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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

BRITAI PASILIKS VOKIETIJOJ?
VOKIEČIU ATSISAKYMAS PADENGTI BENT 
DALį IŠLAIDŲ BRITŲ ARMIJOS IŠLAIKYMO 
PARODE, KAD D. BRITANIJAI JOS KARIUO
MENĖS BUVIMAS VOKIETIJOJE YRA LABIAU 

REIKALINGESNIS, NEGU VOKIEČIAMS.
------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------

Užpraeitą šeštadienį 
britų radijas BBC nutrau - 
kė savo nuolatinę progra
mą, kad perdavus spe
cialų pranešimą: Vokie
tijos federalinė respu
blika atsisakanti bent iš 
dalies atlyginti tuos už
sienio valiutos nuosto
lius, kuriuos britai pati
ria laikydami savo ka
riuomenę Vokietijoje. 
Apie tai pranešdamas Že
muosiuose Rūmuose už
sienio reikalų ministe- 
ris George Brown skun
dėsi: "Padėtis yra labai 
rimta, jei atsisakoma 
nuo geruoju padaryto su
sitarimo".

Dėl to susitarimo vo 
kiečiai buvo kitos nuo
monės. Skaičiuojama, 
kad britams jų Rheino 
armijos išlaikymas Vo
kietijoje kaštuoja apie 
250.000.000 dolerių,ar
ba 1 bilijonas markių. 
Kadangi tos armijos bu
vimas išplaukia iš Va
karų Vokietijos saugu
mo sumetimų, o britų 
finansinė būklė yra la
bai sunki, britai pagei
davo, kad vokiečiai už 
860 milijonų markių ką 
nors pirktų D. Britani
joje. Buv. Erhardo vy
riausybė, nurodydama į 
savo sunkumus, sutiko 
tam reikalui išleisti tik 
350 milijonų markių.

1$ VISO PASAULIO

* PREZIDENTAS JONSO- 
NAS pranešė gavęs Kosygino su
tikimą derėtis dėl branduolinių 
ginklų gamybos apribojimo. De
ryboms pradėti iš JAV pusės pa 
skirtas ambasad. Maskvoje L. 
Thompsonas.

* PAGARSĖJUSI RAND b-vės 
vakcina, į kurią tiek vilčių dėjo 
daugelis vėžio liga sergančių, 
teismo paskelbta netinkama var
tojimui.

Per tą laiką Rand b-vės va
dovybė gerai uždirbo speku
liuodama pakilusiomis savo ak
cijomis.

_* BRAZILUOS VYRIAUSY
BĖ sulaikė žydų paieškomą buv. 
SS karininką, apkaltintą žydų 
šaudymu Treblinkos koncentra. 
cijos stovykloje, Lenkijoje.

Suimtasis F, Stangi dirbo vie - 
noje Sao Paulo mašinų dirbtu
vėje.

Tos pačios žydų agentūros te
beieškomas Hitlerio artimas 
bendradarbis Bormanas ir Ges
tapo virš. Muelleris.

* JAV SULAIKĖ Sov. S-gos 
žvejų laivą Aliaskos vandeny
se. Laivo kapitonui gręsia 
Įėjimo ir piniginė bausmė, 
vas gali būti konfiskuotas.

Tokie žvejų laivai, kaip 
laikytasis,turi arti 30 vyrų įgu
lą.

* JAV ŪKINIO gyvenimo 
stebėtojai patyrę, kad gyvento
jai sustojo pirkę prekes, pasu
kę pinigų taupymo kryptim. 
Naudojamasi aukštais banko 
nuošimčiais, kartu keliant su
sirūpinimą gamybinės pramo
nės sluoksniuose. Smarkiai smu 
kęs automobilių pirkimas di
džiąsias įmones privertė imtis 
produkcijos sumažinimo.
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Britai tą pasiūlymą su 
pasipiktinimu atmetė. 
Dėl to naujoji Kiesinge- 
rio vyriausybė save 
laikė niekuo neįsiparei
gojusia ir paprastai pa
reiškė, kad ji tam reika
lui iš viso neturi nė vie
nos markės. Britų pa
sipiktinimui nebuvo ga
lo.

Žinoma, britai galė
tų savo kariuomenę iš 
Vokietijos atšaukti, ta
čiau tai nėra taip pap
rasta. Pirmučiausia, pa
čioje D. Britanijoje jai 
nėra patalpų, be to, jei 
ji pasitraukia, turėtų pa
sitraukti iš NATO šiau
rinio sparno kariuome
nės vado vietos britų ge
nerolas Sir JohnHacket. 
Logiškai galvojant, jo 
vietą turėtų užimti koks 
vokiečių generolas. Kar
tu britai nustotų dalies 
savo įtakos į vokiečių 
užsienio politiką. Tai 
būtų smūgis ir jų pastan
gom įtikinti sovietus, 
kad jie iki tam tikro laips 
nio kontroliuoja Vokieti
ją, o jei taip, sovietams 
su jais iš viso nėra ko 
kalbėtis. Dėl viso to Rhei
no armijos atitraukimas nuel Shinwell radijo dis- 
būtų didesnis smūgis 
britams negu vokie
čiams, kurie dabartinėje

ŽIUGŽDOS PLEPALAI APIE
BASANAVIČIŲ

Rusų skverno įsikibu
sieji Lietuvos bolševikai 
jau bando net ir dr. Joną 
Basanavičių įrašyti į sa
vo eiles. Iš Mokslų Aka
demijos jau pasitraukęs 
J. Žiugžda (pasižymėjęs 
Lietuvos istorijos ant ru
siško kurpalio tempimu) 
vasario 15 d. Tiesoj pa
rašė straipsnį "Dėl Jono 
Basanavičiaus kultūri
nio palikimo". Pažymė
jęs, kad "Sueina 40 me
tų, kai mirė žymus lie
tuvių kultūros ir mokslo 
veikėjas Jonas Basana
vičius (185I.XI.23 —1927
11.16)", papasakojęs apie 
daugelį Basanavičiaus 

— Bėda su mūsų susitarimu gali būti ta, kad jis greičiausiai susprogdins 
Paryžių, Bonną ir Romą...

situacijoje kol kas jau
čiasi gana saugiai.

Iš kitos pusės, ir vo
kiečiams šiuo metu bri
tų armijos visiškas pa
sitraukimas būtų nepa
geidautinas jau vien dėl 
to, kad labai padrąsintų 
tuos JAV politikus, ku
rie reikalauja ir ameri
kiečių kariuomenės ati
traukimo. Už tat Wa- 
shingtono administraci
ja yra taip suinteresuo 
ta britų pasilikimu Vo
kietijoje, kad ji už Wil- 
sono vyriausybės paža
dą neatitraukti savo ka
riuomenės iš Vokietijos 
iki šių metų liepos 1 d. 
pažadėjo D. Britanijoje 
pirkti savo kariuomenei 
visokių reikmenų, kaip 
motorų, vaistų bei įren
gimų kareivinėm už 35 
milijonus dolerių.

Parodę britams, kad 
be savo kariuomenės Vo
kietijoje jie iš D. Brita
nijos virstų tik Mažąja 
Anglija, vokiečiai staiga 
suminkštėjo. Praeitą sa
vaitę Bonnos vyriausy
bės informacijos šefas 
pranešė, kad Bonnos vy
riausybė pasiūlė bri
tams pirkti jų prekių ir 
pasinaudoti jų patarna
vimais už 250 milijo
nus markių. Atsakymas 
priklauso D. Britanijai. 
Kol kad darbiečių frak
cijos Žemuosiuose Rū
muose pirmininkas Ema- 

kusijose pareiškė: "Jie 
nėra visai kvaili, tie vo
kiečiai..." 

darbų ir dar daugiau jų 
nutylėjęs, J. Žiugžda iš
kėlė štai kokius dr. J. 
Basanavičiaus bruožus:

"J. Basanavičius taip 
pat pabrėžė bendrą Lie
tuvos gyventojų neken- 
timą vokiškųjų okupantų 
ir siekimą palaikyti ry
šius su rusų tauta".

"J. Basanavičius bu
vo priešingas šovinisti
niam lietuvių tautos iš
skirtinumo, jos izoliuo
tumo kėlimui. Jis mielai 
bendradarbiavo rusų, 
bulgarų ir lenkų spaudo
je, visą laiką palaikė 
bendradarbiavimo rei
kalą su slavų tautomis,

■ y

Vasario 16 Gimnazijos mokinės Šoka "Sadutę" Weinheime, Vokietijoje, suruoštame Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo sukakties minėjime. Tautinių šokių grupei vadovauja mokytoja Eliza Tamošai
tienė. Schwetasch nuotrauka

Ginklu išspręstas 'valstiečių
veržimasis į kolchozus’

Komunistų garsiakal
biai Lietuvoj, lyg pa
tys save tebesistengda- 

rėmė ir palaikė reikalą 
vysytyti lietuvių tautos 
draugystę su rusų tauta" 

"Tarybų valdžia (1918 
-19 m., Vilniuje. E.) pa
sirūpino patraukti į ak
tyvų kultūros darbą ir J. 
Basanavičių, kaip pla
taus masto mokslininką 
ir kultūros darbuotoją. 
J. Basanavičius tuomet 
dirbo steigiamo Vilniu
je Istorijos - etnografi
jos muziejaus direk
torium. Tarybinės san
tvarkos laikiną pralai
mėjimą ir pilsudskinin- 
kų įsiveržimą į Vilnių 
J. Basanavičius pažymė
jo kaip didelį smūgį lie
tuvių kultūros darbui".

Pažymėtina, kad da
bartinis Lietuvos jauni
mas net ir Basanavi
čiaus vardo nėra turė
jęs progos išgirsti ir pa
prastai neturi jokio su
pratimo, kas jis toks bu
vo ir ką jis lietuviams 
reiškė. Tuo pasirūpino 
kaip tik tie patys įsiki- 
bėliai į rusų skverną. F o 
25 metų tylos jie dabar 
turi palankias sąlygas 
ir apie Basanavičių rašy
ti naują "istoriją". (E) 

mi įtikinti, vis dar kar
toja, kad kolchozai Lie
tuvoj buvę priimti sava
noriškai (tik dalelė 
"buožių" to nenorėję), 
kad žemdirbių masės 
"entuziastingas verži
masis" į kolchozus nu
galėjęs ir dabar jau nie
kam nebelikę abejojimų, 
kad tai buvęs "teisingas 
pasirinkimas".

Bet menininkų, rašyto 
jų sąžinė tuo klausimu 
tebėra nerami. Iš jų vis 
dažniau pasigirsta atvi
resnių pasisakymų apie 
tai, kaip ten iš tikrųjų 
buvo su ta kolektyviza
cija. Tarp kitų, ir M. 
Sluckio jau anksčiau pa
rašytame romane "Laip
tai į dangų" atskleidžia
ma to medalio antrojo 
šono dalelė. Dabar pa
gal tą romaną pagamin
tas ir filmas, kuriame, 
sprendžiant iš recen
zentų įspūdžių, esanti at
skleidžiama "dar viena 
tiesa... apie tą mūsų tau
tos periodą".

Literatūros ir Meno 
(1967/6) recenzentas iš
sitaria, kad joks meninim 
kas vienu užsimojimu nė 
nepajėgtų atskleisti visų 
tiesų "apie aną sudėtin
gą, vidinių prieštaravi
mų ir tiesioginių tik 
ginklu išsprendžiamų su
sidūrimų kupiną laikme
tį".

Recenzentas filme 
matė "senojo Indriūno 
(vidutinio ūkininko) dra
mą, per jo lietuviško 
valstiečio būdui dauge
liu atvejų būdingos 'auk
so vidurio' politikos pra
laimėjimą". Sako, "dau
gelyje filmo vietų mes 
pajuntame užuojautą tam 
besiblaškančiam, išoriš
kai gal ir grubokam ,bet 
iš esmės tikrai simpatin
gam ir doram žmogui"... 
"Indriūnas pergyvena 
skaudžiausius lūžius ir 
lieka ištikimas savo vals
tietiškai sąmonei, ku
rioje nėra aukštų mate
rijų. o yra paprasta žem
dirbio ir atsakingo už 
vaikų likimą tėvo filo
sofija".

Apie tokį tipingą Lie 
tuvos ūkininką recenzen
tas pareiškia ir valdinę 
bolševikinę nuomonę: 
"nei istoriniu, nei dialek
tiniu požiūriais ši In
driūno teisybė neišlai
ko kritikos: būtent,tokie 
Indriūnai, tarp'dviejų 
fronto linijų norėję ra
miai ištūnoti niekieno že
mėje (iš tikrųjų ne nie
kieno, o savo žemėje. E.) 
patys pylė į ugnį aliejų, 
patys savotiškai forma
vo nepakantumą ir nepa
sitikėjimą, su kuriais į 
juos žvelgė Tarybų val
džia pagal principą’kaip 
tu man, taip aš tau’... 
Indriūnų individualisti
nė pažiūra į klasių kovą, 
neapsisprendimas kaip 
tik ir nulėmė jų tragedi
jas".

Iš po to sukto teisini
mo kyšo silpnai tepaslėp
tas prisipažinimas, kad 
vadinamoji "tarybų" val
džia kolchozus primetė 
varu, net ginklu versda
ma juos priimti nesvy
ruojant ir nedelsiant. 
Kas delsė, tas esąs ... 
pats kaltas, nes juk poną 
supykdė... (ELTA)
LENKŲ MEDALIAI 
VILNIŠKIAMS. ..

Vasario 11 - 13 d. Vil
niuje lankėsi lenkų am
basados Maskvoje parei
gūnai ir atvežė lenkų ko
munistų partijos ("Liau
dies vienybės fronto") 
medalius vilniškiams 
kultūrinių santykių su 
Lenkija puoselėtojams: 
J. Žiugždai, lenkiško 
dienraščio redaktoriui
L. Romanowicziui, len
kiško ansamblio dirigen
tui F. Kowalewskiui, ra
šytojams J. Marcinkevi
čiui, A. Žukauskui ir ki
tiems. Turėjo'progos pa-- 
sireikšti ir Vilniuje esan
ti "LTSR užsienio reika
lų ministerija": tarp sve
čius lėktuvan lydėjusių 
buvo ir "LTSR užsienio 
reikalų ministro padėjė
jas R. Vaigauskas". 
Šiaip jau tos "ministeri
jos" veiklos Vilniuje 
niekas nežino. (ELTA)
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NUOMONĖS IR PASTABOS

Adjutantas ir Prezidentas
Tik retam išpuola da

lia turėti pakankamai 
sveikatos, laiko, norų, 
pinigų, o prie to ir patikė
tą iškilią visuomeninę pa
reigą, šaunų titulą — 
viską tą dar turėti vienu 
metu ryžtui ne tik palai
kyt gyvas senas pažin
tis, bet užmegst dar ir 
eilę naujų. Iš tų retųjų 
paženklinęs savo amžių 
net septyniais rymiškais 
kryžiais ir vis dar žings
niuojąs po pasaulį gigan
to žingsniais, yra Juo
zas Bačiūnas. Jis susu
pančiais laiko ir erdvės 
dydžiais rungiasi sėk
mingai ir karts nuo kar
to atneša laimikį mums 
visiems.

