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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GRĮŽIMAS 1 IZOLIACIJA?
BEVILTIŠKA PIETRYČIŲ AZIJOS PADĖTIS 
SUKĖLĖ AMERIKOJE NUSIVYLIMĄ IKI ŠIOL 
VEDAMA 'GLOBALINE’ POLITIKA IR KELIA 
TARP PIRMO IR ANTRO PASAULINIO KARO 
BUVUSIOS IZOLIACINĖS’ POLITIKOS ILGĖ
SI. — LIPPMANNAS PRIEŠ ALSOPĄ — AR 
GALIMA ATIDUOTI LIKUSI PASAUIĄ BOL

ŠEVIZMUI?

---------------  Vytautas

"Jei kas sakytų, kad tai izo- 
liacionizmas, aš pasakyčiau: 
taip! Taip, tai yra izoliacioniz- 
mas, jei studijavimas mūsų gy
vybiniai svarbių interesų ir su
pratimas mūsų galios ribos yra 
izoliacionizmas" — gruodžio 29 
d. samprotavo Amerikos kolum- 
nistų dekanas, senasis Walter 
Lippmann. O prie interesų ir

• PREZIDENTO L. B. JOHN
SONO programinė kalba Kongre
se, kaip ir buvo laukta, bazavo
si milžiniškų pastangų ir lė
šų šūviais | švietimo institucijų 
paramą, socialinę apsaugą, inte
gracijos, imigracijos ir pan. 
klausimų iškėlimą. Visa eilėkon- 
traveršinių klausimų, kaip Taf- 
to-Hartley akto pakeitimas, imi
gracijos įstatymas ir kt., be abe
jo, susilauks nemažos opozici
jos.

Užsienio politikoje prezidentas 
pirmoje eilėje pabrėžė JAV Įsi
pareigojimus Azijoje. Sov. Są
jungos vadovams jis pasiūlė lan
kytis Amerikoje ir iš "pirmųjų 
šaltinių" susipažinti su jos de
mokratine santvarka. Iš savo pu
sės jis pasižadėjo lankytis Į Eu
ropą ir Pietų Ameriką.

Prezidentas numato artimiau
sioje ateityje pasiųsti Kongre
sui dar 5 specialius pranešimus.
• SMOGIS KONGO PREM

JERUI TSCHOMBEI buvo suduo
tas JTO Saugumo Tarybos re
zoliucija, kuria reikalaujama 
sustabdyti kovas su komunistų 
remiamais sukilėliais,atitrauk
ti baltuosius samdomuosius ka
rius, vadovaujančius Tschombės 
kariuomenei. Kartu buvo pabrėž
tas reikalavimas atsižvelgti Į 
Afrikos valstybių sąjungos tai
kos pastangas, kuriose atsis
pindi ryškios simpatijos komu
nistiniams sukilėliams.

Saugumo Tarybos rezoliucija 
buvo priimta 10 balsų, Prancū
zijai susilaikius.
• "POLITRUKAl" JAV KA

RIUOMENES BAZĖSE sujaudino 
Ohio senatorių St. Young. Jam 
vizituojant kariuomenės bazes 
užsienyje pasirodė, kad Valst. 
Departamentas turi paskyręs 
prie tų bazių eilę politinių pata
rėjų, kurių pavadinimas ir eg
zistencija iššaukė senatoriaus 
pasipiktinimą. Tai esąs nesekti
nas Sov. Sąj. pavyzdys. Bazių 
kariniai vadovai tuo tarpu nesis
kundžia tų patarėjų veikla, ypa
tingai svetimos šalies teritori
joje, kur tenka susidurti su vi
sa eile politinių klausimų.
• KARAS VIETNAME, pavo

jai ir suirutė kai kuriose Afri
kos ir Azijos valstybėse ver
čia daugelj politikų VVashingto- 
ne sugestijonuoti, kad JAV at
sitrauktų iš visų didžiųjų bėdų 
užsienyje ir koncentruotųsi Į sa
vus "tautinius interesus". Visa 
nelaimė ta, kad iki šiol niekas 
nėra tinkamai suformulavęs, ką 
tie "tautiniai interesai" turėtų 
reikšti.
• NAUJAI PERRINKTAS JAV 

KONGRESAS savo sąstatu laiko
mas pačiu liberališkiausių po 
1937 metų. Savo planuose jis nu
mato išlaidžias socialines pro
gramas, milžiniškas sumas ski
riant labdarai, suniokiotų mies
tų atstatymui ir t. t. Spėjama, 
kad prezidentas turėsiąs imtis

Meškauskas ------------

galios santykių studijos j| pri
vedė žinios apie nepasisekimus 
Pietų Vietname, priešamerikie- 
tiškos nuotaikos Afrikoje bei Azi
joje ir eventualios priešameri- 
kietiškos daugumos susidarymas 
Jungtinėse Tautose.

Reikia atsiminti, kad izoliaci
jos nuotaikos Amerikoje po pir
mojo pasaulinio karo sulaikė JAV 
dalyvavimą Tautų Sąjungoje. Kai 
kas prileidžia, kad toks susilai
kymas privedė prie pirmosios 
globalinės tarptautinės organiza
cijos bankroto ir netiesioginiai 
prie antrojo pasaulinio karo, 
šiandien turint galvoje dabarti
nę tokios pat rūšies tarptauti
nę organizaciją —Jungtines Tau
tas — tokia prielaida tenka ge
rokai suabejoti.

Jei šiandien kažkoks Indone
zijos diktatorėlis Sukamo gali 
grasinti pasitraukimu iš Jung
tinių Tautų, jei jos Saugumo Ta
rybos nenuolatiniu nariu ( be 
veto teisės) pasiliks antikomu
nistinė Malaysios valstybė, ku
rią tas Sukamo yra viešai pri
siekęs sunaikinti, --tai tik ro
do, koks tos organizacijos auto
ritetas! O be autoriteto ji jo
kios kitos apčiuopiamos galios 
ir neturi.

Kodėl dabartinės Jungtinės 
Tautos negalėjo išvengti buvu
sios Tautų Sąjungos likimo? 
Lippmannas teisingai nurodo, kad 
sunaikinus belgų, prancūzų, bri
tų (iš dalies), japonų bei olan
dų kolonialines imperijas, Afri
ka ir Azija neteko savo stabi
lumo. Amerikiečiai idealistiniais 
sumetimais paskubėję pagalbon 
prieškomunistinėm valstybėm. Ir 
taip darydami jie neboję savų 
interesų. Išvadoje, amerikiečiai 
Įsimaišę Į tokių šalių vidaus 
kovas, kurių likimas neturi gy
vybinės svarbos JAV ir kur|

visų savo politinių sugebėjimų, 
kad prilaikyti Kongresą nuo per 
didelio švaistymosi mokesčių 
mokėtojų pinigais.
• TVIRTINAMA, KAD JAV 

ambasadorius Vietname gen. M. 
Taylor reikalavęs griežtesnės 
akcijos prieš komunistinius Įsi
brovėlius, tačiau buvęs prilai
kytas Valst. Departamento ir pa
ties prezidento.
• JAV NEGRŲ POLITINIAI 

VADOVAI reikalauja aiškesnės 
vyriausybės politikos naujųjų 
Afrikos valstybių atžvilgiu ir 
kartu naujo "Marshallo plano", 
kad išgelbėti tas valstybes nuo 
visiškos ūkinės suirutės.

- Prašau užeiti! Jei nepatiks, galėsite išeiti...

vienaip ar kitaip nukreipti ame
rikiečiai faktinai ir neturi ga
lios. Todėl Lippmannas siūlo iš 
tos košės išbristi nustatant aiš
kiai JAV interesų ribą Ameri
kos ir Europos kontinentuose. 
"Atėjo laikas — aiškina jis — 
pasakyti sau, kad mes daug kuo 
rizikuojame ir kad turime vado
vautis ne ideologijos karštumu, 
bet šaltu apgalvojimu ir mūsų 
svarbių tautinių interesų apskai
čiavimu."

Perskaičius tokius išvedžioji
mus ir atsiminus dar nesenus 
visų liberalinių kolumnistų prie
kaištus Goldwateriui, kad jis iš
rinkimo atveju {stums JAV Į 
karą, ar geriausiu atveju Į izo
liaciją -- tenka tik ironiškai 
nusišypsoti.

Sutinkant su Lippmannu, kad 
Amerikai nėra gyvybiniai svar
bu, kas dabar darosi kur nors 
Afrikoje ar Azijoje, tenka prisi
minti, kad JAV yra atsakingos 
už jėgos balanso Europoje iš
ardymą ir kolonialinių imperi
jų per skubų sunaikinimą. Suar
džius jėgos balansą Europoje ir 
paskubinus kolonialinių imperi
jų likvidavimą, komunistai buvo 
paskatinti užimti susidariusią 
tuštumą. Jei komunizmas užims 
visą Aziją, Afriką ir turint gal
voje, kad jis jau turi visą Ry
tų bei Vidurio Europą, ilgainiui 
gali susidaryti tokia situacija, 
kad JAV, šiandien dar galingiau
sia pasaulio valstybė, atsidurs 
labai nepavydėtinoje pozicijoje. 
Žinoma, galima sakyti, kad ko
munizmas šiandien nėra vienti
sas sąjūdis, kad jis yra suski
lęs | daugeli atšakų, bet tai vis
kas toks pat raminantis reiš
kinys, kaip ir faktas, kad Die
vas kiaulei kol kas nedavė t»- 
gy.

