MACKAUS MINĖJIME' REIKALU

Pirmučiausia noriu atitaisyti 
netikslumą, liečiantį J. Švedo kū
rinį sopranui, mezzosopranui ir 
baritonui Alg. Mackaus žodžiais, 
dviem fortepionams palydint. Šis 
kūrinys, man nežinant, galutina
me rezultate buvo išimtas iš 
Alg. Mackaus minėjimo progra
mos ne dėl dainininkų, kurie bu
vo pasiryžę jį išmokti, bet dėl 
pianistų trūkumo, kurių, dėl ne
susipratimo — nebeatsirado. Ma-

puse mėnesio ligos iškan
kinta, ramiai, dar prieš po
rą dienų kiek atgijusi, be
sidžiaugianti gyvenimu, be- 
planuojanti.

Studijavo ji Southern II- 
linois universitete ir buvo 
mokslą bebaigianti. Tačiau 
ji nesitenkino vien studi
jom, bet per Giedros kor
poraciją įsijungė ir į lietu
viškąjį gyvenimą. Buvo uo
li ir savo kolegių labai mė
giama. Jos ją gražiai nuly
dėjo ir į amžinybę, atneš
damos savo vėliavą ir visą 
laiką prie jos būdėdamos. 
Būdama švelnios sielos, ji 
buvo linkusi į dailę, gražiai 
piešė, o ir gyvąjį žodį gra
žiai valdė.

Gaila Donatėlės neteku
sių artimųjų, bet dar labiau 
gaila, kad be laiko buvo nu
skintas gajus žiedas lietu
viškajam pasauliui, kad tu
rėjo būti palaužtas naujas, 
lietuviškos šeimos židinys.

Tegul tad ji ilsisi Amži
nojo Tėvo ramybėje!

Em. Petrauskaitė

no straipsnyje buvo paminėta 
priešingai.

. Buvau kviestas kaip akompa
niatorius Alg. Mackaus minėjimo 
muzikinėje dalyje; lietuviškųjų 
naujųjų kūrinių partitūrų dar ne
buvo, jos atėjo su pavėlavimu. 
Svarbiausią problemą sudarė 
stambus kūrinys -- D. Lapinsko 
"Cantata declamata", jos parti
tūra buvo žuvusi JAV pašte dėl 
sniego pūgos. Belaukiant D. La
pinsko gaidų, buvo gautas J. Šve
do kūrinys. Jį peržiūrėjus, mano 
įspūdys buvo toks: dviejų forte- 
pionų palyda su M. Drunga būtų 
išmokstama, nors nevisai lengva. 
Tačiau dainininkų trijulei sude
rinti ir surepetuoti su dviem 
fortepionais reikėtų atskirų spe
cialių repeticijų. Mano patarimas 
Šviesos - Santaros federacijos 
valdybai: koncentruotis D. La
pinsko kantatai, o J. Švedo veika
lo pastatymą atidėti. Pakartotinai 
išsiųsta, pagaliau atėjo D. La
pinsko partitūra. Gavęs jos foto
statinę kopiją ir peržiūrėjęs for- 
tepiono partiją, radau joje tokių 
technikinių sunkumų, kad turė
jau su širdgėla jos atsisakyti 
dėl laiko stokos. Alg. Mackaus 
minėjimo muzikinė dalis atrodė 
beviltiškai palaidota; būtų tekę 
arba vykdyti vien žodinę dalį, 
arba visą minėjimą atidėti.

įvyko kitaip: sunku buvo numa
tyti nepalaužiamą Šviesos-Santa- 
ros veikėjų pasiryžimą. Bu
vo gautas amerikietis pianistas 
ir trys mušamųjų instrumentų 
grojikai D. Lapinsko kantatai. 
Pats autorius- atvyko Chicagon 
ir, apsigyvenęs pas St. Barą, re
petavo tenoro partiją. Dar dau
giau, man nežinant, buvo daro
mos kraštutinės pastangos pas
tatyti ir J. Švedo veikalą. So
pranas Nerija Linkevičiūtė ir 
baritonas J. Grigas buvo pradė
ję repetuoti savo partijas. 
Mezzo-soprano partijai, neapsi- 
ėmus R. Mastienei, davė prin
cipinį sutikimą Alv. Giedraitie
nė. Bernardas Prapuolenis buvo 
radęs patalpą Marąuette Parko 
apylinkėje (kur gyvena visi trys 
dainininkai), kurioje būtų repeta
vęs su dainininkais. Buvo kreip
tasi į įvairius Chicagos lietuvių 
pianistus, kurių niekas neapsi
ėmė, svarbiausia todėl, kad rei
kėjo ne vieno, o dviejų pianistų. 
Repeticijoms gi būtų reikalinga 
dviem instrumentais aprūpintos 
patalpos. Nebuvo kreiptasi į ma- 

' ne, kadangi buvau laikomas galu
tinai atsisakiusiu tiek nuo J. Šve
do, tiek nuo D. Lapinsko kūri
nių. Tai buvo nesusipratimas. 
Atkritus sunkiai D. Lapinsko kan
tatos problemai, turint kruopš
taus bei tikslaus B. Prapuolenio 
paruoštus dainininkus ir dar jam 
atvykus į bendrąją repeticiją pa
gelbėti diriguoti -- J. Švedo vei
kalas būtų pilnai įvykdomas. Bū
čiau mielai susitaręs su kaimy
nystėje gyvenančiu M. Drunga 
ir savo bute, kur turiu du for-

tepionu būčiau surepetavęs pa
lydą ir atlikęs bendras repetici
jas.