Vienas tokių laimikių 
yra Vaclovas Šliogeris 
Australijoj. Tai yra Lie
tuvos kūrėjas - savano
ris, toj pačioj Lietuvėlėj 
kilęs iš eilinio kareivio 
į pulkininkus, buvęs viso 
krašto kariuomenės ūkio 
inspektorium, o savo tar
nybos įtarpyje buvęs taip 
pat beveik trejus metus 
Lietuvos Prezidento ad- 
juntantu, kada preziden
tavo Antanas Smetona.

Jei kas V. Šliogerį 
dar ir atsiminė, greičiau
sia buvę jo ginklo drau
gai, tai tikriausia vaiz
davosi pulkininką tyliai 
tūnantį ir ... besiguo
džiantį savo rudeniniu 
saulėlydžiu.

Taip nebūta. V. Šlio
geris tebėra gyvas vi
sam lietuviškam gyveni
mui, tolimoj savo pa
rapijoj tyliai - kukliai 
dirba ir va, paruošė lie
tuvių visuomenei urbi et 
orbi savo atsiminimų 
dalį, pavadintą ’Antanas 
Smetona — žmogus ir 
valstybininkas’.

Būta laimingo atsiti
kimo, kai J. Bačiūnas 
atsitiktinai susipažino 
1963 m. Australijoj su V. 
Šliogeriu, pamatė jo ra
šomus atsiminimus ir pa
žadėjo būti tų atsimini
mų leidėju. Be šios at
sitiktinos pažinties ka
žin kaip būtų buvę su at
siminimų pasirodymu 
knygos pavidalu. Saky
kim, palyginamai nedido- 
ka knyga galėjo pasiro
dyti ir su kitomis pažin
timis, arba ir visai be 
jų. Bet tada būtų dar ir 
kitas klausimas: — ka
da ji pasirodytų?

O dabar leidinys ’An
tanas Smetona’ jau yra, 
jis 181 puslapių storio ir 
to leidinio išėjo iš Vil
ties spaustuvės Cleve
lande 1966 m. laida 2000 
egzempliorių. Leidinys 
duotas kaip tik laiku, 
prieš dar vienų metų Va
sario 16—tąją, kada tau
tininkai jau treti metai iš 
eilės palieka rašytinį 
paminklą apie asmenis 
ir dalykus tampriai 
saistančiuosius su švie 
siu Lietuvds laisvės ir 
pilnos nepriklausomy
bės laikotarpiu.

***
Ši knyga kreipia į sa

ve ypatingą dėmesį jau 
vien dėl formalinio daly
ko, būtent, — pulkinin
kas rašo apie savo vals
tybės prezidentą, kurio 
adjutantu jis buvo. Tas 
'adjutanto su prezidentu’ 
santykis, pažymėtas pat 
pradžioj leidėjo J. Bačiū- 
no įžanginiame žodyje, 
juo labiau mus pagauna,

A. DIRŽYS

kai aprašomojo preziden
to, šiandien daugiau nie
kinamo — mažiau giria
mo, seniai nebėra gyvo, 
o gyvasis adjutantas ra
šo apie tai, kas buvo 
prieš 30 metų. Gi svar
biausia, adjutantas yra 
atsidūręs laisvojon pa
saulio dalin, žinoma, al
suodamas laisvu oru, tu
rėjo ir turi pilną laisvę 
apie ką ir kaip ra
šyti.

Tada nė nepajunti, 
kaip ^įdomumas pereina į 
žingeidumą, o čia pat 
tuoj net į pagundą.

Į kokią pagundą V. 
Šliogeris mus sužadina?

Manau, į tokią, kuri 
glūdi kiekviename smal
sume sužinoti, ką prezi
dentūros vienos sienos 
tegirdėjo, o jei jau to 
negalima, tai gal gi bent 
tai, kas ten matoma per 
rakto skylutę. Ir kai 
smalsumo silpnybė yra 
bedugnė, tai čia ir turim 
atsitikimą su losangelie- 
čiu Broniu Raila. Jis gi 
Dirvoj (No. 138) savo aki
mirkose antrašte 'He
rojus ir jo adjutantas’ 
rašo: ”Dar ir užsieny te
bėra gyvų visa eilė žmo
nių, kurie turėjo progos 
bent per rakto skylutę 
žvilgterėti į prezidentū
ros labirintus, žino kiek 
daugiau visokių knygoje 
nesuminėtų tikrų faktų 
ir dar daugiau ne
pagrįstų gandų”(m. 
pbr.).

Kas tikėjosi rasti V. 
Šliogerio atsiminimuo
se net nepagrįstų gandų, 
tą atsiminimų autorius 
bus išjuokęs kiek ypatin
giau, t.y. net avansu.

***
Tuo tarpu skleisdami 

lapą po lapo lengvai skai 
tomų V. Šliogerio atsi
minimų matom, kaip au
torius ramia kalba pasa
koja apie Antaną Smeto
ną, atskleisdamas jį, jo 
vidinę pusę, koks jis yra 
gimęs ir buvo jo 60-ties 
metų amžiuje. Čia kal
bama apie Smetoną, koks 
jis yra be titulo, be pre
zidentinių puošmenų, be 
prezidentinės kėdės, ir 
pagaliau, be visos prezi
dentūros. Matom prigim
tą, natūralų A. Smetoną 
net tada, kai ką darė jis 
kaip valstybės preziden
tas visame puošnume su 
fraku, ordinais, ar kal
bėjo ex catedra. Matom 
jį ne vaidinusį preziden
to rolę, o ėjusį pareigas 
be jokio dirbtinumo, be 
režisūros ir repeticijų 
ypatingoms pozoms, be 
pasipūtimų aukštybėse, 

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sa.skaitos.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

o vis dėlto paprastume 
niekad nepraradusį auto
riteto, prezidentiško oru- 
mo.

V. Šliogeriui, buvu
siam beveik 3 metus glau
džiame ryšyje su A. Sme
tona, yra pavykę sugauti 
tuos pagrindinius žmo
gaus bruožus, visą Sme
tonos būdą, kuris reiškė
si jo protavimu, jaus
mais, valia, pomėgiais 
ir ko nemėgo, stiprybėm 
ir silpnybėm. Ir jei ne
storuose atsiminimuo
se mes nerandam tų žmo
gaus silpnybių tiek, kiek 
gal norėtume, tai ir tam 
tuoj yra ne taip jau sun
kiai suvokiamas pateisi
nimas. Mat V. Šliogeris 
rašo ramiai, vyriškai. 
Tartum gerai suprato, 
kad vaizdavime A. Sme
tonos jis duoda ne tik žmc 
gišką portretą, bet atsi
minimų autorius atsklei
džia ir save, išduoda sa
ve viešumai ir tuo paten
ka visuomenės' kritikon 
pats, kaip adjutantas ir 
kaip žmogus.

Kai atsiminimuose 
randam savito dalykų 
vertinimo, o ypač svar
biuose klausimuose, 
kaip dėl santykių su Len
kija, dėl nepasipriešini- 
mo bolševikams 1940m., 
tai nėra jokių žymių, iš 
kurių galima būtų spėti 
autorių baiminusis 
rašant viešumai. Prie
šingai, gauni tvirtą įspū
dį, kad atsiminimai iš
ėjo nors ir ne iš po la
kios plunksnos, bet vi
sais atvejais iš rankos, 
valdytos vyriško būdo, 
kuriuo ir atsiminimų au
torius pats iškyla pagar- 
bon, išlaiko aukštumoj 
pulkininko rangą ir pa
rodo adjutanto kilnumą 
su savo prezidentu.

Kai adjutantas Šlioge
ris kalba apie preziden
tą Smetoną kaip apie žmo - 
gų, tai autorius ne tik 
eliminuoja 'prezidento’ 
titulą bet taip pat tar
tum nusimeta savąjį’pul' 
kininko - adjutanto * titu
lą. Jis matuoja kitą žmo' 
gų savuoju natūraliuoju 
gebėjimu, žmogaus į žmo šarvuotos tiesos ginklu.
gų žvilgiu be pakopų aukš
tyn ar nusižeminimų. Ir 
žinant Smetoną buvus 26 
metais vyresniu už Šlio
gerį, tuoj darosi akivaiz
du, kad amžiaus žvilgs
niu šių dviejų asmenų 
santykio būta, kaip tėvo 
su sūnumi. Ištikrųjų V. 
Šliogeris tą santykį pa
tvirtina tada buvusiu ir 
dvasiniu ryšiu, kai Sme
tona visai pasitikėjo 
juo, o iš savo pusės jis 
bendradarbiavo su Sme
tona stropumu, tiksliu 
pareigingumu, su širdin

ga pagarba pačiam A. 
Smetonai.

V. Šliogeris, po adju- 
tantinių pareigų tapęs 
1937 m. kariuomenės 
ūkio inspektorium, vis- 
vien atsimindavo savo 
prezidentą su pagarbu
mu ir iš atokesnių po
zicijų. Ir šiandien, po- 
tiek daugelio metų, po 
audringų politinių įvy
kių, kada viskas virto 
aukštyn kojom, viskas 
pasikeitė iš pačių pama
tų, nė kiek nepasikeitė 
V. Šliogeris A. Smetonos 
atžvilgiu.

V. Šliogeris yra labai 
autentiškas liudininkas 
A. Smetonos istorinėj by
loj, kuri anaiptol nepasi
baigė A. Smetonos mir
timi.

Krinta akin atsimini
mų autoriaus pasakoji
mas 176 p., t.y. visai į 
knygos pabaigą: "...adju
tantas buvo ir vyriausias 
Prezidento asmens kari
nės apsaugos viršinin
kas". To skirsnio gale 
autorius sako: "Manau, 
kad ano meto sąlygomis 
nereikėjo ir tokios ap
saugos: neteko iš polici
jos pranešimų patirti, 
kad bet kada kas nors bū
tų ruošęs kokį pasikėsi
nimą prieš A. Smetoną".

Apsaugos dalykas,ro
dos, dalykas mažas, bet 
būdingas tada buvusiai 
tariamai Lietuvos dikta
tūrai. Gerai gi žinom, 
kaip tada buvo saugomi 
kitų tolimų ir netolimų 
kraštų tikrieji diktato
riai, arba kaip šiandien 
yra saugomi demokrati
nių valstybių preziden
tai. Tada mes matom 
V. Šliogerio liudijimą 
net ir tokiu mažmožiu, 
kaip jis atskleidžia tie
są prieš daugybę melų, 
skleistų ir tebeskleidžia- 
mų buvus Smetonos lai
kų Lietuvą kraujuota ti
ronija, paremta karių 
durtuvais.

V. Šliogeris tiesiu, be 
gudravimų pasakojimu 
tiesina daugelį ir kitų da
lykų, žmonių žinojime 
susikreivinusių dėl įvai
rių priežasčių. Jei anuo 
metu A. Smetonai nerei
kėjo karinės apsaugos, 
tai šiandien šiam paki
liausiam Lietuvos poli
tikui reikia apsaugos,

V. Šliogerio atsiminimai 
yra kaip tik tokia apsau
ga. Ir mes matom, kad 
anų laikų adjutantas at
eina nei kieno rekomen
duojamas, nei kieno ski
riamas, ateina pilnai sa 
vanoriškai padėti tiesos, 
tikrovės žodžiu savam 
Prezidentui, kada šis se
niai jau kapuose. Jis 
ateina apsaugon ne vien 
Prezidentui, bet ir vi
sam kraštui, kuriam 
Prezidentas vadovavo, 
ant kurio šiandien yra 
pakibęs pjautuvas sukū-

REIŠKIME GEGUŽINIŲ PROGRAMAS

Gegužines - išvykas į. 
gamtą, yra pamėgę Los 
Angeles amerikiečiai ir 
svetimtaučiai. Tokių iš
vykų patogumui par
kuose ir net kalnuose 
yra įrengta daugybė vie
tovių su išmūrytomis 
krosnelėmis valgiams 
pasigaminti, pristatinė
ta visur stalų bei suolų, 
ir viskuo galima naudo
tis kada tiktai norima ir 
be jokio atlyginimo. Ar 
gali būti kur dar geriau?

Lietuviai, pagal nusi
stovėjusią tvarką, gegu
žines ruošia pavienėmis 
organizacijomis kasmet 
po vieną ar po du. Čia 
yra daug organizacijų, 
tad ir gegužinių suruošia- 
ma apsčiai. Bendrų ge
gužinių, ruoštų kelių or
ganizacijų kartu, nebū
davo.

Į gegužines kviečiami 
visi lietuviai, bet atsilan
ko dažniausia tik nariai 
bei prijaučiantieji tai 
organizacijai, kuri ruo
šia. Tačiau ne visi ir na
riai atvyksta. Todėl gegu
žinės nepasižymi daly
vių gausumu. Be to, dau
gelis vėluojasi ištisomis 
valandomis.

Aplamai , gegužinės 
trunka apie 3-4 valandas 
ar kiek ilgiau. Kol p apie - 
tau j am a ir įvykdoma lo
terija, pasitaiko, kad pas
kutinieji atvykę pirmes- 
niųjų jau nerasdavo.

Po vienos gegužinės te
ko girdėti tokį pasikal
bėjimą. A., kreipdama
sis į M., sako — Kodėl 
sekmadienį nebuvai ge
gužinėje? — Aš? Tai pat
sai nebuvai. Štai ir Ju- 
randė gali paliudyti, kad 
buvau. Jis girdėjo kaip 
aš pabariau dviejų kai
mynų vaikus tarp savęs 
"praktikavusius" sveti
mos kalbos.

Kai patvirtinau, kad A. 
ir M. abudu buvo, išaiš
kėjo kad jie buvo nevie
nu metu. Abiem buvo ne
malonu. Vienas anksti 
išėjo, kitas pavėlavo.

Reikia pastebėti, kadį 
gegužines atsilanko tik
tai suaugusieji ir vaikai. 
O jaunimo beveik nebū
na. Sakoma, kad jiems 
nuobodu. Neretai tvirti
nama, kad nuobodu ne tik 
jaunimui, bet ir suaugu
siems, nes papietavus, 
kiek su pažįstamais pa
sidalinus mintimis, vyks
ta loterija, o po jos?... 
Dalyviai skirstosi į na
mus.

Iš šalies žiūrint atro
do, kad gegužinės ruo
šiamos tik organizacijų 

ju.
Argi būtų sunku besu

prasti šį adjutanto kilnu
mą šiandien?