Nelaimei, JAV šiandien, ne
nubaustos už praeities nuodėmės, 
negali susitraukti | savo pačių 
kiautą! Kur, pagaliau, tas apsau
gos kiautas baigiasi, jei sovie
tai kontroliuoja Kubą, vos 90 
mylių nuo Floridos?! Kaip ga
lima tikėtis Pietryčių Azijos neu
tralizacijos, jei amerikiečiai bus 
išmesti iš Vietnamo? Kas norės 
derėtis su tokios valios ir jėgos 
reprezentantais?

Visai priešingos nuomonės yra 
kolumnistas Josef Alsop, kuris 
iš Saigono rašo: "Stačiai juo
kingai kvaila bandyti Vietname 
sudaryti kažkokią vyriausybę, 
kuri gautų Amerikos laikraščių 
vedamųjų rašytojų pritarimą, ra
šytojų, kurie nieko nežino apie 
Aziją ir nori užmiršti, kad al
ternatyva yra baisi Azijos komu
nizmo tironija".

Jei nebus tuojau griebusi 
griežtų priemonių pakeisti karo 
eigą, JAV yra prakeiktos didžiau
siam pralaimėjimui savo istori
joje. Pearl Harbor, palyginus, 
buvo tik smulkus epizodas, pra
laimėjimas čia bus sukrečiantis 
ir galutinas. To pralaimėjimo 
būdas ir pasėkos bus visai nau
ja karti patirtis Jungtinėm Ame
rikos Valstybėm."

Su tuo reikia, deja, sutikti.

Paskutinieji savaitgaliai visose lietuvių kolonijose buvo skirti mūsų mažiesiems. Lituanistinių 
mokyklų suruoštose šventėse jaunieji "aktoriai" turėjo progos parodyti savo sugebėjimus vaidyboje, 
deklamacijose ir šokiuose. Nuotraukoje keli jaunieji aktoriai Maironio šeštadieninės mokyklos Brook- 
lyne, N. Y., išpildant kalėdinės eglutės programą... Vyt. Maželio nuotrauka

BRAZILIJA ŽENGIA Į TVIRTESNĮ KELIĄ
Devyneri mėnesiai prabėgo nuo 

kovo 31 d. revoliucijos, išvėdi
nusios milžinišką kraštą nuo bol
ševizmo ir prablaivinusios ne 
vienam sukvailinum šio krašto 
piliečiui sveiką protą; učiau ne
žiūrint Šio trumpučio laikotar
pio, visose gyvenimo srityse yra 
jaučiamas atbudimas, nuotaikų 
pakilimas, lyg kad Į bankrutuo
jančią Įmonę būtų atėjęs stebuk
ladarys administratorius...

Iš mano tuoj po revoliucijos 
pirmųjų dienų sekusių straips
nių-pranešimų Dirvos skaityto
jai bus susidarę apytikri vaiz
dą, kok| chaosą čia paveldėjo 
naujieji šeimininkai, ryžęsi at
sikratyti nuo raudonųjų, Mask
vos ištreniruotų ir gerai apmo
kamų demagogų-kiršintojų.

Manyčiau, jog bus tikslingiau- 

šiandieninės diskusijos apie ui, 
kad reikia grĮžti Į izoliaciją, Į 
savo kiautą, tą pralaimėjimą tik 
paskubina. Tuo tarpu kaž kokie 
anoniminiai JAV užsienio poli
tikos vairuotojai seka sena be
prasmiška vaga. Dideliom pini
gų sumom buvo remiamas mū
sų anksčiau minėtas Sukarno. 
Olandija buvo priversta jam ati
duoti net ir papuasus. Bet kai 
šiandien tas pats Sukarno, so
vietų ir kinų remiamas, degina 
Amerikos dovanotas knygas ir 
užpuolė Malaysiją, šalia Siamo 
(Tailando) vienintėlę vakarietiš
kos orientacijos Pietryčių Azi
jos valstybę, Washingtono biu
rokratai Malaysiai pasiūlė pas
kolą ginklams pirkti iš ... pen
kių metinių nuošimčių! Savaime 
aišku, kad toks žestas susilau
kė tik pasipiktinimo Malaysijo- 
je. Mes šioje vietoje jau ra
šėme: karas pietryčių Azijoje 
buvo pralaimėtas ne džiunglėse, 
bet VVashingtono ministerijų ka
binetuose.

JURGIS šATORIUS,
Dirvos spec. koresp. 

Brazilijoje

šia, jeigu čia bent trumpai at
pasakosiu, ką yra pasakęs šio 
krašto prezidentas CasteloBran- 
co, baigiant 1964 metus:

"1964 m. kovo 31 d. Įvykių 
nebūtų galima pavadinti revoliu
cija pilna to žodžio prasme. Ar
timesnis toks Įvykių apibūdini
mas būtų demokratiškų jėgų susi
būrimas, kariuomenei talkinin
kaujant, atsikratęs nuo neišrr,i- 
nėlių ir kiršintojų".

šiuo metu, Įsigijus patyrimo 
ir turint plačių masių paramą, 
bus ir toliau stiprinama politi
nė ir socialinė sistema, kuri 
atidarys duris ir plačius hori
zontus visiems darbo norintiems 
brazilams. Nėra abejonės, kad 
krašte esama žmonių, kuriems 
nepatinka krašto pažanga, žen
gianti petys petin su vykdomo
mis reformomis. Žinia, šie at
silikėliai, arba kaip juos Įpras
ta vadinti "reakcionieriai", vi
siškai nesupranta gyvenamojo 
momento istoriško pulso. Todėl 
jau yra atėjęs laikas sumoder
ninti tautinę struktūrą, kuri dau
geliu atvejų ne tik kad yra pa
senusi, bet netinka šio milžiniš
ko krašto tolimesniam sėkmin
gam išvystymui.

Vykdant užsibrėžtas reformas, 
vyriausybei dažnai tenka grieb
tis plačioms masėms nesupran
tamų, taigi ir nepopuliarių ekono
miškų priemonių. Žinia, žmo
nes yra lengviau laimėti skel
biant apgaulingas idėjas ir klai
dinančius obalsius, tokius, kurie 
vedė kraštą Į prapultĮ. Gi dabar 
yra panaudojami kartūs vaistai, 
kuriuos uip nemėgsta ligoniai. 
Tačiau dabartinė vyriausybė tęs, 
kad ir nepopuliarią "karčiųvais- 
tų" politiką, nes nesama kito ke
lio, kad išvesti Braziliją Į svei
ką finansiškai-ekonomišką vieš
keli.

Paliesdamas skaudžiausią ir 
chroniškiausią Brazilijos ekono
miško gyvenimo ligą-infliaciją, 
prezidenus pasakė, kad krašte 
Įsišaknijusi korupcija buvusi ne
atskiriama infliacijos ulkininkė. 
Korupcija ir infliacija atėmusi 
užsienio pasitikėjimą ir kre
ditus Brazilijai. Gi paskutinie
ji yra būtinai reikalingi ne tik 
Brazilijai, bet ir kiekvienam ki
tam kraštui, besistengiančiam 
atsikratyti feodalizmo ir atsili
kimo. "Šiuo metu mes nesame 
palikti vieni, nesame užmiršti. 
Praėjo dekadencijos laikourpis. 
Visi kurie pergyveno infliacijos 
pasekmes, puikiai supranta ką 
reiškia stebėti diena dienon 
tirpstančius, lyg rūkas jūsų su- 
uupytus skatikus... Neužmiršti
na, kad beveik per dvidešimts 
pastarųjų metų visas kraštas 
grimzdo infliacijos jūroje, lyg 
koks paklydęs keleivis lėtai skęs- 
us judančio smėlio lavinoje... 
Gi buvo vykdomos savotiškos 

lenktynės tarp kainų kėlimo ir 
algų didinimo!"

Kalbėdamas apie infliaciją, 
prezidentas teigė, kad infliacijos 
eksperimentams Brazilijoje yra 
užtrenktos durys. Ateina dienos, 
kada galima bus planuoti ir nu
matyti ateitĮ, negalvojant apie 
infliacines pasekmes. Neteks 
pirkti šiandien, kad ir nereika
lingas prekes, kurių gal niekad 
neprireiks, vien tik todėl, kad 
šios prekės rytoj galinčios jau 
būti brangesnės. Toks niekam 
nereikalingas pinigų išleidimas 
jau buvo Įsigijęs pilietines tei
ses, nes šitokia patirtimi buvo 
gyvenama Ištisus dvidešimt me
tų. Dabar kainoms ir algoms 
nusistovėjus, šiems niekam ne
reikalingiems Įsipirkimams 
ateina galas.

Prezidentas pabrėžė, jog jo 
dabar vadovaujamoji vyriausybė 
yra tikrai demokratiška,nurody
damas, kad ne vieną kartą dabar
tinis federalinis parlamentas kai 
kuriuos vyriausybės siūlomus 
Įstatymus yra prirėmęs vos maža 
balsų dauguma. Reformoms da
bar nereikia jokios agitacijos, 
kaip tai yra buvę netolimoje pra
eityje. "Vykdydami reformas 
mes niekada neužmiršime jų es
minio pagrindo -- sociališkotei
singumo. Brazilija privalo susi
kurti bendruomenę laisvą nuo 
privilegijų, kur asmeniška ini
ciatyva ir darbu kiekvienas pilie
tis galėtų siekti sau pageidau
jamo gerbūvio."

Prezidentas priminė, kad fe
deralinis parlamentas priėmė ei
lę naujų konstruktyvių įstatymų, 
kaip žemės reformos (žemės iš
dalinimas jos norintiems ūkinin
kams).

Taip pat priminė, kad nauja
sis parlamento priimtas bankų 
reformos Įstatymas išgulėjo par
lamentarų stalčiuose penkiolika 
metų, kol pagaliau, prie naujos 
vyriausybės, išvydo dienos švie
są. Tas viskas buvo atsiekta be 
garsių šūkavimų.