Pačiame minėjime, atlikęs sa
vo kuklesnę dalį kaip akompania
torius Aid. Stempužienei, jai pa
dainavus dvi Alg. Mackaus teks
tais sukurtas J. Gaidelio dainas, 
galėjau kaip eilinis žiūrovas iš
klausyti antrąją, svarbiausiąją 
parengimo dalį. įspūdis buvo ne
eilinis. K. Astrausko vienveiks- 
mis mistiškai simboliškas vei
kalas "Duobkasiai" buvo suvai
dintas profesiniu lygiu, su pui
kiai išlyginta režisūros linija 
ir su nuotaikai pritaikintomis 
dekoracijomis. Dariaus Lapins
ko "Cantata declamata" su kau
pu pateisino tai, ko galima buvo 
laukti, mačius veikalo partitūrą. 
Jos autorius pasirodė turįs ne 
vien muzikinio, bet ir teatrali
nio kūrėjo talentą. Veikalą at
liekant kiek jautėsi repetavimo 
skubotumas. Pianistas Willis 
Charkovsky nebuvo pilnai nugalė
jęs sunkesnių savo partijos vie
tų, tačiau jis bent orientavosi vei
kalo eigoje, eidamas kartu ir 
duodamas reikalingą įspūdį. Kiek 
mažiau pavyko veikalo "viziona- 
rinė" užbaiga, užrašyta (pagal 
autoriaus planą) ant juostos; ji 
buvo akustiškai nevisai suregu
liuota ir atrodė kiek per ilga. 
Visumoje D. Lapinsko veikalas 
padarė stipraus įspūdžio savo 
naujumu. Be orkestranto, pianis
to ir dainininkų, veikalą papil
dė gabūs deklamatoriai Milda Pa
kalniškytė ir L. Barauskas, o taip 
pat B. Prapuolenio išmokintas 
12 žmonių kalbantis choras. Aid. 
Stempužienės gabumai atlik
ti naująją muziką mums jau ži
nomi. St. Baras nustebino laisvai 
ir skambiai atlikdamas jam ne
įprastą moderninę partiją.

Algimanto Mackaus minėji
mas buvo įdomus, ■ naujas ir - 
nepaisant tragiškai žuvusio poe
to kūryboje nuolat minimo mir
ties temos -- gyvybingas. JĮ 
verta būtų pakartoti, tiek Chi
cagoje (Jaunimo Centro salė bu
vo išparduota), tiek kitose ko
lonijose. Šviesos-Santaros fede
racija parodė neeilinės energi
jos šį parengimą vykdant. Iš 
asmeniškų kontaktų norėčiau čia 
paminėti du ypač aktyvius as
menis: ponią II. Verpstienę - 
sakyčiau "bendrą veiklos ko
ordinatorę" ir Bernardą Pra
puolenį "muzikinio paruošimo 
koordinatorių". Paskutines re
peticijas su visu ansambliu at
liko pats autorius D. Lapinskas, 
veikalą tvarkydamas ne vien iš 
muzikalinės, bet ir iš teatrali
nės pusės. Scenoje diriguodamas 
jis buvo paslėptas į-Šešėlį švie
sos efektais ir net 
rengęs sportiškais 
bais.

Šviesos-Santaros federacijai 
galime nuoširdžiai palinkėti to
limesnės kūrybinės veiklos, ypač 
lietuviško naujojo meno propa
gavimo srityje.

Vladas Jakubėnas

buvo apsi- 
darbo rū-

V, Maželis
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Nepriklausomybės šventės proga, vasario 19 d. Kr.Donelaičio lituanistinės mokyklos ketvirto 
skyriaus mokiniai šoka Kalvelį V. Noreikos nuotrauka

PAR VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALU
Jau, rodos, prabėgo be

veik du mėnesiai po inž. 
Valdo Adamkavičiaus pra
nešimo Chicagoje, bet ir vėl

tyla: nei LB Vokietijos 
Krašto Valdyba, nei Pasau
lio LB Valdyba dar jokio 
nutarimo nėra paskelbusi.

DAR GALIMA
ĮSIGYTI!

papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto
mis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS I KAIRE
C- C-

ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00
ALMA MATER

R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, bei 
Dirvos skaitytojai naudodamies knygų išpar 
davimo vajum, moka tik

10 DOL. 
už keturias knygas.

--------------------IŠKIRPTI-----------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI 
6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias J Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Mater, už papigintu kainą, — 10 dol.

Pavardė ir vardas ... ..................................................-

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol, 
sumoje.

Neatsiliepia nei kiti du Va
sario 16 gimnazijos revizo
riai. Būrelių vadovai vieni 
kitų klausinėja ką daryti, 
o šalpos darbas, rodos, ne
labai juda pirmyn.

Tiesa, buvo balsų spau
doje, kad viskas tvarkoj ir 
nereikia jaudintis dėl V. A. 
pranešimo, nes tie revizo
riai, esą, beveik nieko ir ne
tikrino, atsakingų asmenų 
nepaklausė ir tas praneši
mas beveik iš piršto išlauž
tas. Tačiau didžiuma tiki, 
kad V. A. tikrai žinojo Va
sario 16 gimnazijos padėtį, 
nes po jo pranešimo daly
viai priėmė rezoliuciją-nu- 
tarimą, kurį pasirašė net 
prel. M. Krupavičius ir kiti 
garbingi lietuviai. Sunku 
patikėti, kad jie visi neži
notų ką daro.