(Bus daugiau) 

iždams papildyti. Tuo 
tarpu kai privalėtų turė
ti pirmoj eilėj kultūrinį 
pagrindą, telkiant visus 
lietuvius (suaugusius, 
jaunimą ir vaikus) bend
ravimui, artėjimui ir 
lietuvybės išlaikymui.

Jau dažnas jaunuolis 
turi noro tolti nuo savos 
šeimos, nuo savųjų. At
siribojimas ir ėjimas 
prie "savistovumo" su
daro slidų kelią nutau
tėjimui. Ryškios žymės 
jau matomos...

Kad jaunimui, senimui 
ir vaikams gegužinės 
nebūtų nuobodžios rei
kėtų ruošti kelioms or
ganizacijoms sykiu. Gi 
kad būtų kas veikti ir 
linksma, reikia ruošti 
su programomis: ratelių 
šokiais, kurie pievoje tik
tų, žaidimais, fantų ėmi
mais ir jų "išpirkinėji- 
mais" (čia jaunimo sri
tis, jo ir iniciatyva). Ne 
pro šalį būtų šiek tiek 
trumpų, nenuobodžių dek
lamacijų bei dainelių. At
sirastų ir gražiai špo- 
saujančių. Juk jų mūsų 
tarpe, rodos, netrūksta. 
Gegužinės būtų ilgesnės, 
bent iki saulėlydžio. Ga
lima būtų ilgiau pabuvo
ti gryname ore...

Ruošėjai, gerų norų ve - 
dini, galėtų rasti visokių 
naudingų ir kultūringų su - 
manymų, teikiančių ir 
įvairaus malonumo.

K. Jurandė

Puikus lietuvių kalbos va
dovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir 
paaiškinimai anglų kalba. 
Nemokantiem ar nedaug 
mokantiem lietuviškai — 
puiki galimybė išmokti. Pa
rengė L. Dambriūnas, A. 
Klimas ir W. R. Schmals- 
tieg. Išleido liet, pranciško
nai Brooklyne. 479 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol. 
Galima užsisakyti:
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NESVARUS POKŠTAS
Ne tik mūsų veiksniai, 

bet ir lietuvių visuomenė 
neparodė didesnio susi
domėjimo įvykiais, ku
rie palietė, o dar skau
džiau gali paliesti Lietu
vos reikalus.

Britų premjerui Wil- 
sonui su Kosyginu pasi
dalinus Baltijos valsty
bių deponuotu auksu, Lon
done su dideliu susido
mėjimu laukiama naujo 
diplomatų sąrašo, kuria
me turės pasirodyti to
limesnės to susitarimo 
pasėkos. Būtent, šito
kius lūkesčius reiškiąs 
Londono ”The Daily 
Mail "(vasario 22 d.) pa
žymi, kad galimas Bal
tijos valstybių diploma
tų į tą sąrašą neįtrauki
mas.

Nors šis įtakingas 
Londono dienraštis tvir
tina, kad tokios užuomi
nos remiasi tik gandais, 
bet tie gandai nepaliau
ja cirkuliavę Londono 
diplomatiniuose sluoks
niuose, jog Kosyginas, 
viešėdamas Londone, ir 
"likvidavęs” Baltijos 
valstybių turto klausimą 
su Anglijos vyriausybe, 
kartu pareikalavęs Lie
tuvos, Latvijos ir Esti
jos diplomatinių atstovų 
išbraukimo iš formalių 
sąrašų, nes tos valsty
bės dabar "įeinančios į 
Sov. S-gos teritoriją”.

Užsienių reikalų mi
nisterija tas žinias kol 
kas paneigianti, Sov. S- 
gos ambasadorius tyli, 
o kitų įtakingų laikraš
čių redakcijose galvoja
ma, jog tai;ką rašo Dai
ly Mail, negalėtų vien tik 
gandais ir spėliojimais 
remtis. Vieno laikraščio 
redaktorius išsireiškęs, 
kad tai galinti būti "tra

(Mutiny rašo
KODĖL GI PATS 
AUGUSTA USKAS PABĖGO?

Priežodis sako: "su pliku ne- 
sipešk, su kyallu nesibark".Bet 
vistiek p. Jurevičiau, Tamsta 
gerai padarėte, kad remdama
sis praeities faktais atsakėte 
(Dirva, sausio 20 d. nr. 21), J. 
Augustauskui į jo užsipuolimus 
ant prezidento A. Smetonos ir į 
istorinių įvykių iškraipymus.

Man tik neaišku, kodėl Tams
ta J. Augustausko tokius pasi
sakymus spaudoje vadinate kri
tika?

.Reiškia, kad J. Augustauskui 
tektų garbingas ir atsakingas 
kritiko vardas. Gi Naujienose 
J.A. patalpintos žinios apie pre
zidentą A. Smetoną yra ne kas 
kita,kaip krūva pletkų. Tai tos 
krūvos autoriui teiktų ne kriti
ko, bet giminingas tai krūvai ir 

giška tiesa”, o kitas iš
šovė, kad tai galįs būti 
"nešvarus dabartinės vy
riausybės pokštas".

Esamoje politinėje pa
dėtyje tokių "pokštų" su
silaukus niekas per daug 
nebesistebi. Čiapat Ame
rikoje, nežiūrint, kad 
laiškų senatoriams turi
nys dėl ’konsularinės su
tarties aiškiai rodo 200 
prieš 1 persvarą pasi
sakant prieš tokios su
tarties tvirtinimą, ma
tome, kad Senato užsie
nio reikalams komisi
ja vistiek pasisakė už 
sutartį 15 prieš 4 bal
sais.

Sutartis kaip sutartis, 
bet ar esame pasiruošę 
tolimesniems įvykiams^ 
kurie paseks viešai 
skelbiamus faktus, gerai 
žinant, kad oficialias su
tartis labai dažnai lydi 
slaptos ir viešai neskel
biamos klauzulės, ku
rios gali būti daug ne
malonesnės už pačias 
sutartis.

Turėjome precedentų, 
kuriuos skaudžiai išgy
venome. įvykiai Švedi
joje, skaudžiai sukrėtę 
Baltijos tautų jausmus, 
atiduodant ne tik auksą, 
bet ir žmones tiesiai į 
komunistų nasrus. Pa
siuntinybių statusas dau
gelyje valstybių buvo su
siaurintas arba visai pa
naikintas. Ir štai, ko ge
ro, ateis Londono eilė.

Daugelis gal klaus — 
o ką gi mes galime pa
daryti? Nieko kito, o tik 
pareikšti iš anksto savo 
protestą. Tą, berods, jau 
padarė Anglijos lietu
viai. Belieka laukti ati
tinkamų žygių iš mūsų 
centrų kitose sostinėse.

sinonimas.
Naujienoms, kad tokius plet- 

kus talpina savo puslapiuose 
dovanotina, nes jos nuolat pasi
žymi praeities faktų iškrai
pymais.

J. Augustauskas matomai pa
miršo turėtą šiltą vietelę nepri
klausomybės laikais ir dabar sie
lojasi, kodėl prezidentas išbė
go. Susidaro įspūdis, jog J.A. 
nepatenkinus, kad raudonasis 
okupantas, prisigėręs daugelio 
lietuvių kraujo, negavo pasigar
džiuoti prezidento krauju.

Šia pačia proga norėčiau pa
klausti "kritiko" J. Augustausko 
— kodėl gi jis pabėgo iš Lietu
vos ir dar šiandien sėdi Vokie
tijoje?

Garbingas Lietuvos tautietis 
gerbia visus tris buvusius mū
sų prezidentus, nes jie visi trys 
buvo geri lietuviai - patriotai.

F. E. 
Cleveland

MAN PATIKO...

Baigusi skaityti Br. Railos 
knygą "Laumių juosta" būtinai 
noriu padėkoti, kad paprašius 
tuoj prisiuntėte. Ši knyga mane 
supažindino su mūsų tautos gar
bingais žmonėmis, .ypatingai 
tais, kurių jau nebėra mūsų 
tarpe. Kitaip, nebūčiau turėju
si progos apie juos išgirsti.

Skaitant "Laumių juostą" te-

šiuo metu Vokietijoje gyvenanti chicagietė Laimutė Stepaitienė išpildė dalį meninės programos Va
sario 16 minėjime Vokietijoje. Prie pianino Kaethe Buettner. Schwetasch nuotrauka

Vasario 16 minėjimas Vokietijoj
FLB Vokietijos Kraš

to Valdyba kiekvienais 
metais pasirenka vieną 
Vokietijos miestą cent
riniam Vasario 16-to- 
sios dienos minėjimui. 
Šį kartą atėjo eilė neto
li Vasario 16-tos gimna
zijos esančiam Weinhei- 
mui.

Vasario 18 d., šešta
dienį, PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos pirmi
ninkui inž. Jonui Valiū
nui miesto švenčių salė
je teko pasveikinti arti 
600 žmonių — iš įvairių 
vietovių atvykusių tau
tiečių, nemažą skaičių 
vokiečių, latvių ir lenkų 
atstovų, bei Vokietijoje 
veikiančios vengrų gim
nazijos delegaciją.

J. Valiūnas susirin
kusiems papasakojo 
šventės prasmę bei jos 
reikšmę mums lietu
viams. Jis kreipėsi į 
laisvąjį pasaulį, kad šis 
rūpintųsi lietuvių tautai 
padarytos skriaudos ati
taisymu.

Kalbą pasakė prof. dr. 
Juozas Eretas iš Baze
lio (Šveicarijos). Jo žo
džiais lietuvių tautos ne
priklausomybės ir lais
vės praradimas yra skau
dus ypatingai šiais lai
kais, kai net mažiausiom 
Afrikos tautelėm yra su
teikiama teisė sukurti 
savo savarankišką vals
tybę. Mes tom tautelėm 
nepavydim, atvirkščiai, 
džiaugiamės, kad joms 
duodama nepriklausomy
bė, tačiau mes reikalau
jame, kad laisvė būtų duo
dama visiems, netik afri
kiečiams, bet ir Europos 
gyventojams.

Mūsų uždaviniai trem
tyje yra burtis lietuviš
kose organizacijose, pa
rapijose, remti ir įver
tinti savąją spaudą, savo 
rašytojus ir menininkus. 
Jei būsime vieningi, tai 
ir būsime galingi.

Priminęs Kinijos pa
vojų ir per tai galimybę 
atgauti Baltijos valsty
bėms laisvę, jis pabrė
žė, kad lietuviams šį 
kartą nereikės kovoti 123 
metus, nes šiais laikais 
pasaulyje yra per daug 
įsigalėjęs laisvės prin-

ko šypsotis, bet priėjusi prof.
Biržiškos Įsikūrimo Ameriko
je istoriją, turėjau per skruos
tus nubraukti gailių ašarų.

Kol tokie rašytojai rašys ir 
bendradarbiaus, tol Dirva ne
bus nuobodi.

Lionė Juodytė 
New York

cipas. Dar dabar Lietu- jam duoti progos viešai 
va pripažįstama 35 vals- padėkoti lietuviams už jų 
tybių ir todėl lietuviai ne- nepaprastai didelį gera- 
turi prarasti vilčių. Sa- širdiškumą, duosnumą

Pianistas Antanas Smetona atliko dalį meninės programos Vasa
rio 16 minėjime Vokietijoje.

vo paskaitą jis baigė žo
džiais: "Tas nevertas
laisvės, kas negina jos".

Meninę minėjimo dalį 
atliko pianistas Antanas 
Smetona iš Clevelando, 
solistė Laimutė Stepai
tienė iš Chicagos, prie 
pianino lydima Kaethes 
Buettner iš Mannheimo 
ir, kaip kiekvienais me
tais, lietuvių Vasario 16- 
tos gimnazijos choras, 
vadovaujamas muzikos 
mokytojo Kazio Motga- 
bio ir tautinių šokių gru
pės, vadovaujamos moky
tojos Elizos Tamošai
tienės.

Programai pasibai
gus, vienas vokietis, po
kario metais buvęs bolše
vikų belaisvėje, prašė

Vasario 16 Gimnazijos choras, vadovaujamas mokytojo Kazio Motgabio, išpildant meninę programą 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo sukakties minėjime Vokietijoje. Schwetasch nuotrauka

F. Kopetzky nuotrauka 

ir meilę, kurią jam ir 
daugeliui kitų vokiečių 
belaisvių teko po karo pa
tirti Lietuvoje.

Minėjimo organizato
riai išsiųs padėkos tele
gramas Vokietijos kanc
leriui dr. Kiesingeriui ir 
JAV prezidentui Johnso- 
nui. Taip pat bus išsiųs
ta telegrama VLIKo pir
mininkui dr. J.K. Valiū
nui, kurioje bus išreikš
tas Vokietijos lietuvių so- 
lidarumas.

Labai sklandus minė
jimas buvo užbaigtas Vo
kietijos ir Lietuvos him
nais.

Į minėjimą atvyko 12 
žurnalistų, 5 fotorepor
teriai ir televizijos sto
čių atstovai. Sekančio-

MINTYS IR
ŽVILGSNIAI

ne kartą renkantį 
Lietuvos savano-
- kūrėjams teko

Jau 
aukas 
riams 
užklausti: kiek gi betu
rime jų gyvųjų tarpe, 
kaip jie laikosi ir ar tos 
aukos nėra per menkos 
jų darbams ir pasiauko
jimui įvertinti. Atsaky
mas vis būdavo maždaug 
toks: savanorių - kūrėjų 
sąrašų neturime, kaip 
jie laikosi nežinome, bet 
vistiek jie reikalingi pa
ramos.

Tiek laiko praėjus nuo 
Nepriklausomybės kovų 
laikotarpio, nei vienas 
nesuabejoja, kad pienu 
ir medum savanoriai ne
gyvena. Už tat jų pirmi
ninkas dažnokai per 
spaudą ir dėkoja vi
siems, o ypatingai LVS 
Ramovės skyriams, už 
aukas, siunčiamas sa
vanorių - kūrėjų para
mai.

Tą lyg ir savaime 
suprantamą mintį kiek 
užtemdė žvilgsnis į ži
nutę Laisvosios Lietu
vos kovo 2 d. numeryje, 
kurioje matome tokį vaiz
delį:

"LAISVOSIOS LIETUVOS" 
igal. leidėjui ir Redakc. Ko
legijos P-kui p. V. Šimkui

Siunčiu L.K.K. -Savanorių 
S-gos, TORONTO skyriaus 
narių sąrašą - aukų lapą, au
kojusių "LL" $35.00 per me
tinį nariųvisuot. susirinkimą 
5.11.6,7.

Ta pačia proga pranešu, 
kad 1966 m. gruodžio mėn. 
mirė kūrėjas - savanoris a. 
a. J. KAMENKA.

1966 m. į skyrių įstojo kū
rėjas - savanoris ats. Kav. 
Majoras J. Šarūnas, gyv. 170 
Young St., Hamilton, Ont.