VILNIAUS ARCHITEK
TAI LAIMĖJO SOVIETŲ 

KONKURSE

(E) Vilniaus įniršio cen
trui suprojektuoti buvo pa
skelbtas uždaras konkur
sas. Jame dalyvavo Lenin
grado. Minsko, Rygos ir 
Vilniaus architektai. Prieš 
Kalėdas Lietuvoje paaiškė
jo ("Tiesa’’, gruodžio 23, 
nr. 299). kad Sovietu Są
jungos Statybos komitetas 
oficialiai paskelbė konkur
so rezultatus. Pagal juos 
pirmąją - antrąją premijas 
pasidalijo du kolektyvai: 
tai Leningnulb architektų 
kolektyvas ir lietuvių mies
tų statybos projektavimo 
instituto architektų grupė 
(V. Brėdikis, E. čakanaus- 
kas ir A. Nasvytis).
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ATOSTOGOS KOMUNISTINĖJE JUGOSLAVIJOJE
Kur tų lietuvių nesama? Po Vii— 

lacho miestuką, pačiuoseAustri- 
jos pietuose bevaikščiojant, prieš 
darant šuolį {kaimyninęJugosla
viją - Slovėniją, gatvėje teko nu
girsti moters ir vyro pasikalbėji
mą: klausyk, ar matei jau jų ma
šiną? Gal jiė neatvažiavo? Sutinki 
lietuvius kartais ten, kur jų ma
žiausiai tikies.

Tačiau Jugoslavijoje?Ne -- ten 
jie pasirodo retai ir šių eilučių 
autoriui prisimena tik vienas G. 
Valančiaus pavyzdys, kai jis bene 
prieš porą metų keliavo per kelis 
Balkanų kraštus. Aišku, nuklysta 
dar vienas kitas gal ir išJAV at
keliavęs lietuvis turistas.

Ljubljanoje, kaip ir reikėjo ti
kėtis, nei gatvėje, nei kur kitur 
lietuviškai kalbantis užgirsti ne
teko. Buvo savijauta — esi atsi-

Jugoslavų komunistų dienraš
čio Delo kultūros skyr. redakto
rė Stanka Godnič.

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

dūręs visai kitokiame pasaulyje, 
domėjaisi slovėnų kalbos keiste
nybėmis, žinoma, per tas tris 
viešėjimo paras ir geriausius no. 
rus turėdamas negalėjai ja su
sikalbėti. Tačiau su vokiečių ir 
anglų kalba turistui atdaros visos 
durys. Skirtumas tiktos, kad jau
nimas daugiausia naudoja angliš
kąją, o senesnioji karto, dalis Ir 
vidurinės, mielai susikalba vo
kiškai. O kaip su rusų kalba? 
Taip, jos mokomasi mokyklose, 
tačiau pirmenybė teikiama anglų 
kalbai.

Būdamas geležinkeliečių glo
boje , Dirvos bendradarbis pir
miausia kreipėsi į turistus ap
tarnaujantį geležinkelių kelionės 
biurą. Siame ir kituose biuruose 
ar pinigų keitimo vietose greitai 
patyrei skirtumą — jei palygini 
su tokiais b iurais Austrijoje, kad 
ir Villach mieste--jugoslavų nau
dai. Kai austrės, vidutinio am
žiaus išpuikusios damos, turistą 
informuoja nenoriai ir, rodos, no
ri juo greičiau nusikratyti, tai 
jugoslavės -- jaunos merginos 
nepaprastai mandagios ir linku
sios patenkinti visus keleivio — 
informacinio pobūdžio — norus. 
Tokiame biure teko patirti apie 
teatrus, muziejus ir apie dviejų 
dienraščių adresus, kurių vienas 
— Delo yra partijos oficiozas, 
atseit slovėniškoji Pravda. Ljub
ljanoje viešėdamas galvojau: argi 
pakenks, jei {lysi pačiam liūtui į 
nasrus? Pagaliau, ir iš partijos 
žmonių juk bus galima patirti š| 
bei tą apie mažiau opius gyveni
mo klausimus, pvz. apie kultūros 
apraiškas. Gal tai klaidinga nuo
monė, tačiau šių eilučių autorius 
kreipė dėmesį ir į savisaugos 
jausmą...

Pati redakcija miesto centre, 
įsikūrusi kelių aukštų namuose. 
Salia partinio Slovėnijos organo 
Delo ten pat veikia ir savait
raščio Tovariš ir žurnalo TT re
dakcijos. Su kultūros skyriaus 
pareigūnu (vyksta visos valan
dos pasikalbėjimas. Pareigūnas 
mielai traukia Kent dūmus ir in
formuoja apie teatrus, muziejus, 
filmus, meno parodas, spaudą.

Kitą dieną vėl užeinu, tačiau pa
reigūno jau nebėra ir JAV spau
dos atstovas nukreipiamas (Delo 
kultūros skyriaus redaktorę 
Stanką Godnič. Tai simpatinga, 
energinga ,maždaug 35 m. mote
ris. Ji vėl susižavėjusi ameriki-

Jugoslavų filmų režisierius 
Fr. štiglic.

nio tabako aromatu (nors tos ci
garetės gaminamos V. Vokietijo
je) ir išsamiai informuoja apie 
įvairias kultūros apraiškas. Pa
siūlo aplankyti meno galerijų va
doves -- moteris, užsukti į Iš
laisvinimo Muziejų, pagaliau 
įtaigoja pasikalbėti Slovėnijos 
Aukščiausiojo Sovieto (Szvišnege 
svete) informacijos skyriuje. Ki
tą dieną "Dirvos" bendradarbį ji 
pasiekia telefonu ir praneša, kad 
"JAV svečio garbei" filmų studi
jos patalpose bus specialiai paro
dytas dar į ekranus neišleistos 
filmas iš partizanų veiklos ir kad 
atsilankysiąs ir kituose europi
niuose kraštuose vertinamas, žy
miausias slovėnų filmų režisie
rius štiglic. Ir čia pagalvoji: na, 
ar jugolsavai neturėtų būti JAV 
dėkingi už šių dar tebeteikiamą 
gražią paramą milijonais dole
rių?

Besikalbant su Stanka Godnič 
nustembi, kad redakcijoje nema-

.Moksleiviai su vėliavėlėmis laukia pravažiuojant Tito ir Novot
ny. V. Alseikos nuotrauka

tyti nė vieno vyriškos lyties pa
reigūno. Kur jie? Visi užimti 
tarnybiniai -- atsako. Pasirodo, 
kaip tik tą dieną į Ljubljaną pre
zidento Tito lydimas atvyko tuo 
metu Jugoslavijoje viešėjęs Če
koslovakijos partinis vadovas bei 
prezidentas Novotny. Tenka daly
vauti sutikime, stebėti pasitikimą 
— tai vis žurnalistų pareigos.

Reto proga stebėti dviejų ko
munistinių vadų pasirodymą Slo
vėnijos sostinės gatvėse. Abu 
dienraščiai jau iš anksto paskel
bė tikslų maršrutą, su gatvėmis 
ir net su minučių tikslumu. Tai 
vėl bruožas, Jugoslaviją skiriąs 
nuo komunistinių satelitų ar nuo 
pačios Maskvos --ten tokie visuo
menės painformavimai vargiai 
įmanomi.

Dar ryte pakelia iš lovos nuo 
pilies kalno atskardėjęs 21 pat
rankų šūvis. Geležinkeliu iš Bel
grado atvyko svečias Novotny su 
pačiu krašto šeimininku - dikta
torium Tito. Jie aplanko įvairias 
įstaigas, kai kurias įmones, par
lamentą - Skupščiną ir dviem at
vejais, keliolikos partijos ir val
džios pareigūnų lydimi važiuoja 
sostinės gatvėmis.

Koks įspūdis? Taip, stotis buvo 
pasipuošusi jugoslavų bei čekų 
vėliavomis, ties kai kuriais mies - 
to pastatais taip pat stebėjai vė
liavas. O šiaip pravažiuojant va
dams ir "naujosios klasės" at
stovams juos sveikino su popie
rinėmis vėliavėlėmis moksleivi
ja ir... gatvės praeiviai. Vadai 
šypsojosi Cadillace, bet minia 
nerodė jokio entuziazmo ar bent 
didesnio dėmesio. Gal juos dau
giau domino ištaigingi USA ar V. 
Vokietijos gamybos automobiliai.

Vadams pravažiavus dar tą pa
tį vakarą gatvės buvo valomos 
nuo numestų jugoslavų tautinių 
vėliavėlių. Kur tik pažvelgda
vai — jos buvo suplėšytos... Ką 
tai reiškia? Ar ir palyginti visai 
šaltas dėmesys komunistiniams 
vadams liudytų apie slovėnų "ma
žą meilę” komunizmui? Simpati
jas Vakarams? Žinoma, tai rūpė
tų patirti kiekvienam Vakarų tu
ristui.

Asmenybės kultos Jugoslavi
joje neabejotinas ir pakankamai 
ryškus. Jos vakarinėje respubli
koje (labiausiai vakarietiškoje) 
Slovėnijoje, Ljubljanos mieste 
kelias dienas viešėjus kur tik ne- 
atsidurdavai -- įstaigoje, valgyk
loje, knygynear maisto krautuvė
je, visur tave "persekioja" spal
voti ar nespalvoti prezidento Ti
to paveikslai. Kai kur, pav., val
džios įstaigose, vad. Aukščiau
siajame Soviete — Taryboje at
sistoji prieš didžiulį vado gip
sinį biustą. Kai, pav. prieš "tau
tinį išlaisvinimo" muziejų Tito 
paminklas jau dominuoja visą 
aikštę.