Vasario mėnesio „Laiškai 
Lietuviams” numeryje Tė
vas J. Borevičius, S.J. na
grinėja tą klausimą ir, ma
no nuomone, siūlo labai ge
rą išeitį: mokinius perkelti 
i gerą vokišką gimnaziją, <> 
vietoj lietuviškos gimnazi
jos palikti tik bendrabutį 
su 4-5 prityrusiais mokyto
jais auklėtojais, kurie dės
tytų lituanistinius dalykus 
ir prižiūrėtų bendrą auklė
jimą lietuviškoj dvasioj. 
Būtų gal pigiau ir naudin
giau ir mokslo, ir lietuviš
kumo reikalui, nes iš 56 iki 
šiol baigusių gimnaziją vos 
apie 3 L dalyvauja lietuviš
koje veikloje.

Tokia mintis jau prieš 
keletą metų buvo keliama 
dabartinio Pasaulio LB val
dybos pirmininko p. J. Ba- 
čiūno, tik anuomet toji min
tis buvo praleista negirdo
mis. Bet dabar tas klausi
mas pasidarė labiau komp
likuotas, nes pastatytas 
naujas pastatas ir visas 
turtas įkeistas už daugiau 
kaip 500,000 DM skolą. Jei
gu gimnazija nebeveiks, tai 
ir to sunkiai įgyto turto — 
„pilies” su naujuoju pasta
tu nebeteksime, nes skolin
tojai pareikalaus grąžinti 
skolą. Atrodo reikėtų žūt
būt sukelti reikiamą sumą 
pinigų, atmokėti skolas ir 
tada su tuo turtu galėsime 
daryti kaip tinkami. Bet iš 
kur gauti 130,000-140,000 
dolerių ?

Visi tie klausimai labai 
prie širdies visiems ilgame
čiams gimnazijos rėmėjams 
ir daugelis jau susilaiko au
koję, o kiti ir visai atsisa
ko. Palikti visa kaip buvo, 
Dievo valiai, niekam nebus 
pasitarnauta ir anksčiau ar 
vėliau be jokios naudos lie
tuvių visuomenei neteksi
me gimnazijos, ir lietuvių 
aukomis igyto turto. Kaž-

MALE HELP WANTED

0WNER OPERATOR 
PERMANENT LEASE 

HENNIS Freight Temperature Cont- 
rol Division, 1960 tractor or later, 
tandem axle with sleeper. For in
formation call Charlotte, North 
Carolina 704 •■- 596-5131.

An Equal Opportunity Employer 
(27-33)

DIRVA

kas skubiai turi imtis ini
ciatyvos tą klausimą iš
spręsti ir, jeigu jis bus ra
dikaliai ir tinkamai išspręs
tas, gal dar galėsime tą 
skęstantį laivą išgelbėti.

A. Mikoliūnas,
Cleveland

ŠOFERIO ALGA — 36 
KAPEIKOS Už 

VALANDĄ!
Sunkivežimio šoferio atly

ginimas Lietuvoj — 63 rub
liai 80 kapeikių mėnesiui, 
arba 36 kapeikos už valan
dą. Skaičiuojama, kad algą 
gaunąs šoferis per mėnesį 
vidutiniškai turi būti dar
be 175 valandas, arba 25 
dienas po 7 valandas. Tokį 
patį atlyginimą (36 kapei
kas už valandą), kaip pa
aiškina Taryb. Mokytojas 
(1966/14), tegali gauti ir 
instruktorius — mokyto
jas šoferiu kursuose.

/ELTA)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

DETROIT
KAZIUKO MUGĖ

Kovo mėn. 6 d. Detroito 
skautai ir skautės Lietuvių 
Namuose turėjo savo tradi
cinę Kaziuko mugę.

Mugę atidarė ir žodį tarė 
LB Detroito apylinkės pir
mininkas Dr. V, Majauskas. 
Pati mugė savo prekėmis 
ir išsidėstymu buvo gausi 
ir imponuojanti.

Visos išdėstytos budelės 
buvo labai gražios ir pa
trauklios, išdirbiniais, kep
sniais bei prekėmis gausiai 
apkrautos. Labai gražų 
vaizdą sudarė D. L. K. Min
daugo D-vės parduotuvė ir 
skaučių atstovaujama Pa
langos užkandinė.

Skautai kasmet vis ge
riau ir puikiau pasiruošia. 
O bufetas — virtuvė žemu
tiniame aukšte irgi buvo 
pilna žmonių. Valgykla sa
vo patiekalais buvo turtin
ga gerai paruoštais val
giais.

Kaziuko mugėje padova
nota dailininko V. Petravi
čiaus paveikslą laimėjo Jo
nas Kučinskas. fag)

HELP WANTED MALĖ

WANTED
JOURNEYMEN

or 
lst CLASS MEN 

BRIDGEPORT OPERATORS 
TOOLMAKERS 

LATHE OPERATORS 
HARDINGE OPERATORS 

VERTICAL MILL OPERATORS 
&

HELPERS
T oo] room experience fixtures & 
gauges. Day shift. Overtime At fringe 
benefits.

OLSEN MFG. CO.
4622 DELF.MERE BLVD. 

ROYAL OAK, MICH
(27-31)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN 

OR 
lst CLASS MEN 

TOOL & DIE MAKERS 
AND 

PRESSMEN
SHEET METAL PROTOTYPE 

LAYOUT MEN
Able to do hand work from blue- 
prints. Steady work. Top rates. All 
benefits & profit sharing.

APPLY IN PERSON 
HOFLEY MANUFACTURING 

CO.
22534 GROESBECK HWY. 

WARREN, MICH.
(29-35)

TOOL & CUTTER 
GRINDERS

Permanent positions paying up to 
$3 per hr. for men on lst and 2nd 
shifts to set-up and operate surface 
and other grinderš to grind tools, 
cutters, etc. Liberal vacations, profit 
sharing, siek leave and insurance 
plans. Steady jobs with a grovving 
company. Call Mr. Kanouse. 438-8000 
for interview.