Priedas: aukų lapas, pa- 
gelb. sąrašas ir banko "Mo- 
ney orderis".

V. Štreitas 
Skyriaus P-kas

RED: Auka sujaudino mūsų 
širdies gelmes. - Sunku su
rinkti padėka žodžius ir iš
reikšti nuotaikas apiman
čias sunkiai aprėpiamos pra
eities ir ateities plačius vaiz
dus, kaip nebaigtą herojišką 
filmą.

Išdidūs dėl Jūsų dėmesio, 
nuolankiai ir Įsipareigojan- 
čiai priimame.

Ši auka, sujaudinusi 
"L.L" redakcijos širdis, 
bus reikalinga LVS Ra
movės pastangų patikri
nimo ir "nebaigto hero
jiško filmo" išaiškini
mo.

mis dienomis virš 12 laik
raščių aprašė puikiai 
pavykusį minėjimą.

Andrius Smitas
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Filmų revoliucijos Moralas

Apaštalas Jonas Mekas
(Iš Time)

Jonas Mekas, moderninis lie
tuvių poetas, visuomet buvo, 
kaip banaliai sakoma, mano 
simpatija. Tai poetas, kurį skai - 
tydamas, niekada nevargdavau, 
nesikankindavau, į galvą nepri- 
tekėdavo dumblo ir nesąmonių, 
o į širdį akmenų ir žvyro. Tat 
kai kam gal atrodytų ne kompli
mentas, bet nieko negaliu pa
daryti. Man patikdavo Jono Me
ko eilėraščiai dėl jų tikro ly
rizmo, estetinės nuotaikos, ge
ro skonio, muzikalumo, plasti
nio intymumo, protarpiais iš
trykštančių išminties žiežir
bų.

Man jis yra - "gėlių kalbėji
mas". Pagaliau, nesvarbu dėl 
ko, kaip jums ne visuomet svar
bu moksliškai nusakyti motyvus, 
kodėl jūs mylit tą, o ne aną 
merginą.

Todėl buvo labai malonu, kad- 
ši mano’ "poetinė simpatija" ne
seniai buvo labai ryškiai įver
tinta ir pagerbta per tris mili
jonus inteligentiškų skaitytojų 
turinčio ir labai* įtakingo Ame
rikos magazino TIME (1967.11. 
17). čia buvo įdėtas ilgokas 
straipsnis apie naująjį Ameri
kos "pogrindžio” filmų meną ir 
apie Joną Meką, kaip šių filmų 
kūrybos ir kritikos vadą, ma
gazino žodžiai^; tariant, - tu. 
filmų "revoliucijos Maratą". ♦)

Toks titulas Mekui, žinoma, 
gąsdinantis ir be abejo perdė
tas, bet labai skambus ir sim
boline prasme turįs kiek pagrin
do. Jonas Mekas Amerikoje sa
vo talentą paskyrė filmų revo-

*) Jean-Paul Marat (1743- 
1793), vienas žymiausių Di
džiosios Prancūzų Revoliu
cijos vadų, žurnalistas, "Ami 
du peuple" redaktorius, pa
sižymėjęs griežtumu, žiau
rumu ir kraugeriškumu 
prieš monarchistus ir aris
tokratiją, kol jį patį jauna 
mergina Charlotte Cordaynu 
dūrė peiliu vonioje. 

liucijai. Šioje kritikos ir kūry
bos srityje jis atsiekė laimėji
mų, kaip vienas iš ryškiausių 
naujosios filmų krypties lyde
rių. Už tai jis jau ne kartą bu
vo rimtai įvertintas įvairiuose 
žurnaluose ir filmų festivaliuo
se.

Kinematografijos mokslo, 
meno ir kritikos srityse tai 
daugiausia pasiekęs ir aukš
čiausia iškilęs Amerikos lietu
vis, kuris ir liko lietuvis be 
pavojaus susisukti galvai. Svei
ka galva ir šilta lietuviška šir
dis šiom dienom jau yra retė
janti simbiozė.

Žinoma, Jono Meko ir jo ša
lininkų filminio meno kryptis 
tuo tarpu yra tokia, apie kurią 
daugelis, ir šiek tiek pats TI
ME magazinas galvoja, kad vis 
dėlto tiems vyrams galvos yra 
daugiau ar mažiau susisukusios, 
jų kūryba ir jie patys yra gero
kai trenkti" (kooky). Tarpe eilės 
nuotraukų iš "pogrindžio fil
mų" ir jų rėžisorių, magazinas 
įsidėjo ir Jono Meko nuotrauką 
ilgais suteptais plaukais, lyg 
pranašo Elijošiaus. Tai be abe
jo mada, ir kaip visos mados 
tikiuosi, praeinanti.

Bet žurnalas sutinka, kad ša
lia nevykusių ir "trenktų" Jono 
Meko mokyklos ir krypties fil
mų, jau pasireikšta ir neabejo
tinai meniškai vertingais dar
bais. Jie netrukus būsią rodomi 
daugelio Amerikos didžiųjų kino 
teatrų salėse. Jų įtaka jau maty
ti net "normalių" hollywoodinių 
filmų užmojuose ir ypač tele
vizijoje, tuo tarpu bent komer
cinių reklamų srityje.

Ta proga Time cituoja kelis 
Jono Meko pareiškimus.

Esą, jis aistringai skelbiąs 
mirtį filmui, kaip pramonei, ir 
užgimimą filmo, kaip meno. Jis 

VHBHI CHICAGOJB PIRKITE GIJOJE MODMUUE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

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

1. Canad. delux Wiskey
2. Asbach
3. Import. Napoleon Vermouth ....5th
4. Import. French Napoleon Brand 5th — $3.35

Uralt

sakąs: - "Naujoji konematogra- 
fija yra aistra, laisvo kūrybinio 
akto aistra. Senoji estetine pras
me buvo ne daugiau, kaip teatro 
pratęsimas. Gi naujoji, nors ji 
taip pat pateiks turinį bei nuoty
kius (stories), iš esmės bus vaiz
das ir judesys, sukomponuotas 
filmų poetų. Naujoji kinemato
grafija yra šviesos menas ir ji 
išsilieja pasaulin, kaip nauja 
aušra"...

Kaip būna su visais manifes
tais, taip ir šis, bent man skep
tikui atrodo, bus įvykdytas tik iš 
dalies. Kaip ir kiti praeities 
maištininkų manifestai, jis 
greičiausia nepasiteisins bran
duolyje, bet darys daug įtakos 
filmų kūrybos tolesnei raidai 
detalėmis, suteiks šviežumo, at - 
si jauninimo, kitokio stiliaus.

Prieš porą mėnesių, rašyda
mas apie priešpaskutinį mūsų 
"Metmenų" žurnalo numerį (11) 
aš jau minėjau, kad čia buvo 
paskelbtas originalių minčių 
kupinas žurnalisto Stasio Goš
tauto pasikalbėjimas su Jonu 
Meku apie naująsias kino meno 
sroves ir lietuvių poeziją. Tad 
daugiau nesivaduodamas TIME 
magazino informacijomis, galė
čiau tik pridėti, kad mūsų "Met
menyse" šios idėjos pa ties Meko 
buvo žymiai plačiau ir daug iš
samiau išgvildentos.

šiame pasikalbėjime "filmų 
dirbėjas", režisorius ir kriti
kas Mekas pateikė tiek daug 
įdomių, originalių, paradoksiš
kų minčių, kad prie jų man daug 
kartų norėtųsi grįžti, jeigu jaus
čiau intelektualinį alkį mūsų 
sočioje visuomenėje, kurio, de
ja, aš... nelabai išmatau.

Bet šia proga vertėtų bent 
porą trejetą Meko minčių paci
tuoti, su kuriomis nesunku su
tikti. Pavyzdžiui...

5th —$3.98
5th — $5.49

$1.19

"Visas menas yra apie pra
eitį ir dabartį, - nieko nėra 
apie ateitį. Skirtumas tik toks: 
menininkas gyvena ir kuria iš 
dabarties, ir kuo didesnis yra 
menininkas, tuo arčiau jis pa
jėgia įsiklausyti į dabarties 
esmę. Visa mūsų socialinio 
gyvenimo santvarka ir gyveni
mo būdas remiasi tradici
ja, praeitim, ir todėl dabar
tis, išreikšta mene, visados at
rodo, kaip tolima ateitis. Tik
ra tiesa yra, kad dabartinis avan
gardas - bet kuris avangardas 
- išreiškia žmogų, koks jis bu
vo prieš maždaug penkis metus. 
O visa kita žmonijos dalis gy
vena, galvoja ir jaučia taip, 
kaip žmogus galvojo ir jautė 
maždaug prieš dvidešimt me- 
tų ...

Skamba paradoksiškai, bet ir 
aš manyčiau, kad taip yra, jei 
ne dar blogiau...

Arba: - "Gerai yra vaikščio
ti su plakatais užu tą ar užu 
tą, išreikšti savo nepasiten
kinimą žmogaus nežmoniškumu. 
Tikslai yra gert Bet ar mes 
esame geresni užu tuos kitus? 
Ką mes turime geresnio? Pa
keisti, bet kuo? Išvada tebuvo 
viena: prieš keisdamas kitus, 
pirmiau patsai geresniu žmo
gumi pasidaryk. Savo gražinti 
ir tobulinti turim, ne kitus"...

Arba štai Meko nuotaikos iš 
Vokietijos DP stovyklų atvykus 
New Yorkan ir dabar: -

"New Yorke, tarp lietuvių, aš 
neradau nei dvasinio peno, nei 
temperamento. Tad buvo reika
las arba palengva užtrokšti, ar
ba išeiti iš proto. Ir taip aš pa
lengva išėjau į filmą... Kad tęs
tum kūrybą, pirmučiausia buvo 
reikalinga išlikti žmogum. Sa
kau, tęstum, nes ir dabar mano 
pagrindinė kūryba pasiliko lie
tuvių poezija. Aš netikiu, kad 
poeziją galima rašyti kita kal
ba, negu ta, kurioje esi gimęs 
ir vaiku ropinėjęs. Poezijos kal
ba yra perdaug subtili, perdaug 
jautri".

"Aš pasilikau lietuvis poetas. 
Visi kiti darbai (filmas etc.), 
nežiūrint, kaip jie būtų svar
būs, - Amerikos ar pasaulio

5.
6.
7. 

/

Bordeaux Import. White Wine 5th — $0.98
Canada Dry Vodka ................... 5th — $2.98
Riccadona Vermouth... 30 oz. Bolt. — $1.29

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

Milą*, Michigan
PHONE 439-9811

(24-29)

kontekste, - man buvo ir tebė
ra tiktai tarp kitko. Kad neišei
tum iš proto... arba kad neuž
migtum tarp miegančiųjų. Mano 
filmai yra tik mano dienoraš
čiai, bet nieko daugiau".

Taip galvoja Amerikos filmų 
revoliucijos Maratas - lietuvis 
poetas Jonas Mekas.

Bet šiai akimirkai dar trūks
ta pabaigos. Ją būdingai duoda 
pats TIME magazinas, savo il
gą filminių naujovių apžvalgą 
užbaigdamas: -

”- Galėtumėt sakyti, - su
murma Mekas, suktai šypsoda
masis, - kad lunatikai perima 
beprotnamį". Ir TIME nuo sa
vęs prideda: "Nieko būtinai blo
go tame nėra. Protarpiais me
nui reikalinga virsti truputį 
pamišėlišku"...

Menui - gal ir taip. Bet kaip 
yra su pačiu protinguoju pasau
liu?

Kada aiškūs barbarai beveik 
jėga verčiami virsti civilizuo
tais per vieną dieną, kada ki
tos tikrai civilizuotos tautos iš
niekinamos, parduodamos, ver
giamos ir žudomos, kada kariau - 
jama už teisingumą ir kartu ne
kariaujama, kada laisvinama ir 
kartu nelaisvinama, kada vadi
nami humanistai savo salonuo
se vaišina vadinamus banditus, 
kada, laisvė tiesia taikos til
tus tironijoms, o tironijos rėk
te rėkauja, jog palaidos lais
vuosius, kada jau net du popie
žiai atkakliai ieško, kaip už- 
megsti "ryšius su kraštu", ku
rį jau pusę šimtmečio engia 
patys atkakliausi atėjistai ir 
tt. ir tt., - ui kas iš tikrųjų 
yra lunatikai, kas yra "truputį 
pamišę" ir, pagaliau, kur yra 
tikrasis beprotnamis?...

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRVOJ E 
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIŲ 
IR
NAUJŲ KNYGŲ

HELP WANTED MALĖ

IST CLASS SKILLED
FIXTURE BUILDERS 

MILL HANDS 
RADIAL DRILL 

HANDS 
HYDRAULIC FITTERS 

Mušt have job shop experience. 
DAY & N1CHT SHIFT.

68 hour week. Fringe benefits.

WELDMATION, INC. 
31720 STEPHENSON HWY. 

MAD1SON HTS., MICH. 
(20-29)

WANTED JOURNEYMEN

B & S AUTOMATICS
SCREW MACHINES

Sėt up and operate 3rd shift 
South Bend Area Company offering 
excellent future for right man. Mušt 
be able to handle all phases of sėt 
ups. Wages in excess of local rates 
plūs night premiuni. -Steady work, 
paid holidays, vacations and insur- 
ance. Call R. Robison, 219 - 232-2051.

An Equa'I Opportunity Employer 
(21-30)

JOURNEYMEN 
ENGINE LATHE MEN 

Experienced for thread gage shop. 
Mostly small work in rounds. Steady 
and pernianent with excellent work- 
ing conditions for right man 40 to 
60 hours per week. Threadco Co., 
3842 W. I I Mile Rd., Berkley, Mich. 
313 — L1 5-6363. (19-28)

SHEET METAL 
HAMMERFORMERS 

MLDG. BENDERS
Familiar with Stainless, Aluminum 
and C. R. S. Prototype Parts.
Also openings for Prototype Machin- 
ists. Also man familiar with Draw 
Bench Midg. Sections. All fringes 
and -benefits. 56’hour we-.k.

EXPERI-METAL, INC.
2381 I RYAN RD. 
WARREN, MICH. 
313 SL 7-8121

<18-271

INJECTION MOLDER 
NEEDS

TOOL MAKER
Thi» Is an opening for • top 
flight craftsman for a imall tool 
room; a« a workinq superviaor 
handling a wlde variety of tool- 
ing. He will havo an opportunity 
for advancement to tho Engineer- 
ing Dept. Contact Personnel 
Managor for intorvie* at:

Wolverlne Plastlcs D it. 
Haye» lidustrles, Ine. 
495 Rerfman Rd.