Toji nelamingoji slovėnų kalba. 
Ji nuolat klaidina ir Vis suki gal
vą, kągi reiškia kokios trys ar 
keturios raidės. Dėl to ir neten
ka stebėtis, kad norėdamas pa
sikalbėti su to A. Sovieto, at- 
seit pačios valdžios informacijos 
valdytoju, jūsų bendradarbis pa
stato beieiškodamas patenka... į 
milicijos skyriaus įstaigą. Jis aiš
kinasi ir angliškai ir vokiškai, 
kad jam reikalingas Sovietas,ta
čiau milicininkai nemoka nė vie
nos svetimos kalbos. Vis dėlto jie 
su svetimšaliu mandagūs ir pa
galiau susivokia, ko jam reikia.

Uniformuotas pareigūnas ties 
gipsiniu Tito nurodo, kur informa
cijos vadovo kabinetas, šis iš 
karto paskelbia kalbėsiąs tik 10 
min., paprašo JAV paso ar žur
nalistinio pažymėjimo ( o šis bu
vo pamirštas,..), išklauso svečio 
— "amerikiečio" pastabų apie jį 
stebinančius dangorėžius mieste 
ir tuojau griebia telefono triūbe- 
lę. Sako: tamstą nukreipsiu J mies 
to urbanistikos skyrių, ten vienas 
inžinierius puikiai kalba angliš
kai ir tamstą informuos apie sos
tinės pastatus bei plėtrą ateityje.

Vėl šuolis J kitą miesto kvar
talą, vėl žvilgsnis J pravažiuo-

jančius (antrą kartą tą pačią die
ną) prezidentus Tito su Novotny, 
vėl susimąstymas apie šaltą gy
ventojų reagavimą pačiam vadui 
apsilankius ir... Dirvos bendra
darbis jau urbanistikos skyriaus 
vadovo kabinete. Sekretorės ma
loniai pavaišina turkiška kava ir, 
pasirodo, kad norint nesukelti 
šeimininkų šypsenos, ją reikia 
mokėti gerti...

Vadovas - inžinierius išdėsto 
miesto statybos planus, aiškina 
ateities plėtrą. Visa tai įdomu, 
tačiau ... nieko bendra neturi su 
svečio profesija bei susidomėji
mo sritimis. Laimei, malonus 
inžinierius paliečia ir kitas te
mas, papasakoja apie savo ap
silankymą JAV, Los Angeles ir 
kitur. Paliečiami ir darbo klau
simai ir net Milovan Djilas liki
mas ir visagalinti ir neseniai 
Slovėnijos, tiksliau — Ljublja- 
nos kultūrininkus supančiojusi 
partija -- vadinama komunistų 
lyga.

-- Taip — aiškina inžinierius 
ir visiškai taisyklinga, beveik be 
"akcento" anglų kalba --žinoma, 
visur partijos sprendimas yra 
pats paskutinis. Kai jam pastebiu 
jog jo mieste vis dėlto pastebi
ma didelis dėmesys Vakarams, 
jų kultūrai, ypač knygoms, muzi
kos kūriniams, plokštelių "die
vaičiams", jis pažymi — na, ma
tote, mūsų partija turi liberališ- 
kumo bruožų. Tačiau ligi tam tik
rų ribų? --toliau klausiu. Taip-- 
pripažįstama. Laisvai besikal
bant paliečiamas ir M. Djilas ir 
jo aprašytoji "naujojiklasė".Ban
do ginčytis, kad tokios klasės ne- 
są ir aiškina, kad Djilas vis dar 
kalėjime, kad... jis padaręs klai
dų. Taigi, sodinate į kalėjimus 
ideologinius priešus? Juk nese
niai buvo, čia pat sostinėje, suim
ti du rašytojai, nors per 10 metų 
Jugoslavijoje nebuvo suimtos 
joks kultūrinio baro veikėjas. Te
ma darosi "slidi" ir greitai per
einama į kitas sritis.

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospecl, 8 - 5875 
3207 So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

Pasirodo, bent šiame mieste 
tarnautojai darbą įstaigose bai
gia 2 vai. po piet. Tai primena 
Lietuvos laikus ir tai patrauklu. 
Man aiškina, kad tai daroma dir
bančiųjų patogumui. Tačiau pa
sirodo, kad tas 7 valandų darbo 
laikas (nuo 7 vai. iki 2 vai. po 
pietų) vieną dieną pakeliamas — 
ketvirtadieniais tenka dirbti dau
giau ir tuo būdu reikia per savai
tę išdirbti bent 40 vai. Kai kur 
dirbama ir šeštadieniais.

O pačiame mieste visur paste
bi -- ties maisto krautuvėmis, 
kirpyklomis ar knygynais — už
rašus "non stop". Tai reiškia, 
kad krautuvės atdaros nuo 7 ar 
8 vai. ryto net iki 9 vai. vakaro. 
Norima, kad šeimininkės galėtų 
apsipirkti vakarais, nes dienos 
metu jos dirba. Patogiau net ne
gu Amerikoje? Tačiau pasirodė, 
kad "non stop" tvarka verčia dirb
ti net kelis šeimos narius, šau
nus tas "non stop" miestas, pa
vyzdys kitiems, bet... tai ir sun
kios gyventojų padėties liudiji
mas.

Beskubant Ljubljanos gatvė
mis, pakeliui padarius vieną ki
tą foto nuotrauką, negali nepaste
bėti dar vieno būdingo bruožo — 
moterų grožio. Greičiausiai čia 
"kaltos" tas gyventojų mišinys, 
gal dar kas, tačiau visai objek
tyviai teks pripažinti: Jugoslavi
jos moterys bene bus pačios gra
žiausios visame kontinente.

Tai liudija ne tik praeivių vei
dai, ne tik dirbančių moterų iš
vaizda, bet kad ir slovėnų filmų 
aktorės. Jau minėtoji Delo dien
raščio skyriaus redaktorėStanka 
Godnič savo "Fiatu" (jis populia
riausias visame krašte) nugabe
na į "Triglav Film" studiją. Ji 
per metus pagamina 6-8 ilgo met
rą žo filmus ir kai kurie jų buvo 
apdovanoti premijomis tarptauti
niuose festivaliuose, pvz.Cannes, 
Venezijoje ar pačioje Jugoslavi
joje — Pulloje. Patys žymiausi 
režisieriai, tai Franceštiglic,pa
statęs Vakaruose gerai įvertintus 
"The Valley of Peace" ir "The 
NiDth Circle" ir František Čap 
("The Moments of Decision").

Specialiame studijos projek
tavimo kambary "Amerikos sve
čiui" parodytas pats naujausias 
filmas "Neverk Petrai". Jis — 
vidutinio stiprumo, iš partizanų 
gyvenimo, kovų su vokiečiais - 
okupantais. Tai nuolat ir nuolat 
pasikartojanti rytų bloko kraštų 
bei jugoslavų filmų tema. Atsi
randa ir filmo režisierius Fr. 
štiglic, tenka su juo maloniai pa
sikalbėti, suteikti vieną kitą 
komplimentą, dar jį ir nufotogra
fuoti.

įvairūs žmonės renkasi ugnimi darytą skonį

Kas taip išpopuliarino Stroh’s? Tai io skonis... 
skirtingas skonis, kuriuo nuraminate troškulį. 
Nesvarbu, ar esate įtakingas studentų bendra
butyje, vadovaująs baliui, ar šiaip vienas iš 
smaguriautojų, jūs liekate patenkintas ugnimi 
darytu skoniu. Tat ragaukite Stroh’s!



1965 m. sausio 6 d. DIRVA Nr.2 - 3

DIRVA
6807 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44108 

TELEPHONE: 431-6344

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published every Monday, Wednesday and Friday except in case 

of Holtdays by American Lithuanian Press Radlo Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Subicriptlon per year $11.00. Single copy 10 cents.

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Išeina: pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: 
Jonas čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas 

Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas, 
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

TRYS SĄLYGOS EMIGRACIJAI Prof. JUOZAS ERETAS

SAVAISIAIS KLAUSIMAIS 
KALBANT

Dirvos skaitytojai gerai žino ir supranta, kad šio laikraš
čio redakcijos, tiek seniau, tiek ir dabar, nesiekė pigiu būdu 
įsiteikti platesnėms skaitytojų masėms. Lietuviško laikraščio at
sakomybė organizuotai visuomenei, laikraščio ryšys su lietuvių 
visuomenės tikslais, Įpareigoja stengtis, kad atitinkamai būtų su
organizuota toji informacinė medžiaga, kuri tarnauja tiems tiks
lams siekti ir įgyvendinti. »

Lietuviškų laikraščių gausumas ir įvairumas (turint galvoje 
t. v. pagrindinius laikraščius) atitinka mūsų visuomenės ideolo
giniam pasiskirstymui ir skaitytojui nesunku apsispręsti savo pa
sirinkime. Kas mūsų laikraščius išskiria iš siauresnės apimties 
biuletenių, tai to aplinkybė, kad mūsų visuomenėje reiškiasi tvir
to tendencija sekti ir domėtis platesne informacija, orientuotis ir 
galvoti savu protu, nežiūrint to, ar vieno bei kito laikraščio ten
dencija atitinka ar neatitinka įsigalėjusiai pažiūrai į tą ar kitą 
visuomeninį, politinį ar kultūrinį reiškinį.

Toji aplinkybė — visuomenės visuotinas domėjimasis — ir 
verčia šio laikraščio redakciją nuolaidžiau žiūrėti į pavienių ben
dradarbių nuomones, kurios ne visada atstovauja Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos, kitų tautinės srovės organizacijų, o taip 
pat ir Dirvos redakcijos nuomonę.