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
LESL1E CO.

425 VALLEY BROOK AVĖ., 
LYNDHURST, N. J.

An Equal Opportunity Employer 
(30-32)

HELP WANTED MALĖ

WANTED JOURNEYMEN
or

lst CLASS SKILLED MEN 
ALL AROUND MACHINISTS 

DIE MAKERS
JIG & FIXTURE MEN 

TOOL GRINDERS 
TOOL MAKERS

Mušt be able to sėt up. Work from 
Blue Prints & Close Tolerance work. 
Day shift. Steady employment for 
-qualified men. Fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE

LLOYD TOOL CO.
G 43 41 S. SAGINAW 

FL1NT, MICH.
(25-30)

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

To built small progressive Dies from 
Part Print. Full or part time. Steady 
work. Top wages & overtime. Life & 
Hospitalization, fringe benefits.

CASS MACHINE
691 ANTO1NETTE 
DETROIT, MICH.

(29-35)

LIETUVIŠKAS PLOKŠTELES
GALITE ĮSIGYTI AR UŽSISAKYTI PAŠTU 

PER DIRVĄ.

DAINOS, D. Lapinsko komp., įdainuotos A. Stempužienės
hi-Fi  ................................................................,$6.oo
STEREO .............................................................. $7.00

CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS —
HI-FI   ............................................................... $6.00

DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS, įdainavo sol. J. Vaznelis
HI-FI .....................................................................$5.00

LIETUVIŲ IR KITU KOMPOZITORIŲ DAINOS — 
įdainavo B. B. Valterienė
HI-FI .................................................................... $5.00

LIET. MENO ANSAMBLIS DAINAVA —
Kalėdinių giesmių rinkinys
HI-FI ..................................................... $5.00

O RAMUNĖLE PASAKYK — B. Tamošiūnienė
populiari muzika
HI-FI .......................................................................$6.00

POEZIJA — A. Gustaitis ir St. Santvaras
HI-FI ....................................................... -..............$5.00

AR PAMENI — Vanda Stankus pop. muzika ir dainos
HI-FI .....   $5.00

SUTEMŲ GARSAI — Vanda Stankus
HI-FI .......................................................................$5.00
STEREO .................................................................$6.00

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA — Nr. 1 ir Nr. 2
HI-FI ............................ $5.00

AR ŽINAI TĄ ŠALĮ — įdainavo sol. Roma Mastienė
HI-FI ........................................... $5.00

DAINUOJAME SU LIONE — L. Juodytės
liet, dainų rinkinys
HI-FI .......................................................................$5.00

LIONĖ JUODIS AT TOWNHALL — Dainos ir arijos 
įdainuotos L. Juodytės 5 kalbomis
HI-FI ...................................................  $5.00

DAINOS Iš LIETUVOS — sol. L. Juodytė ir
RŪTOS Ansamblis
HI-FI   ..................... ........................................... $4.00 ’
STEREO ................................................................$5.00

DAINŲ IR OPERŲ RINKINYS —
HI-FI   ...............................................................$5.25

BOSTONO LIETUVIŲ MIŠRUS CHORAS —
HI-FI ......................................................................$4.25

ALICE STEPHENS SINGERS —
lietuviškų dainų rinkinys
HI-FI ............................................,..........................$4.95

LINKSMIEJI BROLIAI — J. Petrauskas, K. Dineika 
ir kt. humoro ir muzikos rinkinys 
HI-FI .......................................................................$5.00

Visa eilė trumpo grojimo liet, dainų ir muzikos plokš
telių nuo $1.75 iki $2.25. Siuskite savo pageidavimus, nes 
sąrašas per ilgas skelbimui.

Siųsdami užsakymą paštu pridėkite prie plokštelės 
kainos 25 c. pašto ir persiuntimo išlaidoms.

Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųskite šiuo 
adresu:

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

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

1966 m. kovo 14 d.

MALĖ

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN

TOOLROOM
MILL

MACHINE
REPAIRMEN

MUŠT HAVE
JOURNEYMEN STATUS.

BOWER ROLLER
BEARING DIV.

1181 Charlevoix
Detroit, Mich.

An Equal Opportunity 
Employer

(27-33)
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• ALT Clevelando sky

rius vasario 13 d. Clevelan
de surengė Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 48 
metų sukakties minėjimą.

Minėjimo metu, išdalin
tais vokeliais, buvo renka
mos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Buvo su
rinkta $1045.00. Surinktie
ji pinigai $1045.00 yra per
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Aukų rinkimas tę
siamas. Kas iš Clevelando 
lietuvių dar neįteikėt Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
skirtą auką, malonėkite pa
siųsti ALTo Clevelando sk. 
iždininkui L. Leknickui — 
3142 Redwood Rd., CIeve
land Hts., Ohio 44118.

• Dail. Kazimieras Žilins
kas Čiurlionio Ansamblio 
namuose, kovo 19 d., 7 vai. 
vakare kalbės apie M. K. 
Čiurlionio kūrvbą.

• D. L. K. Birutės Drau
gijos Clevelando Skyriaus 
narės š. m. kovo mėn. 20 d., 
9 vai. ryto šv. Jurgio para
pijos salėje pardavinės sa
vo pagamintus skanėstus; 
tortus, pyragaičius ir šal
dytus koldūnus.

Pelnas skiriamas Čiurlio
nio Ansamblio Sidabrinio 
Jubiliejaus leidiniui išleis
ti.