A. BALAŠAITIENĖ

1BEJMI6S HL1IIII
NOVELĖ

(5)
Kišenėse buvo pieštukai, Pauliaus plačia 

rašysena užpildyti popierio lapeliai, bloknotėliai, 
restoranų kvitai, kelios nosinės. Vidinėje švarko 
kišenėje buvo laiško formato didelis lapas, išmar
gintas labai dailia rašysena. Iš karto į j į nekreip
dama dėmesio, Rimgailė popierį numetė ant lo
vos. Pagaliau, iškrausčiusi visas švarko kišenes, 
ji nusiplovė rankas ir vėl nutarė eiti į lovą, pasi
ėmusi lengvo turinio knygą. Begulant subrazdėjo 
ant lovos numestas popierio lapas. Jau buvo j į me
tanti į Pauliaus naktinio stalelio stalčių, kai jos 
akis užkliudė keli žodžiai:

... "mūsų buvusios meilės afera Tau taip pi
giai negali baigtis”,..

Rimgailė atsisėdo ir pradėjo skaityti. Tai bu
vo laiško turinys, nors trūko pradžios ir pabai
gos. Kitaip sakant, nebuvo aišku, kas kam rašo. 
Bet beskaitydama, Rimgailė pradėjo prisiminti 
priešvedybines problemas, ir kuo toliau ji skaitė, 
tuo neramesnė buvo jos širdis. Iš laiško eilučių 
pradėjo kai kas aiškėti. Su siaubu akyse Rimgai
lė ryte rijo eilutes...

.. "tai kas, kad gyvenimas man Tave atėmė; mūsų buvu
sios meilės afera Tau taip pigiai negali baigtis. Tu bandei iš
sižadėti savo sūnaus. Bet norėčiau, kad Tu jį dabar pamaty
tumei: jis taip į Tave panašus... Žinia apieTavo vedybas ma
ne sukrėtė, nors pripažįstu, kad aš Tau kaip žmona netinku, 

nes neprisidėsiu prie Tavo karjeros pagerinimo. Niekada ne
maniau, kad Tu priversi mane grąsinti, bet tik tokiu būdu 
aš apsaugosiu savo teises ir mudviejų sūnaus egzistenciją. 
Jei Tau buvo reikalinga žmona, jau vien dėl to, kad nebūtų 
nereikalingų kalbų, tai Tu ją ir turėk. Bet Tavo jausmai tu
ri priklausyti man. Kol Tu mane sąžiningai lankysi, kad ir 
retkarčiais, kol prisiusi pakankamą sumą pinigų Sauliukui 
išlaikyti, aš Tave paliksiu ramybėje. Tavo žmona — tai tru
piniams. Tavo meilė — man. Ar Tu gali užmiršti tą ugningą 
aistrą, mudu taip giliai surišusią? Ar Tu gali surasti moterį, 
kuri labiau mokėtų Tave mylėti, negu aš? Pagaliau, vistiek 
Tu mūsų bendros praeities vergas. Atmink-nežaisk su ugnim. 
Jei bandysi nusikratyti manim, tada ir Tavo darbdaviai..."

ir toje vietoje laiškas nutrūko. Rimgailė sustingu
siu žvilgsniu dar kartą bandė skaityti iš pradžių, 
bet raidės liejosi viena į kitą, ir baisus spaz- 
miškas skausmas ėmė spausti jos smilkinius. No
rėtų verkti, bet ašaros kažkur užkliuvo degančių 
akių gelmėse. O gal tik skausmas per didelis, gal 
smūgis per staigus, kad juos galima būtų nuplauti 
ašaromis...

Ant naktinio stalelio suskambėjo telefonas. 
Kaip pabudusi iš baisaus sapno, Rimgailė ištiesė 
ranką pakelti ragelį. Bet staiga susilaikė •— tai 
Paulius! Ne, ji nebeatsakys telefono. Ji niekada 
nenorės girdėti jo balso. Su šia valanda mirė bet 
koks jos gyvenimo džiaugsmas, ir niekas jo jau 
nebeprikels. O, ne, netiesa. Juk ji laukia kūdikio! 
Ir jis bus jos sudužusios laimės tąsa. Tik kuo to
liau iš čia dabar tuoj pat iškeliauti, negrįžtamai 
pasitraukti iš šito gyvenimo, kuris iki šiol atro
dė tik pradžia neseniai sukurtos laimės, tik paža
das ilgų laimės metų.

Kaip nemiklus automatas, Rimgailė pasikėlė 
iš lovos ir pradėjo rengtis. O telefonas ilgai ir 
įkyriai skambėjo, savo aštriu rėžiančiu skambė
siu taip giliai skrosdamas nejaukią namų tylą. Į 

savo vienintėlį lagaminą Rimgailė netvarkingai pra
dėjo krauti drabužius, ant pat viršaus užmetusi 
dėžutę su mažyčiais baltais megztinėliais. Tele
fonas nutilo. Apsidairiusi po miegamąjį, kuriame 
praleido tiek daug laimės valandų, Rimgailė buvo 
beeinanti į virtuvę, kai telefonas vėl suskambėjo 
iš naujo. Gal norėdama bent tuo Pauliui atkeršy
ti už padarytą skriaudą, už nedovanotiną apga
vystę, ji nutarė nukelti telefono ragelį, nei vie
no žodžio neatsakiusi. Tegul jis dabar rūpinasi 
tegul abejoja, jei iš viso ji jam rūpi... Rimgailė 
pakėlė ragelį ir buvo bededanti ant stalelio, kai 
nugirdo telefonistės monotonišką balsą:

— Alio, šaukia New Yorkas. Čia New Yorkas. 
Rimgailė nustebo. Paulius juk Chicagoje. Kas 

galėtų taip vėlai iš New Yorko skambinti? O gal 
jis ... išskrido pas Valytę ir dabar iš ten skam
bina? Įdomu, koks bus jo melas. Aišku, tokį laiš
ką gavęs, jis turėtų skubėti pas savo mylimąją. 
Kažin, gal reikėtų atsakyti? Rimgailė pakėlė ra
gelį ir atsiliepė.

— Prašau, kalbėkite, — mechaniškai atsakė 
telefonistė.

— Labą vakarą. Ar galima būtų kalbėti su 
profesorium Skirmantu? — malonus vyriškas bal
sas paklausė anapus laidų.

— Jo nėra namie. Čia kalba... — Rimgailei 
buvo beužkliūvą žodžiai, — čia kalba Skirmantie- 
nė. ,

— O, ponia! Kaip malonu! Čia Rimvydas, "Va
karo” redaktorius. O kada laukiate pono Skir
manto sugrįžtant? Atleiskit, kad taip vėlai skam
binu, bet reikalas svarbus. Bent man labai svar
bu su profesorium galimai greičiau pasikalbėti.

(Nukelta į 6 psl.)
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ŽVILGSNIS PRO KILPA
-------------------------------- REDAGUOJA TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA ------------------------------’

Po Vasario Šešioliktosios

AŠAROS - MŪSII PAŠARAS
Kadangi Bronys Raila savo "Akimirkoje" jau drįso pašaipiai 

paliesti ilgais amžiais tobulai išpuoselėtą patį skaisčiausiąjį mū
sų tautinio charakterio bruožą — graudumą, tai šį kartą ir mes ne
galime tokios moralinės skriaudos nutylėti. Ne, gerbiamieji! Iki 
šiol visokių visuomenės kenkėjų esame pakankamai prisiklausę ir 
prisižiūrėję, bet jų tarpe dar nebuvo tokio, kuris būtų bandąs juok
tis iš mūsų ašarų. Taigi, gana žemaitiškos kantrybės!

Taip, mes verkiame, nes tokia yra istorinė mūsų tautos mi
sija, kaip tai pasakytų dr. A. Ramūnas - Paplauskas. Mes verkiame, 
nes esame pašaukti liudyti žemėje amžinąjį švelnumą, kaip tai tikrai 
žino dr. A. Maceina. Be to, mes verkiame ne pirmą dieną, o nuo pat 
žilos senovės, ką nenuneigiamai patvirtina ir mūsų liaudies dainos:

"Čia jauni verkia, ašaras merkia...", dainuoja senovinis poe
tas, o kitas dar smulkiau paaiškina: "Oi, verkia mergelė aplankoma, 
ir vysta rūtelė aplaistoma..." Taigi, ar jūs suprantate, kiek čia 
daug proistorinės tiesos atskleista?!

Mes visai neabejojame, kad ir skaisčioji Birutė, pirmą kartą 
vyriškai priglausta prie maižiešinės Kęstučio barzdos, nevaptelė- 
jo jam, kaip dabar mūsų trumpakelnės mergos sako: "Ko, ponas, 
dar nori?" Ji verkė. Ji, pirmą kartą bučiuojama, švelniai verkė už
simerkusi ir paskui garsiai pasikūkčiodama atsimerkusi. Nes tik 
tokios yra mūsų mergelės lelijėlės, ką ir dr. Jonas Adomavičius 
gali patvirtintt O dar vėliau, tikriausiai, ir Kęstutis verkė Biru
tės pagiriom baramas, o Jogaila kruvinom ašarom verkė nuošir
džiai ir broliškai Kęstutį smaugdamas... Nes tokia yra mūsų ly
rinė siela. Taigi, mes ir norėdami negalime neverkti.

Mūsų bajorai, suklaupę Liubline ant meškos kailio, verkė 
prieš savo karalių Žygimantą Augustą, maldaudami, kad Lietuvos 
nepriklausomybės neparduotų lenkams, o jų palikuonys vėliau griež
dami dantimis verkė iš piktumo, kad atsikūrė ta Lietuva nepriklau - 
soma.

Gi laisvės laikais jau ir mes patys verkėme. Verkėme, jeigu 
valdžia būdavo ne mūsų rankose, verkėme pragėrę algą, pralošę 
svetimus pinigus, o jau graudžiausiai tada, kai policininkas, iškra
tęs iš frako, mūsų patriotinį kūną vilkdavo į kalėjimą atgailos ap
simarinimui. Ir po to mūsų ponios gyvanašlės jau ilgus mėnesius 
verkdavo iš karšto pasiutimo, neišsitekdamos marškiniuose, o mū
sų užmiršti tėvai -- kažkur ten giliame kaime, apsikabinę paskuti
nę change of life amžiaus vištelę. Nes mes visais laikais ir atve
jais buvome graudūs lyrikai.

Na, o dabartinė mūsų tremtis jau iš esmės yra tik ašarų pa
kalnė, ir netgi šituos žodžius rašant ašaros gerklėje springsta.

"Raudokit, angelai, mūčelninkai, šventieji,
Drebėkit, baisūs griešninkai, iš grabo sūdo dienai pašaukti!..." 

-- prabyla kartais į mus sapnuose grėsmingi Biblijos Studentų 
psalmės pagraudenimai. Ir verkiame, siaube prabudę ir raityda- 
miesi, užgulti atsiminimų. Vaizbūnai verkia, kad paliko pakelėje 
užkasti nekrikštyti jų auksinukai, politinėje veikloj įaštrinti bortu- 
kai -- užmiršę stalčiuj konkurentų juodas biografijas, našlelės — 
gyvo vyro mirties metrikus, o generolai — kad nerado aną tragiš
kąją mūsų tautos pavergimo valandą kažkur žmonos su makštimis 
nudėto kardo.

Mes ašarom apkrapinam tėvynei mūsų kraujo auką — dolerį, 
kultūrai remti skirtą kugelį, o laisvės žygio eisenoje -- Altas Vli
ko nugarą.

Tiesa, yra dar čia tokių be žodžių verkiančių, tokių be garso, 
tik mintimis, kurie, galbūt, vieninteliai tikrai juokingi. Jie tyliai 
vieni verkia kažkokios ten atsimintos panemunės pavasario die
nos, padangėmis nutolusio baltučio debesėlio, gluosnio šnerėjimo, 
paukščio giesmės ar vakaro žaroj spalvingo Nidos jūros ribuliavi
mo. Tarytum nerastumei viso to bet kurioje kitoj šaly. Jie kartais 
tyliai apverkia netgi tuos garsiai verkiančius. Bet apie juos čia ne
verta nė burnos aušinti.

Mes, kiti, verkiame, kaip reikia verkti! Mes dar nenutautėju- 
siai, sakytume -- pagal patį Maironį. Nesgi mes verkiame, iš ba
liaus grįždami nuo tiesaus kelio nusiklydę, o pagiriom savo lopšy 
ir vėlei šį svietą išvydę, verkiame, ir kitatautės meilės pančius pa
žinę, o nemigo vidurnakty -- ir puošnioj rezidencijoj sau karstą 
atsiminę.

Ir štai, tik vienas Bronys Raila lyg šėtonas nuo Kalifornijos 
kalno įžeidžiančiai kvatojasi...

A. G.

ŽODIS PAVERGTAJAM

BROLIUI

Ark, broleli, vagą tiesią, 
Piauki lanką žalią, — 
Mes jau gulim išsitiesę, 
Užkulniai atšalę.

Sakėm grįšim žygiuos kario, 
Griausmuose patrankų, 
O išvydai mus už marių 
Su pačia ant rankų.

Tave raudos bočių girių 
Apkasuos prikėlė —
Mūsų kelias didžiavyrių 
Baigės fabrikėly.

Buvo kardas — liko mietas, 
Mašina iš skydo,
Priešui skirtas žodis kietas 
Aluje praskydo.

Nešėm žvangų lobių svorį, 
Ir daina svaigino, — 
Šiandien širdys nebenori 
Vyro nei merginų.

Rūmais, krūmais, švabų gryčiom 
Varėm utę pėsti —
Šiandien baigėm su garstyčiom 
Vienas kitą ėsti...

MUMS RAŠO 

IR PRAŠO

MILŽINIŠKAS TARYBINIO MOKSLO LAIMĖJIMAS

IŠ Lietuvos mums rašo, kad- tenykščiams moksli
ninkams pasisekė sukergti katę, šunį ir kiaulę ir 
gauti iš to visai naują tarybinį gyvį. Dabar, esą, 
bandoma tą gyvį sukergti su beždžione, ir iš tų 
vedybų turėtų gimti tarybinis žmogus — "soviets- 
kij čeloviek”.

Gerb. Teisybininkai,
Atleiskite, kad šį kar

tą ir mes norime prašy
ti Jūsų paguodos.

Matote, buvo taip. Mū
sų miestelis labai ma
žas, toli nuo didelių lie
tuvių kolonijų, bet Vasa
rio Šešioliktąją šiemet 
mes norėjome atšvęsti 
šauniau negu kiti. Taigi 
mes parsikvietėme iš di
delio miesto didelį, kaip 
sako, pagrindinį kalbė
toją, su daktaro vardu, 
kuris turėjo mus sustip
rinti patriotinėje dva
sioje. Mes jam apmokė
jome kelionę, stipriai pa
mylėjome iš vakaro ir 
dar iš ryto. Bet jis, per 
mūsų šventę užlipęs ant 
scenos, mums tik pasa
kė, kad nepriklausomy
bė buvo tikrai paskelbta 
1918 metų vasario 16 die
ną, kad buvo labai links
ma Lietuvoje gyventi, 
kad paskui atėjo bolše
vikai, po jų naciai ir vėl 
bolševikai, kad paskui 
teko dar palaukti Vokie
tijoj ir štai jis jau Ame
rikoj, kaip jam dabar at
rodo... Paskui staiga nu
tilęs lyg ir susimąstė ir 
prasimerkęs į salę pa-

klausė: "Apie ką mes čia 
kalbėjome?"