Ne paslaptis, kokią atsakomybę Dirvos leidime vaidina Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. Jinai, o taip pat ir kitos jai gimi
ningos organizacijos, visiems suprantamu ir logišku pagrindu, 
pirmoje eilėje turi teisę, kartu ir prievolę, šiame laikraštyje 
formuluoti pribrendusius tautinės srovės nusistatymus ir rūpin
tis jų išryškinimu visuomenėje. Iš kitos pusės, ir Dirvos redak
cijos uždavinys yra — rūpintis tautinės srovės reiškimosi tinka
mu atspindžiu Dirvos turinyje. Tai ypatingai svarbu visuomenėje 
iškeliant tautinės srovės ideologinius ir tautinius reikalus.
' Tai yra visiems suprantamas ir daug aiškinimų nereikalingas 

faktas. Todėl Dirva niekad nesistengė ir ateityje nesistengs tuš
čiai ir beprasmiškai aiškintis, išgirdus "priekaištą", jog tai gir
di, tautininkų laikraštis. Dėl to niekas ir neturėtų abejoti.

Bet -- tokiu būdamas, šis laikraštis dar yra ir — laikraš
tis. Tą puikiai supranta ir šio laikraščio leidėjai, jokiu būdu ne
sistengdami varžyti kuo plačiausią jo informacinę sritį. Ir čia 
reikia pabrėžti, kad toje srityje rodoma tolerancija, nevaržant 
iš įvairių požiūrių žvelgti į visuomeninius, politinius ir kultūri
nius reiškinius, yra būdinga tautinės srovės veiklos apraiška. 
Ne siaurai fanatiškas, bet visuomeniškai platus požiūris į įvai
rias mūsų gyvenimo apraiškas yra būdinga tautinei srovei tole
rancijos žyme, praveriančia duris ir šiame laikraštyje reikštis 
pažiūroms, ne visuomet atitinkančioms pagrindiniams tautinės sro
vės nusistatymams. Būtų iš tikrųjų sunku į visuomeninius klausi
mus žvelgti, juos nagrinėti ir jais informuoti bei išvadas daryti 
išeinant tik iš siauresnio ir aiškiai apriboto akiračio. Todėl Dir
va, šalia to, kur aiškiai reiškiamos tautinės srovės pažiūros, 
nėra uždara ir rimtoms diskusijoms, kuriose suteikiama galimy
bė pasireikšti ir kontraversinėms nuomonėms, čia jau redakci
jos ir skaitytojų reikalas susikalbėti ir suprasti, kur ir kada 
yra reiškiama oficialioji, laikraščio pagrindinei idėjai atitinkan
ti nuomonė, o kur yra to ar kito bendradarbio ar pavienio nuo
monės reiškėjo mintys. Tai išskirti reikia ir atitinkamos formos 
ir atitinkamos inteligencijos iš skaitytojų pusės. Pasitaiką api
bendrinti užmetimai, kad štai, "Dirva taip rašo" rodo paviršuti
niškumą ir stoką sugebėjimo perkošti tai, kas yra pagrindiniu 
Dirvos nusistatymu ir kur tie nusistatymai reiškiami pavienių 
autorių. Prie to dar turime priaugti, priprasti ir susigyventi.

Lietuvių visuomenės pasitikėjimas savąja spauda leis dar 
ilgai jai gyvuoti ir tobulėti. Todėl, be abejo, turėsime progos 
dar ne kartą pasikalbėti tais klausimais, kurie veda į artimes
nį, glaudesnį ryšį su skaitytojais. (j, č.)

PLB PRADEDANT N. METUS
Pagyvėjus ryšiams su paski

rų kraštų lietuvių bendruomenių 
vadovybėmis, ryškiau matyti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
siekimų ir dirbamo darbo vi
suma. Malonu pastebėti, kad Ben
druomenė, prigydama ir giliau 
leisdama į gyvenimą savo šaknis, 
vis plačiau ir drąsiau imasi Lie
tuvos laisvinimo, lituanistinio 
švietimo, tautinės kultūros ir kt. 
darbų, arba šiuos darbus ji pati 
atlikdama, arba patalkindama, 
arba koordinuodama ir 1.1. Nau
jųjų Metų proga PLB Valdyba 
nuoširdžiai linki visų kraštų lie
tuvių bendruomenių darbuoto
jams ir toliau ryžtingai bei iš
tvermingai eiti Lietuvių Chartos 
rodomu keliu, vedančiu į Lietuvos 
laisvę ir tautinės gyvybės išlai
kymą, ir dėkoja visiems tiems, 
kurie prisiminė ją, jos pirmi
ninką J. Bačiflną ir kitus narius 
savo sveikinimuose bei linkėji
muose.

LIETUVIU JAUNIMO KONGRE
SAS

PLB Valdyba, 1964 gruodžio 
11 d. posėdy susipažinusi su atė

THE LITHUANIAN 
NATIONAL NEWSPAPER

jusiais siūlymais, sugestijomis 
ir viešumoj besireiškiančiomis 
nuotaikomis, pasiremdama Ta- 
bor Farmos 1964 rugsėjo 19-20 
pasitarimų išvadomis, nutarė: 
L pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso laiką ir vietą derinti su 
1966 m. Jyykstančia trečiąja JAV 
ir Kanados lietuvių Dainų šven
te, 2. 1966 metus skelbti pasau
lio lietuvių jaunimo metais, 3. 
artimiausiu laiku sudaryti pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
komitetą.

LITUANISTINIO ŠVIETIMO TY
RIMU CENTRAS

PLB Valdyba, iš savo nario 
A. Mikulskio pranešimo ir gau
tųjų raštų susipažinusi su Chi- 
cagos lituanistinių mokyklų mo
kytojų konferencijos iškeltu li
tuanistinio švietimo tyrimų cen
tro sudarymo siūlymu, 1964 gruo
džio 11 posėdy priėjo prie tokių 
išvadų: 1. toks centras esamomis 
sąlygomis labai reikalingas, 2. 
bet centras, kaip atskira litua
nistinio švietimo institucija, ne- 
steigtinas, 3. centro funkcijos 
pavestinos jau esamai kuriai nors

Vyt. Maželio nuotraukaProf. J. Eretas

Emigracija yra skaudus reiš
kinys, nes yra atsiskirimas nuo 
savųjų ir visko, kas mums bran
gu. Tas atsiskirimas yra ir pa
vojingas, nes egzilinei skevel
drai, išblokštai į svetimą pasau
lį, visuomet gręsia visokiausių 
nelaimių. Net tiek, kad Joseph 
de Maistre, savo tautiečius, po 
1789 metų revoliucijos į Angliją 
pabėgusius, pasmerkė istorišku 
posakiu: — "L’emigration ne vaut 
rien et ne peut rien". -- Bet 
ar visos išeivijos yra pasmerktos 
tokiam ištižimui bei nevaisingu
mui? Nemanau, negalima vienu 
apibendrinančiu mostu atmesti 
visas. Jos tikriausia gali išveng
ti atmetimo, jeigu jos išpildys 
nors tris sąlygas.

PIRMOJI SĄLYGA: TAUTIŠKU
MAS

Išeivija pirmiausia turi išsau
goti savo tautinį charakterį. Tai 
sąlygai suprasti, reikia įsidėmė
ti, kad tauta yra ryškus žmoni
jos vienetas, kad ji į nieką ne
panaši ir dėlto ir niekuo nepa
keičiama savumų visuma ir kad, 
jai kaipo tokiai, yra skirtos toks 
uždavinys, kurio negali atlikti 
jokia kito tauta. Iš to ir seka, 
kad ji turi apsireikšti tuo, kuo 
ji iš esmės yra, arba ji iš viso 
negali apsireikštL Kas mano, 
jog esą galima be nuostolių sa
vo prigimčiai pereiti į kitą tau
tinę buitį, tas skaudžiai apsirin- 

lituanistinio švietimo instituci
jai, dėl to pasitariant su paski
rų kraštų lietuvių bendruomenių 
vadovybėmis.

Posėdy buvo išreikštos pasi
tenkinimas dėl gerai organizuo
tos ir pavykusios konferencijos. 
Ją sušaukė J. Ignatonio pirmi
ninkaujama JAV LB š-mo Tary
ba.

•PASAULIO LIETUVIO* VAJUS

PLB Valdyba leidžia ‘Pasau
lio Lietuvį’, kuriam skiriamas 
uždavinys būti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jungiamuoju, 
orientuojamuoju ir informuoja
muoju balsu. Valdyba nori, kad 
jis galėtų vis gerėti ir pasiek
ti lietuvius visuose laisvojo pa
saulio kraštuose.

šiam tikslui PLB Valdybos pir
mininkas J. Bačiūnas švenčių 
proga paskelbė ‘Pasaulio Lietu
vio’ parėmimo vajų. Išsiųstuoju . 
raštu jis kreipėsi: "PLB Valdy
ba ateinantiems metams ‘Pasau
lio Lietuvio’ prenumeratą nusta
tė du doleriu, ši suma, tikimės, 
niekam nebus per didelė. Tačiau, 
kad Valdyba galėtų sėkmingiau 
savo uždavinius vykdyti ir minė
tą biuletenį paversti dvasiniu 
viso pasaulio lietuvių jungėju, 
mes drįstame iš Jūsų prašyti 
vienkartinės nors ir mažiausios 
papildomos aukos. Taip pat kvie
čiame būti ‘Pasaulio Lietuvio’ 
ir Benruomenės rėmėjais. Tokiu 
laikysime kiekvieną, paaukojusį 
ne mažiau kaip dešimtį dolerių".