D. L. K. Birutės D-jos 
Valdyba

• šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos tautinių šo
kių grupė „Suktinis”, va
dovaujama J. Kavaliūnai
tės ir M. Leknicko vasario 
27 d. reprezentavo lietuvius 
tautybių festivalyje Cleve
lando Music Hali. The CIe
veland Press rašo, kad lie

L.V.S.Ramovė Clevelando skyriaus naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: pirmininkas Vladas Knistau- 
Įtas, sekretorius Antanas Mikoliūnas. Stovi: vicepirmininkas Vytautas Jokūbaitis, parengimų vado
vas Vincas Apanius, iždininkas Pranas Mainelis. Į Revizijos komisiją šiais metais buvo išrinkti: 
Vladas Braziulis, Adolfas Lūža ir Zigmas Tarutis.

Ramovėnai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje ir piniginiai yra parėmę Kario žurnalą bei 
pasiuntė 289 doL Lietuvos laisvės kovų invalidams. Taip pat finansiniai parėmė Čiurlionio Ansambli, 
Lapkričio 13 žygį, Lietuvių Fondą ir kt. V. Pliodžinsko nuotrauka

PAGERBKIME MŪSŲ DIDĮJĮ KŪRĖJĄ
MIKALOJŲ KONSTANTINĄ ČIURLIONĮ

c (1875-1911)

MINĖJIMAS KONCERTAS CLEVELANDE
ĮVYKS 1966 JAUNIMO METAIS KOVO 20 D., 3:30 VAL. P. P.

ŠV. PANELĖS N. P. LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE (Neff Rd.)

Minėjime kalbės prof. A. AUGUSTINAVIČIENĖ — tema M. K. Čiurlionio kūrybinis pasaulis.
Koncertinėje dalyje M. K. Čiurlionio kūrinius išpildys: pianistas A. KUPREVIČIUS, Lietuvių styginis 

kvartetas iš Chicagos, vysk. Valančiaus Liet. Mok. ”AUKURO” ansamblis, LTM Čiurlionio Ansamblis. Dirigentas 
komp. ALFONSAS MIKULSKIS, Kanklių orkestro vadovė ONA MIKULSKIENĖ.

Minėjimas-koncertas prasidės numatytu laiku. Įėjimui aukojama: $2.50, $2.00 ir $1.00 (vietos numeruotos). 
Kvietimus galima įsigyti šv. Jurgio parapijos salėje po lietuviškų pamaldų, prie įėjimo ir užsakant telefonu 
pas I. JONAITIENĘ — 681-2849.

M. K. Čiurlionio dailės reprodukcijų parodos atidarymas — kovo 19 d., 7 v. v. Čiurlionio Namuose. Kalbės 
dailininkai — K. ŽILINSKAS ir A. VAIKšNORAS.

Pamaldos, skirtos už M. K. Čiurlionio sielą — kovo20 d., 10:30 vai. šv. Jurgio bažnyčioje.
Kviečiame lietuvių visuomenę pagerbti Didįjį Genijų savo atsilankymu jo 90 metų gimimo ir 55 metų 

mirties minėjime.
Čiurlionio Ansamblio Sidabrinio 

Jubiliejaus Komitetas

tuvių ir austrų grupės ypa
tingai gražiai pasirodė ir 
susilaukė didelių ovacijų iš 
žiūrovų už gražius šokius.

• Aviacijos kapitonas Te
odoras P. Niaura, 1963 me
tais žuvęs Vietname, bus 
specialiai pagerbtas Bruns- 
wicko mieste (netoli Cleve
lando) naują jaunimo cent
ro parką pavadinant jo var
du.

Niaurų šeima jau ilgus 
metus gyvena savo Bruns- 
wicke esančiame ūkyje, kur 
seniau vykdavo dažni lietu
vių parengimai, gegužinės, 
lietuvių dienos ir t.t. Ten 
gimė ir augo kap. T. P. 
Niaura su savo broliais ir 
sesutėmis.

Baigęs aviacijos inžineri
ją, T. Niaura greitu laiku 
pasirodė gabiu ir sumaniu 
lakūnu — inžinierium.

Jauną, daug žadančią pa
jėgą anksti pakirto nelai
mė tolimame Vietname.

Parką pavadinant jauno 
lietuvio didvyrio Niauros 
vardu, Brunswicko miesto 
taryba taip pat numato 
parke išstatyti specialiai 
jam dedikuotą plaketę.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

PARDUODAMAS NEDI-
DELIS NAMAS

Gražus vaizdas i ežerą. 
Arti Euclid paplūdimio ir
C.T.S. Teirautis telefonu: 
KE 1-3227. (30-32)

Skautės ir skautai su svečiais uždarant Kaziuko mugę.

• Dėmesio visiems turin
tiems du automobilius ir 
neturėjusiems nelaimių lai
ke paskutinių 3 metų, yra 
galimybė sutaupyti net 20 
proc. savo mokamos, premi
jos. Dėl informacijų skam
binkite V. Giedraičiui tel. 
944-6835.

PARDUODAMAS NAMAS
Grovewood rajone. Tur

tas geroms pajamoms. 5x4 
— dviejų šeimų su dvigubu 
garažu. $11.900.

Parduoda savininkas!
IV 1-8153

(skambinti po 3 vai. p. p.) 
(29-31)

J. Garlos nuotrauka

Jaunieji skautai prie savo rankdarbių KaziukomugėjeClevelande.
J. Garlos nuotrauka

PARDUODAMI NAMAI

Dviejų šeimų 5-5-4 arti
E. 185 gt. Dideli kambariai. 
Viskas arti.

Vienos šeimos trijų mie
gamųjų, nebrangus, netoli 
Neff'Rd.