Kadangi mes visi apie 
tai daug daugiau žino
me ir geriau galime pa
pasakoti, tai labai nuliū- 
dome, dėl tokių žodžių 
dar tiek išsikaštavę. Lai
mė, kad mūsų garbės 
svečias amerikietis ug
niagesių viršininkas sa
vo karšta prieškomunis- 
tine kalba pakėlė visų 
dvasią, o šiaip tai būtu
me nė vieno dolerio ne
surinkę.

Patarkite, kaip gi 
mums ateity tokių ne
malonumų išvengti, nes 
vėl galima netyčia tokį 
pamokslininką parsisiųs
dinti, o mes tų didelių 
ponų gerai nepažįstame 
ir nežinome, ką jie gali.

Iz. Kr.
Illinois

REDAKCIJA: Mes siū
lytume kitą kartą geriau 
pasirinkti vieną kurįbur- 
ningesnį iš savo mieste
lio, jį taip pat gerai pa
mylėti iš vakaro ir išry

Po Vasario 16-sios švenčių,visuotiniai pakėlusių 
mūsų patriotinę nuotaiką ir sustiprinusių kovos 
ryžtą, vėl prasidėjo normali mūsų politinė veik
la. Altas, suskaičiavęs surinktas aukas ir dole
rius gražiai sudėjęs į pundelius, tvirtai ryžtasi 
visom keturiom juos apginti nuo plėšikiškų Vliko 
pretenzijų. Vilkas, suorganizavęs savo kalėdoji
mo būrius, jaučiasi taip pat daug tvirtesnis .pri
siekia nepasiduoti. Reiškia, kova pradedama, ir 
Lietuva gali būti rami, nes, kol mes dar esame 
gyvi, ji tikrai neprapuls.

NEGI IR ALTAS DIRBA
SOVIETŲ NAUDAI?
Kai mes visi piestu 

šokame prieš JAV — So
vietų Sąjungos konsula- 
rinę sutartį, kai buvome 
raginami rašyti savo se
natoriams prašymus, 
kad jos senatas nepatvir

to, o jis jums pakalbės 
daug geriau, ir atsieis 
daug pigiau.

KO ČIA IEŠKO 

GRABORIAI?
Yra pastebėta, kad 

pastaruoju metu į įvai
rių draugijų vadovybes 
pradėjo nepaprastai at
kakliai veržtis graboriai.

Štai, Chicagoje bent 
po vieną graborių daly
vauja kiekvienam kultū
riniame pasitarime ar 
parengime, o operos 
spektakliuose, kongre
suose ir dainų šventėse 
— net po kelis. New Brit - 
aine Auksinio Jubilie
jaus klube graboriaivai
dina sprendžiamąjį vaid
menį. New Yorke gra
boriai sukinėjosi apie 
veiksnių konferencijos 
salę posėdžių metu, o 
So. Bostono Lietuvių P i
liečių d-jos direktorių 
tarpe jau sėdi net du gra
boriai ir paslaptingai ty
lėdami Kažin ko laukia. 
Tokį pat graborių apsupi
mą pastebime Philadel- 
phijoj, Clevelande ir net 
Washingtone.

Mūsų nuomone, tai 
yra didžiai gąsdinantis 
ženklas dar gyvoms or
ganizacijoms. Ar ne ge
riau būtų, kad graboriai 
daugiau bendrautų su nu
mirėliais ir mažiau 
glaustųsi prie gyvųjų?

tintų, ALTas, įsiprašęs 
senato komitete tuo klau 
simu irgi tarti savo nuo
monę, štai ką savo Va
sario 16 biuleteny mums 
rašo:

”Šį kvietimą liudyti 
Washingtone prieš kon- 
sularinės sutarties at-
metimą Amerikos Lie
tuvių Taryba išsikovojo 
sunkiomis ir kietomis 
pastangomis".

Mes buvome iki šiol 
šventai įsitikinę, kad 
ALTas veržėsi liudyti 
už atmetimą, už sutar
ties nepatvirtinimą, o pa
sirodo, jis liudija, kad 
tos sutarties senatas ne
atmestų...

Štai kur mus nuveda 
tos "sunkios ir kietos pa
stangos"!

PAMINKLAS
GENIJUI

nio vardui įamžinti bū
relis kultūrininkų su J. 
Gliaudą priešaky nu
tarė pasiūlyti Manyland 
Books leidyklai išleisti 
anglų kalba J. Gliaudos 
romaną "Ikaro sonata", 
kurioje 273 kartus mini
mas M.K. Čiurlionio var
das. Tai būsiąs pamink
las genijui.

Neabejotina, būtų la
bai pagirtinas sumany
mas, tik mums pasidarė 
truputį neaišku, kai at- 
sivertėme to veikalo pir
mąjį puslapį, kuriame 
radome juodu ant balto 
taip parašyta:

"Šią knygą su meile 
skiriu Marijai, savo 
žmonai, savo draugei, 
savo saulėtekiui".

Taigi išeina, kad žmo
nai skiriamas knygos ori- 
ginalas, o genijui Čiur
lioniui — tik angliškas 
vertimas... Arba mes ne
supratome, kuris čia 
tikrasis genijus.
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MORALĖ DAR NĖRA MIRUSI
Min. S. Lozoraičio žodis, 

pasakytas svetimšaliams 
prancūzę kalba Prancūzijos 
Lietuvių Bendruomenės su
ruoštame Paryžiuje Nepri
klausomybės šventės minė
jime.

Dabartinėje tarptau
tinėje padėtyje, kurioje 
vyrauja palinkimas pri
dengti tylos šydu lais
vės ir teisingumo dės
nių pažeidimus, kai kam 
gali pasirodyti, kad už
sienio lietuviai, švęsda
mi Lietuvos valstybės 
atstatymo sukaktį, vasa
rio 16 dieną, neturi tik
rovės pajautimo. Tačiau 
šitoks įspūdis būtų klai
dingas. Reikšdami šią 
dieną mūsų ištikimybę 
lietuvių tautos teisei at
gauti nepriklausomybę 
ir laisvą savo suvere
numo vykdymą, mes kaip 
tik paliudijame, kad esa
me realistai tiektarptau 
tinių santykių, tiek mū
sų krašto gyvybinių in
teresų atžvilgiu.

Ir tikrai, kad ir ko
kia būtų dabartinių tarp
tautinių įvykių raida, dėl 
kurios mes dažnai esa
me nustebę, jie negali nu
stelbti fakto, kad mora
lė kaip užsienio politi
kos veiksnys nežiūrint 
viso ko, nėra numirusi. 
Ligšiol civilizuotame pa
saulyje nėra atsiradę nė 
vieno valstybės vyro..ku
ris būtų pareiškęs, jog 
pasikėsinimas prieš ku
rios tautos nepriklauso-

mybę ir jos laikymas 
priespaudoje esąs leisti
nas bei teisėtas dalykas. 
Lygiu būdu niekas ligi 
šiol nėra išdrįsęs pri
leisti, jog tarptautinės 
teisės pažeidimai ir tarp
tautiniai nusikaltimai ne
privalo būti atitaisyti 
ir turi būti žmonijos 
bendruomenės ir nu
skriaustų tautų priimti.

Tai parodo, kad mora
lės bei teisingumo dės
niai tebėra galioje tautų 
ir atskirų žmonių sąži
nėje. Taigi, šių dėsnių 
vedami, mes keliame sa
vo balsą už Lietuvos iš
vadavimą iš svetimo jun
go ir tam išvadavimui 
dirbame kiek mums lei
džia aplinkybės.

Šis mūsų nusistaty
mas, kurio laikomės ne
pakeičiamai jau 25 me
tus, yra mums diktuoja
mas taip pat mūsų tau
tos gyvybinių interesų. 
Nes tiktai valstybinė ne
priklausomybė gali užtik
rinti civilizuotai tautai 
jos kultūros žydėjimą, 
materialinę pažangą ir 
dalyvavimą bendroje 
žmonijos civilizacijoje. 
Šie jausmai bei įsitiki
nimai atvedė mus čia 
šiandieną 
kaip lygiai 
mas Dievo 
teisingumu,
pia mus tvirtai laukti 
geresnės ateities Lietu
vai.

Žinoma, mes neturi-

me iliuzijų, kad Lietu
vos išlaisvinimas labai 
greitai įvyktų. Tačiau 
mums yra irgi tolima 
iliuzija, kad smurtas, 
tarptautinių sutarčių lau
žymas, tautų ir žmonių 
pavergimas galėtų ilgai-

niui triumfuoti ir formuo - 
ti žmonijos ateitį. Žmo
nijos ateitis tegali būti 
ir bus formuojama lais
vės idėjos, tos idėjos, 
kurios tėvynė yra Pran
cūzija.

Paryžius

ALT S-gos Detroito skyrius 
išrinko naujg valdybų 

kad atsirastų daugiau 
šimtininkų, kurie tą sko
lą sumažintų.

susirinkti, 
pasitikėji- 
ir žmonių 

kuris įkve-

ABEJONĖS VALANDA

Š.m. vasario 11 d. Lie
tuvių namuose įvyko Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Detroito skyriaus narių 
metinis susirinkimas. 
Vienminčiai aptarė pra
ėjusių metų skyriaus 

veiklą, nustatė gaires 
ateičiai ir išrinko nau
ją valdybą. Šiems me
tams valdybą sudaro šie 
skyriaus nariai: agrono
mas A. Musteikis — 
pirm., agronomas A.Gil- 
vydis — vicepirm., V. 
Vaičiūnas — sekreto
rius, J. Švoba — iždinin
kas ir inž. J. Gaižutis 
— narys. Revizijos komi
sija palikta ta pati. Ją 
sudaro agr. J. Baublys, 
L. Bulgaris ir P.Svilas.

Pasibaigus susirinki
mui, prasidėjo Vasario 
16 d. minėjimas. Minėji
me dalyvavo ne tik sky
riaus nariai, bet ir dau
gelis prijaučiančių. Pa
grindinę kalbą pasakė 
paskutinio Lietuvos sei
mo vicepirm. agr.A.Gil- 
vydis, padeklamavo D. 
Gaižutytė, o apie Vasa
rio 16 d. reikšmę gana 
išsamų rašinį paskaitė 
A. Banionytė. Sugiedojus 
Tautos Himnąpasivaišin- 
ta kavute ir pyragai
čiais.

KOVOS_ DĖL 
KLAIPĖDOS

Detroito šaulių kuopos 
valdyba, organizuodama 
Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimą, pa
skelbė jaunimui rašinio 
”Kovos dėl Klaipėdos 
kraštoz/ konkursą ir pa
skyrė tris (50, 35 ir 20 
dol.) premijas.

”Aušros” lit. mokyk
los vadovybė, įvertinda
ma gražias šaulių pas
tangas ir norėdama, kad 
mokiniai konkursu ir pa
čiu Klaipėdos kraštu 
daugiau susidomėtų, š. 
m. vasario 18 d. pasi
kvietė į mokyklą Klaipė
dos krašto atvadavimo 
kovų dalyvį V. Tamo
šiūną, kuris vaizdžiai pa
pasakojo savo atsimini
mus VIII ir IX sk. moki
niams.

"DAINAVOS” 
UŽSIMOJIMAI

(Atkelta iš 4 psl.)
— Jis turėtų būti namuose ne vėliau kaip už 

dviejų valandų. O gal aš galėčiau tamstai kuo nors 
padėti? — pasisiūlė Rimgailė. Jai staiga malo
nus buvo to nepažįstamo redaktoriaus balsas. Jai 
būtų malonus bet keno balsas, nes baisi abejonės 
ir siaubo valanda ją supančiojo, ir atrodė Rimgai- 
lei, kad pasaulyje niekas daugiau neegzistuoja, tik 
ji vienui viena savo skausmo ir nusivylimo bai
sioje vienatvėje.

— Nežinau, miela ponia. Bet aš galiu paaiš
kinti reikalą. Penktadienio vakarą profesorius 
maloniai pašventė mūsų žurnalo literatūriniams 
reikalams. Mano prašomas, jis skaitė ir padėjo
taisyti vieno mūsų neseniai mirusio rašytojo rank
raštį. Tai neilga didelio įtempimo novelė, kurią 
spausdiname per kelias atkarpas. Profesorius, 
kaip ir dera profesoriui, buvo išsiblaškęs. Pri
simenu, kad jis vieną lapelio neprirašytą pusę 
panaudojo pastaboms pažymėti. Šį vakarą bedirb
damas ir rinkėjams beruošdamas sekančią atkar
pą, kuri turi jau ryt rytą būti renkama, aš paste
bėjau, kad trūksta paties vidurio. Ir dabar jau nie
kas man to vidurio atkurti negali. Padėtis tragiš
ka. Kad nors nebūtume spausdinę pirmosios at
karpos... Tai laiško turinys, iš kurio aiškėja vie
nos moters nekilnus charakteris...

— Laiško? — pertraukė redaktorių Rimgai-

IR "AUŠRA" 
NEPAMIRŠO

Didžiojo tautos prisi
kėlimo nepriklausomam 
gyvenimui nepamiršo nė 
"Aušros" 
mokykla, 
įvyko mokyklos patalpo
se vasario 18 d. Mokiniai 
p adekl amavo, p a skaitė 
savo rašinius ir padai
navo. Minėjimas buvo 
pradėtas Tautos himnu, 
o baigtas giesme Marija. 
Marija.

Vasario 19 dienos rytą 
"Ausros" lituanistinės 
mokyklos mokinių grupė 
davė radijo bangomis 
mok. S. Kaunelienės "su
montuotą" ir surežisuotą 
eilėraščių montažą Ame
rikos Lietuvių Balso ra
dijo valandos programos 
metu.

lituanistinė
Minėjimas

Š.m. vasario mėn. 12 
d. Dainavos Jaunimo sto
vyklos rėmėjų susirin
kime išrinktas naujas 
Globos komitetas šios 
sudėties: L. Petronis — 
pirm., A. Arlauskas — 
vicepirm., B. Neveraus. 
kas — sekretorius, E. 
Jankus — ižd., L.Matvė- 
kas ir V. Petrulis — pa 
rengimų vadovai, J. Rut
kauskas — svetainės va
dovas, E. Kasputienė, A. 
Bražėnas, S. Žebraitis 
ir A. Pusdešris — na
riai.