Dr. NASVYTIS Į P. AMERIKĄ

1965 vasario 18-22 Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, įvyksta tre
čiasis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas. Atsiliepdama J kvie
timą, PLB Valdyba 1964 gruodžio 
11 posėdy savo atstovu į kon
gresą išrinko vicepirm. visuo
meniniams reikalams dr. Algir
dą Nasvytį. VI 

ka, nes tuo pakitimu tik pra
ras savo tautos substanciją, ne- 
įsigydamas kitos, tuo tik pasi
liks pilka esybė — esybė be cha
rakterio ir be reikšmės.

Kas sakytina apie tautą, tas 
dar didesniame laipsnyje tinka 
emigracinei jos daliai. Vadinasi, 
jei lietuvis ir svetur nori es
mingai apsireikšti, jis turi ap
sireikšti pagal savo tautinę pri
gimtį, kuri taip ryškiai skiriasi 
nuo visų kitų tautų.

Neklaidingas ženklas, ar žmo
gus dar yra "tautietis" ir kaip 
toks dar gyvena iš tautos charak
terį sudarančių savumų, yra jo 
atsinešimas Į savo gimtąją kalbą. 
Ji taip tyrai ir taip tobulai at
vaizduoja tautos bruožus bei ypa
tumus, kad drąsiai galima sakyti, 
jog tauta niekuo neapsireiškia 
taip savitai, kaip tik savo kalbo
je ir per ją. Kas tolinasi nuo jos, 
tas tuo pačiu tolinasi ir nuo savo 
tautos. Manymas, jog tautiš
kumas ir svetima kalba galėtų 
gyventi kokioje nors koegzisten
cijoje, yra gryna fikcija, kurioje 
žmogus kaskart giliau paskęsto 
svetimybėse. Liežuvis greit iš
duoda, kuria linkme pasineša sie
la.

ANTROJI SĄLYGA: KŪRYBIŠ
KUMAS

Nors tautinė ištikimybė mums 
būtina sąlyga išsilaikyti, ji tik 
tuomet bus reikšminga, jei pas
katins mūsų jėgas ir taps siela 
tų darbų, kuriais įkūnijame savo 
siekius. Vadinasi, neužtenka pa
syvaus išsilaikymo, reikia ir kū
rybingos veiklos.

Nesvarbu, kurioje srityje mes 
pasireikštume, svarbu tik, jog 
mūsų gabumai realizuotųsi pagal 
mūsų individualinius polinkius, 
ar tai būtų moksle ar mene, 
ar grynai dvasinėje, ar pritai
komoje srityje, ar, pagaliau, vi
suomeninėje plotmėje. Svarbu ži
noti, kad joks žmogus, net ir 
kukliausias ir paprasčiausias, 
nėra visai be talento. Dėlto kiek
vienas tautietis mums yra sa
vaip naudingas ir tuo pat savaip 
reikalingas.

šia proga pabrėžtina, jog emi
gracija nėra kastracija. Priešin
gai, savo paakstinimais, ryškiai 
išsiskiriančiais nuo ankstyves
nių, įprastinu, ji mus naujais im
pulsais paskatina prie naujų iš

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
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JOHN J. KAZANAUSKAS, President

sisakymų. Jeigu išeivis tampa 
kastratu, tai jis tuo tik patsai 
kaltas -- savo sustingimu, abe
jingumu, apsileidimu. Gaila 
mums jų. Bet gaila mums ir tų, 
kurie savo neabejotinus talentus 
aptaško pertekliaus taukais arba 
narkotizuoja juos svetimo budua
ro kvepalais...

Skaitlingos tautos gali sau leis
ti liuksusą -- panaudoti tik da
lį savo gabumų. Mažos gi tautos, 
turi į veiklą traukti visus, o ką 
jau kalbėti apie egzilines jų da
lis bei dalytes! Didieji gali, ma
žieji privalo būti kūrybingi, o 
išeiviai tiesiog yra pasmerkti 
kurti. Dėlto kūrybingumas ir yra 
pats tikriausias matas mūsų emi
graciniam gyvenimui matuoti.

TREČIOJI SĄLYGA: VIENIN
GUMAS

Trečioji sąlyga išeivijos sėk
mingumui užtikrinti yra vienin
gumas. Išeiviai visuomet sudaro 
tik dalį tautos ir dėlto nebūna 
skaitlingi. Tai pavojinga jų už
simojimams, nes tik žymi dalis 
tegali būti realizuojama, jei jie 
skaitlingai yra remiami: juk lai
kraščiui reikia prenumeratorių, 
knygai pirkėjų, mokyklai mo
kinių, teatrui lankytojų, organi
zacijai narių, bankui indėlinin
kų. Jų bus, jeigu išeiviai susis
piečia, sutaria ir kiek galint vie
ningiau veikia. Jeigu toks susi- 
klausimas svarbus jau savame 
krašte, tai jis emigracijoje tie
siog būtinas. Kur kur, bet sve
tur itin galioja žodis: vienybė
je tvirtybė.

Bet šito vienybė mums nereiš
kia vienodumą, galvosenas bei 
veiklos sulyginimą, srėbimą iš 
vieno bliūdo, nes visa tai neata- 
tinka žmogaus prigimčiai. Gy
venimą nesaisto kapų tyla. Dėlto 
vieningumas mums reiškia suta
rimą pagrindiniuose klausimuo
se, pildymą bendrų ir būtinų 
mums pareigų, šalia kurių kiek
vienas gali' džiaugtis tuo laisvu
mu, kuriame viename tegali tarp
ti asmenybės. Tobulam tautos 
spektrui reikia visų spalvų.

Kiek mums naudinga yra tokia 
protingai suprasta ir laisvu noru 
siekiama vienybė, tiek ji yra pa
vojinga Lietuvos okupantams. Su
prantama tad, kad jie ją nori 
su šaknimis išrauti. Dėlto jie 
mūsų tarpe ir veda plačią bei 
atkaklią skaldymo akciją, trokš-

darni visą išeiviją paversti tokia 
nesantaikos virtine, kurioje visi 
drasko visus.

Mes negalėtume tvirtinti, kad 
tos gudrios okupantų užmačios 
visai būtų bergždžios; toli gra
žu ne visi išeiviai pasiekia to
kį visuomeninės kultūros lygį, 
kurio reikia tokiai klastai per
prasti bei atremti. Priešingai, 
skaudūs bei skaitlingi tų neišma
nėlių tarnai, įtarinėjimai bei ap
kaltinimai — kartais net tos pa
čios pasaulėžiūros žmonių tarpe, 
— parodo, jog dar daug kam to
li į tokį susiklausimą, kuris vie
nas laiduoja didžiojo mūsų tiks
lo atsiekimą. Supraskime tad, kad 
pastatymas nors silpniausio til
telio yra išganingesnis darbas, 
negu pagilinimas mus skiriančių 
griovių.

Toji tolerancija, kurios reikia 
tiltams tiesti, žinoma nereiškia 
idėjinio blankumo, apatiško nie-
kuo nesidomėjimo arba net pa
neigimo savų įsitikinimų. Tole
rancija tereiškia pažabojimą tų 
nelemtų srovinių aistrų, kurios 
mūsų rankomis tedirba priešo 
darbą. Tąja prasme tolerancija 
yra didelė dorybė ir žymi tokius 
žmones, kurių idėjinis aiškumas 
bei tvirtumas jiems be baimės 
ir net su pagarba leidžia pripa
žinti ir kitų įsitikinimus ir kar
tu leidžia jiems siekti bendrų 
tikslų. Tik silpnučiai putoja fa
natizmu.

* * *
Kadangi tautiškumas, kūrybiš

kumas ir vieningumas yra tie 
idealai, kurie mums išeivijoje 
leis teigiamiausiai apsireikšti, 
mes turėtume dar stipriau eiti 
jų keliu. Tuomet Lietuvos isto
rikai negalės mums pritaikyti 
Joseph de Maistre pasmerkimą, 
o turės su pasigėrėjimu pripa
žinti: -- Laisvė su emigrantais 
išėjo; laisvė su jais ir grįžo!

MENO DIENOS 
AUSTRALIJOJE

atvyks
ti. įvyko 
tautinių 
gruodžio

(E) Praėj. metų pabai
goje Melbourno mieste, 
Australijoje įvyko plačios 
apimties meno dienos. Jos 
buvo atidarytos gruodžio 
26 d, Australijos lietuvių 
dailininkų darbų paroda — 
joje dalyvavo Melbourno, 
Sydnėjaus ir Adelaidės lie
tuviai dailininkai. Tą pačią 
dieną dar buvo atidarytos 
vaikų ir foto mėgėjų darbų 
parodos. Gruodžio 26 d. va
kare Sydnėjaus lietuviai 
pastatė J. B. PriesHey dra
mą "Inspektorius 
ta”. Gruodžio 27 
sporto šventė ir 
šokiu festivalis, 
28 d. — jaunųjų talentų 
koncertas. Gruodžio 29 d. 
jvyko trečioji Australijos 
lietuvių Dainų šventė — 
joje dalyvavo Melbourno, 
Adelaidės, Geelongo, Syd
nėjaus ir Newcastle chorai. 
Pagaliau, gruodžio 30 d. su
rengtas literatūros ir dai
nos vakaras, čia dalyvavo 
visa eilė Australijos lietu
vių rašytojų ir dainininkų, 
su P. Andriušiu, V. Kazo
ku, J. Žukausku, solistais
G. Vasiliauskiene, P. Rūte- 
niu ir kt. Meno Dienos baig
tos gruodžio 31 d. Naujųjų 
Metų baliumi Melbourno 
miesto rotušės salėje.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.
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NEEILINIAI METAI NEW YORKO LIETUVIŲ
GYVENIME i2i EMILIJA ČEKIENĖ

Praeitą kartą buvo trum- 
pai prisiminta 1964 metų 
svarbesnieji įvykiai mūsų 
organizaciniame gyvenime, 
kuriems priskirta ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos išleista Antano Sme
tonos monografija. Betgi šį, 
apie 800 psl., veikalą ne
įmanoma aptarti trumpai. 
Apie jį yra ko kalbėti trum
pai ir dažnai, o taip pat yra 
ko nagrinėti nuosekliai, iš
samiai ir įvairiais požiū
riais, nes tas veikalas ra
šytas, anot kultūros žurna
lo "Aidų", labai kruopščiai, 
panaudota gausi medžiaga, 
nors ir nusiskundžiama 
daugelio šaltinių stoka. Au
torius ir knygos leidėjas — 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga — sveikintini ir 
įvertintini kaip atlikę reikš
mingą Įnašą lietuvių tautos

istorijai. Jų pavyzdžiu tu
rėtų pasekti ir kitų dviejų 
prezidentų — Aleksandro 
Stulginskio ir Kazio Gri
niaus — idėjos draugai bei 
artimieji, išleisdami ir tų 
dviejų visai tautai brangių 
asmenų m o n o g r afijas”. 
(Aidai, 1964 m. 10 nr.).