12 šeimų apartamentas, 
beveik naujas. Geros paja 
mos.

Turime keturius naujus 
namus.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Reąltor 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190

HELP WANTED MALĖ

DIEMAKER
Experienced, build and repair small 
dies. Steady work, overtime, paid 
vacations, fringe benefits, not a job 
shop. Metai stamping plan since 
1901.

CLEVELAND METAL 
STAMPING CO.

3110 PAYNE 771-5100
(29-3I)

CLEVELANDO PARENGIMŲ
- KALENDORIUS -

KOVO 19-27 D.D. M. K. Čiur
lionio kūrinių reprodukcijų pa ro
dą Čiurlionio Ansamblio namuo-

KOVO 20 D. M. K. Čiurlionio 
minėjimas - koncertas Nauj. pa
rapijos salėje.

KOVO 26 d. Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos nepaprastas na
rių susriinkimas Čiurlionio An
samblio namuose.

KOVO 27 D. Prel. M. Krupa
vičiaus 80 m. sukakties minėji
mas Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

KOVO 27 D. Šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos rengiami pietūs 
Naujosios parapijos salėje.

BALANDŽIO 3 D. Aukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 16 D. Vysk. Va
lančiaus mokyklos abiturientų, tė - 
vų ir rėmėjtj balius.

BALANDŽIO 17 D. Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. Va
lančiaus mokykla.

BALANDŽIO 17 D. dail. V. Ra
to (iš Australijos) ir skulpt. V. 
Raulinaičio parodos atidarymas.

BALANDŽIO 23 D. PLB spe
cialus parengimas.

BLANDŽIO 24 d. Kun. A. Gol- 
dikovskio sidabrinis jubiliejus 
šv. Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 1 D. Clevelando atei
tininkų šeimos šventė.

GEGUŽĖS f D. Motinos Dienos 
minėjimas. Rengia Neringos
Skaučių Tuntas.

GEGUŽĖS 7 D. Dirvos balius 
Carter viešbutyje.

GEGUŽĖS 8 D. Motinos Die
nos minėjimas. Ruošia Vysk. 
Valančiaus mokykla.

GEGUŽĖS 15 D. V. Bielajaus 
leidžiamo taut. šokių žurnalo Vil
tis 25 m. sukakties minėjimas 
Nauj. parapijos salėje.

GEGUŽĖS 21 d. Jaunimo Metų 
komitetas rengia subatvakarį šv. 
Jurgio parapijos salėje.

BIRŽELIO 5 D. Šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos mokslo 
metu užbaigimas.

BIRŽELIO 12 d. gegužinėČiur- 
lionio Ansamblio sodyboje. Ren
gia Jub. SLA Seimui Rengti ko
mitetas.

BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan
čiaus mokyklos gegužinė.

BIRŽELIO 26 d. Lietuvių Budžių 
plaukiojimo diena.

BIRŽELIO 26 d. Gegužinė -- 
Joninių laužas Čiurlionio An
samblio sodyboje. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

RUGSĖJO 24 D. Dirvos Vaka
ras, Šv. Jurgio parapijos salė
je.

RUGSĖJO 25 D, Tautos šventė- 
Lietuvių Diena. Rengia Lietuvių 
Bendruomenė.

SPALIO 15 D. Šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil- 
lage Ine. parengimas Lietuvių 
salėje. '

SPALIO 30 D. Kristaus Kara
liaus šventė nauj. parap. salėje.

REIKALINGI 
vyras ar moteris, lietuvių 
ar slovėnų tautybės, grožio 
saliono valymo darbams. 
Tektų dirbti po 4 vai. du 
ar tris kart į savaitę. Atly
ginimas 12 dol. ar $1.50 į 
valandą. Reikia susikalbėti 
angliškai.

Teirautis:
PORTARO BEAUTY 

SALON 
13592 Euclid Avė. 

Tel. LI 1-9191



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS GALI SAKYTI, KAD BRANGU? 

DIRVOS PRENUMERATA METAMS
PER L. STUDENTŲ SĄJUNGA 

STUDENTĄ MS

TIK $6.00
Ar daug kas ta nuolaida pasinaudos?

PLJ KONGRESO 
PROGRAMĄ

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso programa ga
lutinai nustatyta sekanti:
Ketvirtadienis, birželio 30

— paskaita apie jaunimo 
reikšmę tautoje ir išeivijo
je.
Penktadienis, liepos 1

— JAV ir kitų kraštų 
pranešimai iš lietuvių jau
nimo veiklos;

— jaunimo keitimasis 
svetimoj aplinkoj;

— diskusinės sekcijos: 
Amerikos lietuviai; spor
tas; jaunimas, jo organiza
cijos ir visuomenė, laisvini
mo darbai ir jaunoji karta, 
moksleivių sekcija; religinė 
sekcija ; lituanistiniai mok
slai.
šeštadienis, liepos 2

— Žvilgsnis į pavergtą 
Lietuvą;

— simpozijumai: Lietu
vos ir Rytų Europos praei

A. A.

MAGDELENAI 
BARTNIK AITIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukteris

TERESĘ KAVALIAUSKIENĘ

ir

KUNIGUNDĄ KODAITIENĘ

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir

kartu liūdime

Stasė ir Andrius Bliūdžiui

Artėja 1968-ji metai. 
Tais metais sueina 50-tis 

LILIJA ŠUKYTĖ, neseniai priimta į Metropolitain Operą New nietų nuo Lietuvos Nepri- 
Yorke, kurios debiutas toje operoje buvo kovo 10 d., čia matoma klausomybės atstatymo. 
Mimi partijoje iš Puccini operos "La Boheme”, kurią ji dainavo Tinkamai šią sukaktį atžy- 
Kanados operoje. Liliją Šukytę girdėsime Chicagos Lietuvių Ope- mėti pasiruošimui beliko 
roję kovo 20, 26 ir 27 dienomis atliekant Violetos partiją Verdi tik du metai laiko, todėl LB 
"Traviatos" operoje Marijos mokyklos salėje. Centro valdyba jau dabar

svarsto sukakties atžvmė- 
jimo klausimą. Posėdyje 
buvo svarstytas V. Liulevi- 
čiaųs ruošiamos lietuvių iš
eivijos istorijos išleidimas. 
Taip pat buvo., aptartas ir 

Lietuviai Amerikoje anglų 
kalba leidinio paruošimas ir 
išleidimas, šiam leidiniui 
paruošti numatyta pakvies
ti redaktoriumi vienas iš 
jaunosios kartos profesorių, 
kuris pasikviestų reikiamus 
bendradarbius.

Kultūros Fondo pirminin
kas Zigmas Dailidka pain
formavo apie Kultūros Fon
do valdybos planus 1968- 
siems metams.

tis ; gyvenimas Lietuvoj; 
kultūrinis ir religinis pasi
reiškimas krašte;

— tautinė ištikimybė 
svetur;

— bendruomenės išeivi
joje;

— lietuvių jaunimas pa
saulio idėjų plotmėj.

Jei kiltų klausimų ry
šium su šia programa, ar
ba kitais PLJK darbais, 
maloniai prašoma atsilan
kyti į Kongreso būstinę, 
kuri yra Chicagoj Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont 
Avė. Tel. 776-4577.

Būstinė veikia; savaitės 
dienomis nuo 6-9 vai. vak., 
šeštadieniais ir sekmadie
niais uždaryta.

RINKS MISS LITHUANIA
Paskutiniame PLJK Komi
teto posėdyje buvo priimtas 
pasiūlymas Jaunimo Kon
greso metu pravesti ”Miss 
Lithuania” rinkimus. Kiek
vieno krašto ir miesto JAU
NIMO KOMITETAI prašo

mi pravesti kandidačių rin
kimus. Kandidatės turės at
vykti į Jaunimo Kongresą. 
”Miss Lithuania” rinkimai 

' įvyks Chicagoje, Conrad 
Hilton viešbutyje, birželio 
30 d., pirmojo vakaro metu.

• Pasaulio Lietuvis, PLB 
valdybos leidžiamas biulete
nis, pasirodė kiek vėlyva 
sausio-vasario mėn. laida. 
Kaip ir ankstyvesnėse lai
dose, biuletenyje sutalpinta 
gausi medžiaga bendruo
menės veiklos temomis ir 
informacijomis.

Biuletenio kaina metams 
2 dol. Redaguoja St. Barz- 
dukas. Adm. adresas: E. 
Karnėnas, 1118 Rutherford 
Rd., Cleveland Hts., Ohio 
44112.

• Erdo Simonaitis, 
žinomas Mažosios Lietuvos 
veikėjas, gyvenąs Vokieti
joje, kovo pradžioje lankė
si Berne, Šveicarijoje, pas 
dr. A. Gerutį ir įkalbėjo į 
juostą savo atsiminimus. 
Iki šiol jau užfiksuotas lai
kotarpis iki 1923 m. sausio 
mėn. sukilimo, kurio pasė
koje Klaipėdos kraštas ati
teko Lietuvai.

E. Simonaitis turi gerą 
atmintį ir sklandžiai atku
ria išgyventus įvykius. Per 
ankstyvesnius susitikimus 
jis nupasakojo savo jaunys
tę ir pavaizdavo, kokiomis 
aplinkybėmis brendo jo 
tautinis susipratimas.

CHICAGO

iš jav Lietuvių ben
druomenės CENTRO
VALDYBOS VEIKLOS

.Jaunimo literatūros 
almanachas

Jaunimo metų proga JAV 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
Centro valdyba nutarė iš
leisti jaunųjų kūrėjų litera
tūros almanachą. Almana
che bus talpinami kūriniai, 
16-30 metų amžiaus rašy
tojų, grožinės literatūros 
(prozos ir poezijos) kūrėjų 
ir taip pat jaunųjų publi
cistų straipsniai. Prozos al
manache bus dedama vieno 
autorius tik vienas kūri
nys. Taip pat ir publicisti
kos — ‘ vienas straipsnis. 
Pageidaujama, kad kūriniai 
nebūtų ilgi, o straipsniai 
liestų mūsų tautinio kultū
rinio gyvenimo apraiškas.

Aimana c h u i redaguoti 
bus sudaryta komisija, ku
rios sudėtyje vyraus jauni
mo atstovai. Komisiją su
daryti pavesta J. Ignatoniui 
ir Z. Dailidkai. Almanachui 
kūriniai galima siųstis jau 
dabar, adresu: Jeronimas 
Ignatonis, 6642 So. Fran
cisco Avė., Chicago, Illinois 
60629.

Neliksime nepasiruošę

REPETUOJA JAUNIMUI 
DRAMA

Chicagos Vytauto Didžio
jo šaulių kuopos meno kuo
pelė jau repetuoja V. Fran-

PIANISTO ANDRIAUS KUPREVIČIAUS KONCERTAS ruošiamas 
Town Hali, New Yorke, šeštadienį, kovo 26 d. 5:15 vai. vak. Kon
certą ruošia Town Hali ir Norman Seaman koncertų agentūra.