Naujasis Globos ko
mitetas nutarė š.m. bir
želio mėn. 3 d. rengti 
Dainavos stovykloje kar
tūnų balių ir konkursą, 
liepos mėnesį — metinę 
šventę ir tėvų dieną, spa
lio mėn. 15 d. — jaučio 
kepimą ir lapkričio 11 d. 
graikų ortodoksų salėje 
— tradicinį banketą.

VOS BESULIPDYTA
VALDYBA

lė.
— Taip ponia Skirmantienė, Tai lapas popie- 
parašytas labai aiškiu rankraščiu, kurio ki- 
pusėje turėtų būti profesoriaus Skirmanto

rio, 
toje 
ranka pastabos. Ar jūs ką nors apie tai žinote? 
Tai būtų daugiau negu laimingas supuolimas.

— Taip, tikrai laimingas supuolimas, — sku
biai atsakė Rimgailė, staiga nuo galvos iki kojų 
suvirpėjusi. Nejaugi?,.. — Aš čia turiu kažkokį 
lapą. Jei aš jums paskaityčiau, ar jūs atpažintu- 
mėte? — Ji laukė atsakymo sulaikydama kvapą.

— Taip, aš atpažinčiau. Fradžią turiu čia po 
ranka. Galiu jums paskaityti. Štai čia: "Mano 
brangus, neištikimas Algi! Pagaliau suradau ta
ve, nežiūrint Tavo pastangų dingti be pėdsakų. 
Na...” ir štai toje vietoje trūksta tęsinio.

— ... ”tai kas, kad gyvenimas man Tave at
ėmė”...'— toliau skaitė Rimgailė.

— Ponia Skirmantiene! Jtariu, kad jūs turi
te tekstą po ranka. Ar atitiktų pabaiga, kuri 
skamba sekančiai: "sužinos kokia "morali as
menybė” randasi jų aukšto prestižo auklėtojų 
tarpe...”

— Turiu, pone redaktoriau, turiu, — beveik 
Šaukdama į telefoną kalbėjo Rimgailė. O jos vei
dais ėmė nesulaikomai riedėti džiaugsmo ašaros. 
Iš karto buvo sunku skaityti tekstą, bet įtempusi 
valią, Rimgailė jau ramesniu balsu nudžiugusiam 
redaktoriui diktavo mirusio rašytojo novelės teks
to ištrauką.

LIETUVIŲ NAMAI 
GYVUOJA

Š.m. vasario mėn. 12 
d. įvyko Detroito Lietu
vių Namų D-jos metinis 
narių susirinkimas. Val
dybos pranešimą padarė 
pirm. inž. J. Gaižutis, o 
revizijos komisijos — 
dr. V. Misiulis. Praneši
mus po trumpų diskusijų 
susirinkimas patvirtino, 
Valdybai ir revizijos ko
misijai padėkota už įdė
tą darbą. E. Vasiliauskui 
iš valdybos pasitraukus 
jo vieton išrinktas A. Su- 
kauskas. L. Namų trači
omis pereitais metais 
rengtas banketas davė 
800, o N. Metų — 1200 
dol. pelno. L. Namus ap
lankė Michigano valst. 
gubernatorius G. Rom
ney ir JAV senatorius 
R.P. Griffin su poniomis 
Lietuvių Namuose verda 
visa Detroito lietuvių ko - 
lonijos lietuviškoji veik
la. Namai dar turi 12000 
dol. skolos. Būtų gera,

A.L.B. Detroito apylin
kės metinis susirinki
mas įvyko Detroito Lie
tuvių Namuose š.m. vasa
rio mėn. 26 d. Išsamus 
apylinkės pirm. inž. J. 
Urbono pranešimas vaiz
džiai įrodė,kad valdybos 
daug dirbta ir daug pada
ryta. Todėl susirinku
sieji dėkojo ir nepagailė*- 
jo aplodismentų. Tačiau 
nauja apylinkės valdyba, 
kurią sudarė jaunesnio
ji karta (J. Urbonas, A. 
Rugienius, J. Rugienie- 
nė, N. Udrys, J. Sember- 
gas ir B. Švereckienė) 
vos besulipdyta ir netu
ri nė vieno kandidato, 
nes į valdybą pasiūlytie
ji kandidatai vis išsibrau- 
kinėjo. Todėl nebegali
ma sakyti, kad naujoji 
apylinkės valdyba yra iš - 
rinkta. Ji tik sulipdyta 
ir "priplota”. Panašiai 
sudaryta ir revizijos ko - 
misija iš dr. V. Bublio, 
dr. V. Majausko ir mok. 
Pr. Zarankos.

K. Jurgutis

KAUNIEČIAI NUŠVILPĖ SAVUOSIUS, 

ŽAIDŽIANČIUS RUSU RINKTINĖJE

Vasario pradžioj kau
niečiai nusidėjo rusams 
ir jų pataikūnams. Kau
no sporto salėj vyko So
vietų Sąjungos krepšinio 
rinktinės komandos pra- 
tybinės rugntynės su vie
tinėmis krepšinio koman
domis. I tą reprezenta
cinę komandą, besiren
giančią tarptautinėms 
rungtynėms, yrd priim
ti du kauniečiai iš "Žal
girio" krepšininkų, Pau
lauskas ir Venzbergas. 
Kauniškiai žiūrovai aiš
kiai palaikė savąsias ko
mandas, o reprezentaci
nę sovietinę komandą lai
kė priešais. Labiausia 
rusų pataikūnus pykino 
tai, kad net ir P aulau skui 
su Venzbergu išeinant į 
aikštę, žiūrovai švilpė: 
juos laikė "išdavikais"-, 
kadangi jie su rusais žai
dė prieš savąjį "Žalgi
rį".

Vasario 9 d. Tiesoje 
D. Š. (D. Šniukas, vie
nas iš redaktorių) barė 
kauniečius už "parapiji
nį patriotizmą". Esą, jie

nesupranta, kad Paulaus
kas su Venzbergu yra pa
keliui į pasaulinių čem
pionų bei prizininkų titu
lus, tad reikia džiaug
tis jų dalyvavimu rusų 
rinktinėj, o ne švilpti. 
Esą, ir kiti krepšinin
kai — Kulakauskas, Bu
tautas, Stonkus, Dakta- 
raitė — susilaukė tarp
tautinės šlovės tik daly
vaudami sovietinėj rink
tinėj.

Kauniečiai tą, be abe
jo, žino. Bet jie žino ir 
tai, ko Tiesos redakto
riai nenori prisipažinti: 
kad reprezentacinėse* 
rinktinėse dalyvaudami 
lietuviai sportininkai ne
turi progos reprezen
tuoti Lietuvos ir esti tik
laurų skynėjai "didžio
sios tėvynės" Rusijos 
garbei. Tiesios redak
torių akyse tai didelė 
garbė — būti "didžių
jų brolių" ginklanešiais, 
bet kauniečiai, matyt
tos garbės taip labai ne
vertina. (ELTA)

Be žodžių. . .



DIRVA1967 m. kovo 6 d.

RINKS NAUJĄ 
VALDYBĄ

LB Clevelando I-os 
Apylinkės visuotinas - 
metinis susirinkimas 
įvyks kovo 19 d. 12 vai. 
Sv. Jurgio parap. salė
je. Darbotvarkėje: val
dybos ir kontrolės komi
sijos pranešimai, nau
jos valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai, I-os 
ir 2-os apylinkės sujun
gimo klausimas, disku
sijos ir pasiūlymai.

* LB CLEVELANDO 
I-os Apylinkės valdybos 
ir kontrolės komisijos 
rinkimams sudaryta ši 
rinkiminė komisija:

Vladas Knistautas — 
Komisijos Pirmininkas, 
1165 E. 71 St., Cleve
lande, telef: 881-9657, 
Antanina Puškoriūtė, 
Adolfas Luža, Vincas 
Akelaitis ir Stasys Sla- 
bokas. Apylinkės valdy
ba prašo kandidatų į val
dybą ir kontrolės komi
siją pasiūlymų reikalu 
kreiptis į šią komisiją.

LB Clevelando I-os 
Apyl. Valdyba

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

HELP WANTED MALĖ

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS 
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring -and prof iling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

Vasario 25 d. Clevelande Lietuvių Fondo vajaus komitetas buvo sukvietęs bendradarbius aptarti toli
mesnę vajaus veiklą. Susirinkime iš šešių asmenų Lietuvių Fondui buvo gauta 1560 dolerių. Nuotrau
koje susirinkimo dalyviai. Pirmoj eilėj sėdi iš kairės: A.V. Jonaitis, kun. Goldikovskis, A. Kazėnienė, 
dr. E. Lenkauskas, K. S. Karpius, L. Balienė ir P. Mikšys. V. Pliodžinsko nuotrauka

IŠ LF CLEVELANDE VEIKLOS
Lietuvių Fondui aukoję — Cle

velande ir apylinkėse:

(Tęsinys iš pr.nr.)

Pasižadėję, bet dar ne viską 
įmokėję:

Po 1000 dolerių:
Dr. A. Martus, dr. Alf. Kisie

lius, dr. J. Šonta, J. Mikonis, 
Z. Tarutis, Jonas Vaičaitis — 
500 dol.

Po 100 dol. pasižadėję j
M.L. Baliai, Edv. Pranskus, 

V.J. Ramūnai, St. J. Ignatavi- 
čiai, V.O. čepukaičiai, E. Ma- 
zys, A. Puškoriūtė, E. B. 
Crooks, A. Šalkauskas, A.E. 
Rakauskai, N.J. Mockai, J. W. 
Dautartai, V. Baruška, S. J. 
Butrimai, A. Balys, VI. S. Knis- 
tautai, J. Balbatas, VI. B. Gy
vai, J. Dobrovolskis, VI. A. Ge
lažiai, kun. Grigonis, Pr. Mai- 
nelis, VI. Blinstrubas, kun. A. 
Goldikovskis.

Partizanų Fondui įmokėję:
Al. Petrauskas $25; Alf. Ste

ponavičius — $10; Pr. Norvai
šas -- $10; J. Margevičius — 
$10; K.M. Maslauskai — $10;
J. Skavičius — $10; K. Gela
žius — $5; A. Glodenis — $5; 
Gravrogkas — $5; A. G. Kijaus- 
kai -- $5; F.J. Klimaičiai — $5;
K. Martinėnas -- $5; Alb. Mei
lus -- $5; Vyt. Nasvytis — $5.

Antanas V. Jonaitis, Lietuvių 
Fondo Iždininkas Clevelande

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuoto.jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

773 Woodview Rd., Cleveland,
Ohio 44121, telef: 381-0930. 

(sk.)

* MIRĘ CLEVELAN- 
DIEČIAI: Pranas Pe- 
čai t i s, gyv. 6904 Bay- 
liss Avė., senosios kar
tos imigrantas. Palaido
tas kovo 4 d. Kalvarijos 
kapinėse.

Antanas J. Za- 
v a skis, gyv. 2044 
Hinckley, Ohio. Taip pat 
senosios kartos imigran' 
tas. Palaidotas kovo 4 d. 
Šv. Kryžiaus kapinėse.

* THE PLAIN DEA-- 
LER, didžiausias Cleve
lando dienraštis, šiomis 
dienomis parduotas Sa- 
muel I. Newhouse laik
raščių koncernui. Tam 
koncernui
22 laikraščiai įvairiuose 
JAV miestuose. Pats 
Newhouse yra iš Rusijos 
atvykusių imigrantų sū
nus. Vyr. redaktorius 
Vail lieka savo parei
gose, pasirašęs sutartį 
10 metų.

* CLEVELANDOpoli- 
cijos ir ugniagesių tar
nautojai sutiko su bur

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 

jau priklauso y. Giedraičiui tel. 944-6835.

mistro pasiūlymu nuo 
bai. 1 d. pakelti algas 
760 dol. per metus. Tuo 
būdu pagrindinė polici
ninko ar ugniagesio alga 
pasieks 7.864 dol. į me
tus. Be to, numatyti toli
mesni algos pakėlimai, 
kurie žymia dalimi pri
klausys ir nuo miesto 
pajamų mokesčių.

* DAIL. JADVYGOS 
PAUKŠTIENĖS kūrinių 
paroda Clevelande įvyks 
šį rudenį spalio 1 - 7 d. 
Parodą rengia LB I Apyl. 
valdyba.

PAJAMŲ MOKESČIŲ 
BLANKAI PILDOMI 

7 dienas į savaitę 
Friendly Flower Shoppe 

krautuvėje, 6900 Superior 
Avė., telef. 431-6339.

Darbo valandos: pirmad. 
iki penktad. — 4 vai. p. p. 
iki 9 vai. vak. šeštad. — 12 
vai. iki 9 vai. vak. Sekmad. 
— 9 vai. iki 6 vai. vak.

Kitu metu - pagal susitarimą.
čia pildydami pajamų 

mokesčių blankus galite su
sikalbėti lietuviškai.

TAURAGĖS 

DEŠROS į KUBĄ...

Tauragės mėsos pro
duktų gamykloje pradėjo 
gaminti naują rūkytų deš
rų rūšį. Dešrą pavadino 
"Tauro” vardu, o recep
tą pasiūliusiems sutei
kė premiją. Dešra išė
jusi tokio paties skanu
mo, kaip ir seniau gami
namoji "Žemaitiška”, 
bet esanti kone perpus pi
gesnė.

Praktinė išradimo nau
da dar beveik nejuntama, 
nes tą naująją dešrą, sa
ko "retai pamatysi par
duotuvėse”. Mat, esą ki

tos gamyklos, nors ir įpa
reigotos, šios geros ir 
pigios dešros dar nega
minančios. Nedaug te- 
gamina ir Tauragėj, ka
dangi ši gamykla, pasi
rodo, yra užimta net 75 
rūšių rūkytų mėsos pro - 
dūktų gamyba, kurių di
deli kiekiai siunčiami 
Austrijon, Čekoslovaki- 
jon, Vokietijon, Francū- 
zijon, Anglijon, net Ku- 
bon. Vieną dieną net 150 
tonų išsiuntę Jugoslavi
jon. (ELTA)

ABITURIENTAI NEPASIRUOŠĘ 
NETIKĖTUMAMS

Kaip, anot prof. V. 
Ruokio, mokslo upė Lie
tuvoj dabar esanti plati, 
bet negili, vaizdžiai pa
ryškino H. Zabulis, aukš
tųjų ir specialinių mokyk
lų rūpintojas Lietuvoj 
(Tiesa, vasario 16 d.) Jis 
jau nebe pirmą kartą nu
rodo, kad vidurinės mo
kyklos dabar tikrai iš
leidžia daug abiturientų 
ir daug jų išleidžia su ge
rais bei labai gerais ates
tatais ir medaliais, bet 
nepakenčiamai didelės 
tų abiturientų dalies iš
silavinimas pasirodo 
beesąs žymiai menkes
nis, negu jų atestatai 
ir net medaliai liudija. 
Štai, sako, 1966 metais 
medaliais pažymėti 
mokslo pirmūnai, stoda
mi į aukštąsias mo
kyklas, pasirodę tik la
bai vidutiniškai: "Tik 
41% medalininkų pirmą
jį egzaminą išlaikė labai 
gerai ir buvo priimti be 
konkurso. Deja, net 25% 
(111 žmonių) neįstojo, — 
beveik 7% gavo dveje
tus, o 18% egzaminus iš
laikė taip silpnai, kad ne
praėjo per konkursą’’.