— Koks puikus veikalas, 
kiek čia bus skaitymo, tai 
nepamainoma dovana jau
nimui kiekviena proga, tai 
n e p r įklausomos Lietuvos 
veidrodis, įdomus ir net bū
tinas giliai susikaupus per
skaityti senam ir jaunam, 
net ir būsimoms kartoms, 
— sušuko keletą veikalo 
egz. įsigijęs dr. V. Avižo
nis.

A. Smetonos monografi
jos veikalas įdomus kiek
vienam lietuviui, besido

minčiam politika, istorikui 
ir poetui, įdomus ir jaunam 
studentui, nes ten jis ras 
daugybę autoriaus aprašy
tų iŠ anų laikų lietuvių stu
dentų gyvenimo vaizdų, 
įvykių, jų rūpesčių ir per
gyvenimų. kuriuos ”Aidai” 
taip apibudina:

”Bene patraukliau s i a s 
kiekvienam nepolitikui sky
rius bus pats pirmasis — 
Šviesos takais. Skaitai jį, 
tartum tai būtų sodriausia 
novelė, čia autorius labai 
vaizdžiai, šauniu stilium, 
lyg vešliai žodingas bele
tristas, vedžioja skaitytoją 
po Smetonos senelio Kazi
miero tėviškę, Užulėnio kai
mą, priklausiusį Taujėnų 
dvarininkams Radvilams. 
Gaugai nueina visu kūnu, 
kai autorius pasakoja to 
meto baudžiauninkų dalią.

GERA NAUJIENA! 
Maksimumas bankinių procentų 

už indėlius!

į metus

Nuo 1965 metų sausio 1 d. taupymo indėliai, palikti pilną metų 
ketvirtį ar ilgiau, pelno nurodytą nuošimtį. Taip pat naujos 
taupymo sąskaitos, atidarytos iki SAUSIO 10 D. imtinai, pel
no tuos pačius nuošimčius skaitant nuo SAUSIO 1 D., jei iš- 
laimomos metų ketvertį ar ilgiau.

Ir vis dėl to anais laikais 
lietuvių valstiečių gretose 
netrūko nei šviesos, nei ryž
to, nei geresne ateitimi ti
kėjimo. Smetonos protėviai 
buvo tarp tų šviesos ir auš
ros ateitį žadėjusių ..

Paminėtina, kad šioj 
knygoj skaitant apie Lietu
vos praeitį, neišvengiamai 
prisimena ir dabartis. Ne 
vienas pajusime sąžinės 
priekaištą už nebranginimą 
savos lietuviškos spaudos, 
dėl kurios mūsų protėviai 
taip ryžtingai kovojo. Apie 
tai A. Smetonos monogra
fijoje taip rašoma:

"Spaudos draudimas bu
vo pats didžiausias lietuvių 
kultūros slogutis, meškos 
letena slėgęs bei trukdęs 
lietuvių kultūrinį kilimą. 
Todėl geriausios tautos jė
gos buvo skiriamos kovai 
dėl spaudos laisvės. Tai bu
vo ne ginklo, ne brutalios 
jėgos, bet idėjų kova, kurią 
lemia gilus tikėjimas savo 
siekiamojo tikslo teisingu
mu bei būtinumu, nepalau
žiama ištvermė ir didvyriš
kas pasiaukojimas. Tai bu
vo šviesos ir tiesos kova su 
tamsos ir melo skleidėjais, 
laisvėn besiveržiančios dva
sios kova su ją nelaisvės 
pančiais kaustančiu smur
tu.’’ (47 psl.).

A. Smetonos monografi
ja, tai autoriaus ir Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos 1964 metų dovana 
lietuvių visuomenei, kuri 
mielai ir pakartotinai skai
toma. Anot Aidų, ”daug 
kas nesutiks su autoriaus 
tvirtinimais ir interpreta
vimais, kaip lygiai ir su ve
lionio A. Smetonos kai ku
riais veiksmais ir įvairiais 
pasiteisinimais, bet kiek
vienas lietuvis turėtų su
tikti, kad A. Merkelio vei
kalas "Antanas Smetona" 
yra vertingas paminklas 
šiam įžymiajam lietuviui, 
kad jis, kaip sako knygos 
leidėjas, padės jaunimui 
teisingai įvertinti laimėji
mus, sustiprins jo širdyse 
pasididžiavimo dvasią ir 
laisvės kovos ryžtą’’ (Aidai 
1964 m. 10 nr.).

šis veikalas, tai pamink
las Lietuvos prezidentui, 
minint 20 metų nuo jo mir
ties ir 90 metų gimimo su
kaktį, kurias ALT S-gos 
Centro Valdyba ir Sąjun
gos skyriai ėmėsi iniciaty
voj tinkamai atžymėti di
desnėse lietuvių kolonijose.

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

VLIKAS DABAR nebe paprastas, o apsijungęs. 
Tas pažyminys prie jo vardo, it kipšiukas, gundo nedorą 
klausimą, koks tad Vlikas buvo ligšiol? Ir kaip komitetas 
gali dar "apsijungti”? Apsijungti — kuo?

Priešdėlis a p s i — gana įvairiai modifikuoja veiksma
žodžius. Vieniems suteikia tik sangrąžinę prasmę, kitiems — 
paviršutiniškumo, laikinumo, dar kitiems — negatyvinę, net 
blogybinę. Palyginkim: apsijuosti, apsivilkti, apsibarstyti, ap
sisvaiginti, apsidraskyti... apsisukti, apsidairyti... apsi
juokinti, apsikiaulinti... apsipykti, apsibarti... apsižiūrėti, 
apsigalvoti, apsispręsti... apsiimti... apsidėvėti, apsiraminti, 
apsigydyti... Ir: apsirikti, apsiskaičiuoti, apsigauti, apsibris- 
ti, apsirinkti, apsivalgyti...

Prie kaikurių veiksmažodžių tas priedėlis iš viso nedera, 
atima iš jų prasmę. Pavyzdžiui, ką reikštų apsimylėti, apsi- 
vaikščioti, apsismuikuoti?.. Retai tas priedėlis dera ir prie 
jungti. Jungimasis mūsų kalboj taikomas dalykų subs
tancijai, ne paviršiui. Statinės lenteles mes ne apjungiame, 
o apkaustome lankais, ryšulius aprišame virvėmis, o jeigu 
ką jungiame, tai arba su-jungiame, ar p r i - jungiame, ar 
į-jungiame, kartais ką po kuo nors pa-jungiame, bet ligi 
šiol, regis, niekad nieko nei a p - jungdavom, nei patys 
a p s i - junginėdavom.

Tiesa, keliolika partijų galėtų figūriškai tarti esančios 
apsijungusios, sakysim, net ir tame pačiame Vlike apie jo 
tikslą. Bet čia Vlikas, figūriškai tariant, vaidintų "juostos” 
ar "lanko” vaidmenį jame susijungusioms partijoms, o ne 
atvirkščiai. Vlikas yra vienetas, kaip ir betkoks komitetas. 
Kadangi jis įgaliotas ne vienos organizacijos, tai jis, be abejo, 
yra jungtinis vienetas (kaip molekulė, o ne atomas), 
bet jis toks buvo visada, nes visada jo sudaryme dalyvavo 
daugiau kaip viena grupė. Pernai, prisidėjus prie jo dar pen
kioms grupėms, jisai tapo papildytas, padidintas, ta pačia 
proga ir pertvarkytas, tikėkimės — pataisytas, pagerintas, 
ai- "atremontuotas”, bet tik ne dar kartą "apjungtas” kaip 
nors iš paviršiaus: tos penkios grupės Įdėjo savo dalį į ko
miteto substanciją, o ne tapo kokiais "apjungiančiais” lan
kais, lyg perdžiūvusios statinės lentelėms standžiau suglausti 
(irgi nesakytumėm "apglausti”).