Koncerto programoje, šalia komp. H. Nhittaker, Chopin, De- 
bussy ir Ravel, numatoma pristatyti naujas mūsų komp. J. Švedo 
kūrinys Sonata breve.

Bilietus į koncertą iš anksto galima įsigyti Town Hali bilietų 
kasoje, 113 West 43 St.

kienės 4 veiksmų jaunimui 
skirtą dramą. Tai netolimos 
praeities Lietuvos gyveni
mo vaizdai.

šis veikalas, su įvairiais 
vaizdais: šieno grėbėjais, 
šokiais, dainomis ir t.t., 
skirtas jaunimui.

Veikalą režisuoja akt. A. 
Brinką. Talkininkauja Ma
tulis, šioje srityje dirbęs 
Anglijoje.

Spektaklis įvyks balan
džio 23 d. Chicagoje, Lietu
vių Auditorijoje.

• Pats laikas nusipirkti 
prietaisą, kad galėtumėt 
matyti 26-tą kanalą, nes ko
vo 25 d., 8 vai. vak. prade
dama lietuvių kultūrinė va
landėlė televizijoj.

Jei dar neturite, skam
binkite 471-2481 (6-10 v. 
v.), arba užeikite 7211 So. 
Francisco.

• Korp! Giedros balius 
UŽBURTAS MIŠKAS įvyks 
1966 m, balandžio 23 d., 8 
vai. vak. Jaunimo Centre. 
Jaunatviškoje programoje 
pasirodys Mergaitė su Gi
tara ir Pikų Damos. Prie 
meniškų dekoracijų, svečiai 
linksminsis grojant Neo-Li- 
thuanų orkestrui ir vaišin
sis skanėstų bufetu. (Sk.)

KANADOS 
LIETUVIAI

• Putvio vardo šaulių 
kuopos narių metinis susi

IZIDORIUS VASYLUNAS
DUODA

REČITALĮ
PRIE FORTEPIONO

VYTENIS M. VASYLIŪNAS
P r o g r a m o j e

MOZARTO. BRAHMSO IR GAIDELIO VEIKALAI

Rengia NORMAN SEAMAN AGENTŪRA

rinkimas. įvykęs kovo 5 d. 
Lietuvių Namuose, aptarė 
visą eilę šauliškos veiklos 
organizacinių reikalų, išsi
rinko valdybą ir Įteikė vei
kliesiems savo nariams pa
dėkos lapus. Į valdybą iš
rinkti: St. Jokūbaitis, V. 
BaČėnas, p. Valiulienė, J. 
Zavys ir P. Ilgūnas. Tuojau 
po susirinkimo buvo vaišės 
— kavutė, kuriose dalyva
vo konsulas dr. J., žmuidzi- 
nas su ponia ir panašius 
tikslus turinčių latvių ir es
tų organizacijų atstovai.

• Savanorių-kūrėjų meti
niame susirinkime, kuris 
įvyko Lietuvių Namuose 
kovo 6 d. kilo gyvos disku
sijos finansų tvarkymo rei
kalu. Ryšium su praėjusių

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.

Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

NEW YORK TOWN HALL
SEKMADIENI, KOVO 20, 5:30 P. P.

SMUIKININKO IZ. VASY- 
LIŪNO KONCERTAI BOS
TONE IR NEW YORKE
Jau kelinti metai žymu

sis mūsų smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas, fortepionu pa
lydimas sūnaus Vytenio, 
rengia smuiko sonatų kon
certus. Kovo 5 d. jis kon
certavo Worcestery, Mass., 
kovo 15 d., 8 vai. 30 min. 
vak. įvyksta jo koncertas 
Jordan Hall’e, Bostone, o 
kovo 20 d., sekmadienį, 5 
vai. 30 min. po pietų Vašy- 
liūnų koncertas yra rengia
mas Town Hali, New Yor
ke.

Šių koncertų programą 
sudaro trys smuiko sona
tos — W. A. Mozarto sona
ta B-dur Nr. 14, Brahmso 
sonata G-dur opus 78 ir 
Jul. Gaidelio sonata E-moll. 
Mozarto sonata parašyta 
1789 m. vasario mėn. pa
baigoj, trys metai prieš au
toriaus mirti. Ji yra su
kurta "mažųjų sonatų” se
rijoje ir tik l’ortepionui. 
Smuiko partija prirašyta 
vėliau, abejojama ar tai pa
darė pats Mozartas. šis di
džiojo kompozitoriaus kūri
nys pasižymi perdėm skaid
ria nuotaika.

Brahmso sonata G-dur 
pasižymi švelnumu, melo
dinga jausmų giluma, iš
reikšta nuostabiu laisvumu, 
formos natūralumu bei ari
stokratišku p a p rastumu ; 
darni ir vieninga dviejų in
strumentų pusiausvyra yra 
būdinga šiai Brahmso so
natai.

Juliaus Gaidelio sonata 
E-moll yra lyriškai drami
nio pobūdžio, modernaus 
stiliaus,, virtuozinio polėkio, 
kupina lietuviškumo, ši so
nata rašyta Bostone 1951 
m., kai komp. Jul. Gaidelis 
siekė Master Degree Nauj. 
Anglijos konservatorijoje, 
kuri jam tą laipsnį suteikė 
vienų metų laikotarpy, kai 
normaliai yra reikalaujama 
dviejų mokslo metų.

(k. 1.)

metų laikotarpy) įvykdytų 
dalies pinigų perkėlimu i. 
Paramos į kitą bankelį bu 
vo nurodinėjama, kad susi 
darę skyriui tam tikri nuo 
stoliai. Į valdybą 1966 m 
kadencijai išrinkta: K 
Aperavičius St. Račiūnas i 
V. štreitas.
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