Ta pačia proga H. Za
bulis nurodė eilę kitų 
reiškinių. Būtent, pra
ėjusį rudenį abiturientai 
pasirodę silpniau pasi
rengę, negu 1965 m. ru
denį. Nedaug abiturientų 
iš viso bandė stoti į aukš
tąsias mokyklas ir tie 
patys labai silpnai laikė 
egzaminus iš Vilniaus 
apylinkių (Vilniaus, Eiš

WANTED
FABRICATORS, WELDERS, 

ENGINE LATHE OPERATOR, 
MACHINISTS

Year around, inside, steady work, paid vacation 
and fringe benefits.

WRITE, CALL OR APPLY MUL J. ABERNETHY 

INDUSTRIAL WELDERS 
AND MACHINISTS

1003 MINNESOTA AVENUE, DULUTH, MINNESOTA 
(218) 727-8559

(22-31)

UNITED SHOE 
MACHINERY CORP.

One of the nation’s foremost corporations offers opportunity:

WANTED — EXP. TOOL & DIE MAKERS 
also

OFFERS NEW OPPORTUNITIES FOR 
QUALIFIED MACHINISTS.

Would aspire to become 
TOOL & DIE MAKER 

if you ųualify.
We would asšist in your further development.

Stop by for a talk with Mr. Ray Tremblay at 55 War- 
ren Avė., Whitman, Mass. or call 617 — 447-4450 
and arrange for an apointment at your convenience.

USM Leads
An Equal Opportunity Employer (24-27)

ON INVESTMENTS
Units of $100.00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

1447 So. 49lh Court
CICERO, IUINOIS ♦ 60*50

Phone (Are* Code 312) 65M330
RmiRSt Men. rhur»„ Fri. 9-5; Sat. 91; Wed. Oosed
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Nr. 27 — 7

iškių, Varėnos, Trakų ra
jonų). Ypač susilpnėjęs 
abiturientų > pasiruoši
mas iš matematikos, che
mijos, fizikos.

Netiesiogiai H. Zabu
lis kritikavo ir biurokra
tišką pažiūrą į mokyk
lų darbo vertinimą. Mo
kyklų administracija rei
kalauja "didinti pažangu
mą", tai yra, stengtis, 
kad apyskaitose nebūtų 
antramečių, nebūtų daug 
blogų pažymių. Moky
tojai, vengdami įgyti blo
gą vardą administraci
jos akyse, rašo geres
nius pažymius ir silp
niems mokiniams, arba, 
nenorėdami būti nesą
žiningi, nukreipia visą 
dėmesį, anot Zabulio, "į 
keletą tinginių, o nema
žas skaičius gabiųjų pa
liekamas savo valiai". 
Dėl tokios tvarkos, iš
tempę atsilikėlius, mo
kytojai gabesniesiems 
rašo gerus atestatus, 
duoda medalius, o kai 
reikia laikyti egzami
nus kitur, tai dažnas pa
sirodo esąs "nepasiruo
šęs netikėtumams".

(ELTA)

Vasario 8 d. vilniškė 
Tiesa apgailestavo, kad 
"vis dar atsiranda ne
lankančių mokyklos — 
viename rajone vienas ki
tas, o kai kuriuose ir 
dešimt ir dvidešimt. Šie
met į devintąją atėjo ma
žiau, negu buvo norima. 
Ne visi suolai užimti va
karinėse mokyklose. (E)

r

1NSURED t)
ON BONUS SAVINGS

Units of $1,000.00 
For 3 Tears 

Dividends Paid 
Ouarterly 

or Compounded



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI 
CHICAGOJE

A.L. Tautinės S-gos 
Chicago skyriaus meti
nis narių susirinkimas 
įvyks kovo 11 d. (šešta
dienį) 6 v.v. B. Pakšto 
salėje, 2801 W. 38th St. 
Susirinkimo dienotvarkė
je numatyta valdybos ir 
revizijos komisijos pra
nešimai, naujos valdy
bos ir revizijos komi
sijos rinkimai, Tauti
nės Sąjungos Seimo rei
kalai ir LIETUVIŲ TAU
TINIŲ NAMŲ įsigiji
mo klausimas. Chica
gos lietuviams yra labai 
aktualus nuosavų namų 
reikalas, kurie tarnau
tų lietuvių kultūriniams 
ir visuomeniniams po
reikiams, nes šiuo me
tu turimose patalpose lie
tuviai nebeįsitenka.

Namų reikalu kilusi 
iniciatyva, daugumoje 
tautinės sąjungos na
rių tarpe, atrodo, jau 
yra netoli realizavimo. 
Šaukiamame susirinki
me šis klausimas bus 
plačiai aptariamas. Ti
kimasi, kad skyriaus na
riai tais klausimais pa
rodys gyvą susidomėji
mą ir susirinkime skait
lingai dalyvaus.

Po susirinkimo įvyks 
pobūvis. (ja)

* LB CHICAGOS APY
GARDOS valdyba skelbia 
vajų lituanistinėms mo
kykloms paremti. Vajus 
prasideda kovo mėn. ir 
baigiasi gegužės 21 d. Va
jaus tikslas — sutelkti 
$10.000 mokyklų išlai
kymui. Apygardoje vei
kia 22 lituanistinės mo
kyklos su 135 mokyto
jais ir 1879 mokiniais, 
kurių metinė sąmata yra 
arti $75.000. Vieni vai
kų tėvai nepajėgia šią pi
nigų sumą sukelti. Tam 
reikalui yra sudarytas 
komitetas, kurio posė
dis įvyko vasario 25 d. 
St. Ingaunio bute, Cice
ro, III.,o viešas vajaus 
pristatymas įvyksta ko
vo 10 d. 7:30 vai. Jauni
mo centre, kur kviečia
mi dalyvauti spaudos,ra
dijo, LB Apyl., mokyklų 
vedėjai, tėvų kom’tetoat 
stovai ir kiti už intere
suoti asmenys.

Vajaus komitetą suda
ro: kun. dr. A. Juška — 
pirm., dr. P. Kisielius, 
dr. Balukas, K. Drunga, 

PAGERBĖ ANTANĄ IMPULĖNĄ

Philadelphijoje vasario 18 d. buvo pagerbtas Antanas Impulėnas, 
sulaukęs 60 metų amžiaus. Ta proga ALTS-gos Philadelphijos sky
rius suruoštame pobūvyje sukaktuvininkui įteikė dovanėlę. Nuotrau
koje skyriaus pirmininkas Petras Mitalas sveikina sukaktuvininką 
Antaną Impulėną. V, Gruzdžio nuotrauka

inž. Urbutis, kun. V.Bag- 
danavičius, inž. V. Gal
vydis, St. Ingaunis, D. 
Šukelis ir kiti.

* LB CHICAGOS 
APYG. metinis atstovų 
suvažiavimas įvyks ko
vo 12 d. Jaunimo Cent
re. Apylinkių atstovai tu
ri atsivežti raštiškus įga
liojimus, o bendrą atsto
vų sąrašą prisiųsti Apy
gardai, kad iš anksto bū
tų žinoma, kiek atstovų 
suvažiavime dalyvaus.

* KOSTAS RAMA
NAUSKAS, pirmasai at
ėjo su parama lituanis
tinėms mokykloms, pa
skelbus lėšų telkimo va
jų, prisiųsdamas komi
tetui savo 50.00 dol au
ką. Tai yra gražus pavyz
dys kitiems.

NEW YORK

LANDSBERGIS IR 
OSTRAUSKAS NEW 
YORKE

Santaros-Šviesos Fe
deracijos New Yorko sky
riaus Diskusijų Ratelis 
rengia simpoziumą te
atro temomis, kuriame 
dalyvauja dramaturgai 
Algirdas Landsbergis ir 
Kostas Ostrauskas. Jų 
veikalai netolimoje atei
tyje bus pastatyti New 
Yorko lietuvių scenoje, 
vadovaujant Vyt. Valiu
kui.

Simpoziumas įvyksta 
š.m. kovo mėn. 10 d. — 
penktadienį, 7:30 vai. 
vak. Liederkranz Club 
patalpose, 6 East 87 St. 
Manhattan, N.Y. Visi 
maloniai kviečiami at
silankyti.

GRAŽI PARODA

Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija vasario 25 
-26 dienomis suruošė Re
liginio meno parodą, ku
ri praėjo dideliupasise- 
kimu, sukėlusi newyor- 
kiečių lietuvių susido
mėjimą. Paroda vyko 
Maspetho lietuvių para
pijos salėje. Sekmadienį 
po pamaldų dail. Jonynas 
skaitė paskaitą apie lie
tuvių meną praeityje iki 
šių dienų įvairias nuo
mones apie religinio me
no reikalingumą.

Parodoje savo kūri-

Lietuvių tautinių šokių grupė'Žilvinas" išpildant meninę programą Vasario 16 minėjime Philadelphi
joje. V. Gruzdžio nuotrauka

nius buvo išstatę šešio
lika dailininkų: A. Els- 
kus, B. Gedvilienė, V. 
Ignas, R. Ingelevičienė, 
V. Jonynas, P. Jurkus,
E. Kepalaitė, V. Kašubą, 
V. Krištolaitytė, E.Kul- 
ber, A. Merker, I. Pace- 
vičiūtė, A. Peldavičiū- 
tė, V. Raulinaitis, J. Rū
tenis ir R. Viesulas.

Ta proga dail. V. Jo
nynas buvo dovanojęs vie - 
ną kūrinį laimėjimui, ku
ris teko B. Spūdienei. 
Gautas pelnas skiriamas 
Federacijos reikalams 
šį pavasarį dalyvauti 
tarp autiniame suvažiavi
me San Francisco mies
te, Kalifornijoj.

LMK Federacijos val
dybą sudaro: V. Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė — pir
mininkė, G. Žilionienė ir 
V. Čečetienė —vicepir
mininkė, M. Kregždienė,
M. Ulėnienė, M. Norei
kienė, I. Banaitienė, V. 
Šileikienė, V. Rūtenie- 
nė, A. Kazickienė ir J. 
Vytuvienė.

* LIETUVIŲ FRON
TO BIČIULIŲ New Yor
ko valdybą šiais 1967 m. 
sudaro: pirm. Dr. Br. 
Radzivanas, sekr. L. Bal
trušaitienė ir ižd. J. Na
vickas. Naujoji valdyba, 
susirinkusi pirmajam po
sėdžiui, nutarė pagerbti 
žuvusį partizaną ir Fron
to Bičiulį š. m. ge
gužės mėn. 28 d. Atsi
mainymo parap. bažny
čioje, Maspethe. Šv. Mi
šias laikys ir tąja pro
ga pamokslą pasakys 
prel. J. Balkūnas; Rug
sėjo mėn. suorganizuo
ti New Yorke liet, rašy
tojo ir knygos pagerbi
mo dieną. Numatoma pa
kviesti visus Atlanto pa
kraščio rašytojus ir juos 
iškilmingai pagerbti.

ELIZABETH

* VEIKLIEJI ALTS- 
gos nariai Elizabethe,
N.J. rūpinasi ne tik sa
vo skyriaus kasdieninių 
reikalų atlikimu, bet su
geba pritraukti naujų na
rių, prenumeratorių Dir
vai ir taip pat naujų įna
šų Vilties d-jai.

Šiomis dienomis vėl 
buvo pristatyta nauja 
ALTS-gos skyriaus na
rė Angelė Kvetkus, tapa
čia proga užsiprenume
ravusi 1 metams Dirvą 
ir 10 dol. įnašu įstojusi 
į Vilties d-ją.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ.

MIAMI LIETUVIAI MINĖJO VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Vasario 19 d. 2 vai. 
po pietų Lietuvių Klu
be prasidėjo Vasario 16 
šventės minėjimas. ALT 
sk. p-kas A. Kaulakisva
dovavo minėjimui. Įneš
tos Lietuvos ir Ameri
kos vėliavos, sugiedoti 
abiejų valstybių him
nai. Amerikos himną 
sugiedojo sol. A. Karus. 
A. Kaulakis trumpu žo
džiu paminėjo šventės 
reikšmę. Pagrindiniu 
kalbėtoju pristatė žino
mą veikėją vilnietį Va
leriją Šimkų. Savo kal
boje jis nušvietė didelį 
skirtumą, kas buvo 
"krajuje" rusams val
dant ir kas buvo sukur
ta Nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Pakvies
tas tarti žodį kar, sa
van. pulkin. R. Liorma- 
nas pareiškė, kad tik kū
rėjų - savanorių kovose 
pralietas kraujas įgali
no tai, kad Vasario 16 
Tautos Tarybos Vilniu
je nutarimas atstatyti Ne
priklausomybę virto tik
renybe.

Meninėje dalyje daini
ninkės Anita Karus ir 
estė padainavo keletą dai
nų , a.a. Gener. Griga
liūno - Glov ackio marti 
ir anūkė atliko porą nu
merių fortepionu, p. Jaz- 
butienės vadovaujama šo
kių grupė, dailiai pašoko 
pirmą kartą Miami ke
letą šokių. Aukų laisvini' 
mo reikalams surinkta 
718 dol.

Minėjimas sutraukė 
keletą šimtų atostogau
jančių iš įvairių valsti
jų svečių.

Minėjimo proga invo- 
Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Philadelphijos ir apylinkių lietuviai Vasario 16 minėjime, kuris įvyko vasario 19 d. Lietuvių Muzika- 
linėje salėje. V. Gruzdžio nuotrauka

susirinkusieji buvo pa
sveikinti Vasario 16 pro
ga Miami burmistro at
stovo.

Vasario 12 d. Jėzuitų 
didžiojoje bažnyčioje pa
maldų metu kunigas per 
pamokslą paminėjo Ne
priklausomybės atsta
tymo šventės 49 metų 
sukaktį, kad Lietuva 1940 
m. buvo rusų komunistų 
okupuota. Bažnyčios cho
ras, vargonininko Stepo
navičiaus vadovauja
mas, sugiedojo: Pulkim 
ant kelių, Marija, Mari
ja, Apsaugok Aukščiau
sias ir Lietuvos himną.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagn.i ar apylinkėse tuoj 
pat atvykti jo konforon su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di-
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė. 
Chicago, Iilinois.
Telef. CL 4-7450.
Vai. 9-3 ir 5-8.

kaciją atkalbėjo lietuvis 
kun. Dambrauskas, po to

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

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

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1967 metų 
balandžio 30 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1967 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma 
500 dol.
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