"Apsijungęs Vlikas” tegalėtų turėti vieną iš dviejų pras
mių. Viena — kad jis buvo pakrikęs, bet dabai- yra vėl šiaip 
taip apsijungęs, tai yra, lyg ir apsigydęs pakrikimo ligą, bet 
ne galutinai išsigydęs. Kita — kad jungėsi, jungėsi, o pasi
rodė, kad a ps i-jungė, tai yra, apsiskaičiavo, apsiriko, ap
sivylė, nes išėjo ne tai, ko norėta ... Negi tikrai Vlikas nori 
tą pasakyti? Turbūt ne. Ar neteks kreiptis į Gimtosios Kal
bos teismą?
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ANTANAS SMETONA TAUTINIŲ 
SIEKIU PAŽANGOS KELYIE

(Pasakyti žodžiai Montrealy, Detroite ir Toronte) [2) 
___________ STASYS SANTVARAS --------------------

Pierre Teilhard de Chardin, mūsų dienų filosofas, paleontolo
gas ir evoliucininkas, kaip jėzuitas, sukėlęs nemaža kontroversijų, 
bet pastaruoju metu vadinamas didžiu mokslininku ir didžiu Dievo 
Urnų, apie Homo Sapiens taip kalba: "Žmogus nėra statikinis pa
saulio centras, kaip ilgą laiką apie tai buvo galvojama, jis yra Evo
liucijos ašis ir "strėlė", o tai yra kaž kas daug tobulesnio". Ir kitoj 
vietoj dar priduria: "Dvasinė tobulybė ir medžiaginė sintezė, berods, 
yra tie du požiūriai, ar partneriai, vieno ir to paties fenomeno".

Evoliuciją, pažangą, kiekvieną jų tarpsnį, kaip iš Aukštybių yra 
skirta, išgyvena kiekviena tauta ir kiekvienas atskiras asmuo. Pa
sirinkimų Čia gali būti daugoka, bet prisiminkim porą pagrindinių: 
žmogui nesunku pranykti be pėdsakų, "kaip dūmui, išblaškomam 
vėjo", bet drauge žmogus yra laisvas kurti ir palikti savo darbus, Į 
kuriuos eilės ateinančių kartų remsis, kaip į granito paminklą, 
žinoma, tas protėvių idėjas toliau puoselėdami ir tobulindami.

Berods, atėjcr metas, kada tik tokiu požiūriu mes turim žiūrėti į 
Antaną Smetoną ir jo palikimą. Ką jis nuveikė tada, kai lietuvių tauta 
dar tebeskendėjo "nakty be aušros"? Ką sako ir ko mus moko jo pa
likti raštai? Ar Lietuva evoliucijonavo, ar ji darė pažangą, kai Ant. 
Smetona kelloliką metų stovėjo lietuvių tautos prieky? Prisipažįstu, 
trumpoj kalboj nelengva Į tuos klausimus duoti atsakymus, kurie bū
tų tokie tikslūs, lyg tyrimų laboratorijoj surašyti. Pradėsiu nuo poros 
asmeninių išgyvenimų, nes tai, berods, yra lengviausia.

Visi mes turėjom daug mokytojų. Kai kada, kai susirenkam bū
rys senų draugų! krūvą, mėgstam apie savo mokytojus Pakalbėti ir net 
iš jų silpnybių pasijuokti. Mano mokytojai Vilniaus Ryto d-jos gimna
zijoj yra ypačiai puošni ir nesenstanti, anot žemaičių, žolynų puokš
tė. Jų tarpe buvo Myk. Biržiška (gimn. direktorius), Ant. Smetona, AL

Stulginskis, Juozas Naujalis ir dar keletas kitų, kurie nepr. Lietuvoj 
taip pat buvo įsijungę į atsakingus darbus. Dr. Jonas Basanavičius 
gimnaziją aplankydavo du ar tris kartus per metus, kaip koks labai 
aukštas inspektorius. Tada šveisdavom suolus, plaudavom langus, va- 
lydavom klases -- tada būdavo jaudinanti gimnazijos šventė. Ant. 
Smetona mus mokė graikų kalbos, istorijos ir visuomenės mokslų, 
bet ilgainiui ir jis gimnazijoj darėsi tik svečias -- labai gerbiamas, 
laukiamas ir mylimas svečias. Kai kada jis Lietuvos reikalais ilges
niam laikui išvykdavo J užsienį, dalyvaudavo konferencijose, rūpinda
vosi net mūsų, apšepusių gimnazistų, apranga, o kai kada porą sa
vaičių ir ilgiau sėdėdavo namųarešte, nes savo lietuviška veikla boda
vo kuo nors neįtikęs vokiečių okupacinei valdžiai. Dėkui Dievui, kai
zeris Wilhelmas II ir jo patikėtiniai Lietuvoj anuomet kacetinių baus
mių nepraktikavo. Tačiau mes, vaikai, kai tik sužinodavom, kad Ant. 
Smetona areštuotas, mažais būreliais eidavom prie jo namų, slankio- 
davom ten ir atgal, ir žiūrėdavom, kai vokiečių kariuomenės žanda
ras, persimetęs šautuvą per petį, žingsniuodavo šaligatviu prie Sme
tonos namų.

Tai yra įspūdžiai, kurie negali pranykti, kaip pėdos smėly. Man 
asmeniškai, esu tikras, ir kitiem mano draugam, teisybė buvo rankom 
apčiuopiama. Ant. Smetonos, mūsų mokytojo, drąsi ir atkakli patrioti
nė veikla ugdė mūsų patriotizmą, gilino lietuvybės pajautimą, ryškino 
pažiūras bei įsitikinimus, formavo jaunuolio būdą, šiandien, po 40-ties 
metų, mano pareiga yra paliudyti: Ant. Smetona Vilniuje gausiam 
pulkui jaunimo buvo pažangos ir tautinių idealų siekimo skiepytojas, 
pats jisai gyvas tų kovų ir siekimų dalyvis.

Ir dar vienas epizodėlis: kai susirinko Steigiamasis Seimas, kai 
Ant. Smetona jau nebuvo išrinktas valstybės prezidentu, kaipdabar iš 
tolo nesunku regėti, jis, pagal savo būdą ir išmintį, išėjo konstrukty- 
vion ir kultūringon opozicijon--jis pradėjo redaguoti ir leisti laikraš
čius. Ano meto demokratinė Lietuvos vyriausybė tuos laikraščius už- 
drausdavo leisti beveik kas antra savaitė. Ir, va, tuos įvairių vardų 
laikraščius aš pasirinkau savo rašto debiutam. Buvau prisiėmęs 
apstą žinių apie teatrą, berods, karais man atrodydavo, kad kito 
tokio teatro meno žinovo ir negali būti. St. Vydragos slapyvardžiu 
rašiau recenzijas, rodžiau savo išmonę, rodos, kai kada ir eilė
raščių pasiųsdavau. Ant. Smetona spausdino tuos mano raštus, u- 
čiau aš per keletą metų nedrįsau užeiti redakcijon ir asmeniškai 
su redaktorium pasikalbėti. Iš tikro, ar galėjo geltonsnapis belstis į

Mokytojo ir buv. Respublikos prezidento duris? Tik žymiai vėliau, kai 
kaž kuria proga patekau prezidentūron, prezidentas Ant. Smetona man 
arė: "Matau, bandai augti ir tobulėti, Santvarai. Tai yra gerai, ui yra 
prasminga". Žinoma, tuoj suvokiau, kad anie mano raštai, kuriuos ji
sai spausdino, buvo tik bandymai, gal tik jauno žmogaus puikybės pa
dariniai. Tačiau, jeigu jie nebūtų pasirodę spaudoj, ar būtų buvusi 
Įmanoma pažanga? Tokiu būdu Ant. Smetona paskatinimu, darbais ir 
gyvu pavyzdžiu ne vienam jaunam vyrui padėjo suprasti, kad kiekvie
nas darbas yra reikalingas pasiruošimo, žinių, patyrimo ir su at
kaklumu ugdomo ulento, žinoma, jeigu tą talentą ponas Dievas tau 
davė.

Stabtelkim valandėlę ir pažvelkim J Ant. Smetoną, kaip į visuo
menės veikėją. Faktti, kuriuos papasakosiu, priklauso lietuvių dra
mos teatro istorijai, bet jie nėra perdaug plačiai žinomi, todėl gal ir 
bus įdomūs.

1901 m. Vilniuje buvo surengti du ar trys slapti liet, vaidini
mai. Vasarą dr. Ant. Vileišio bute vaidinu vienaveiksmė komedija 
"Vienas iš mūsų turi apsivesti". Vaidino Em. Vileišienė, Cha Vilei
šienė, Ant. Smetona, Jonas Vileišis ir A. Rypšys. Režisavo Pov. Ma
tulionis, Kauno, Vilniaus ir Vitebsko gub. miškų revizorius, didis te
atro meno mylėtojas, vėliau Dotnuvos Žemės ūkio Akademijos rekto
rius ir profesorius. Pirmajam spekukliui pasisekus, antras buvo su
rengtas tų pat metų lapkričio 17 d. aip pat dr. Ant. Vileišio bute. Tre
čią kartą vaidinta Bitės ir Žemaitės veikalėliai "Velnias spąstuose" ir 
"Kaip kas išmano, uip save gano". Siame spekakly vaidino E. Bra- 
zaitytė, F. Bortkevičienė, abi Vileišienės, Ant. Smetona, Pr. Butkevi
čius, Pov. Gaidelionis, A. Rypšys ir J. Vileišis. Režisavo us pats P. 
Matulionis. į tuos slaptus vaidinimus rengėjai įsileisdavo tik visai 
patikimus žmones. Jonas Strazdas, vėliau žymus Vilniaus liet, teatro 
veikėjas, liudija, kad jam su tėvu į vaidinimą atėjus, nors jis turėjo 
tik 15 metų, teko atsiklaupti ir prisiekti, kad niekad niekam nepasa
kos, ką šiuose namuose matė. Dr. Ant. Vileišio namus vaidinimų me
tu saugodavo patikimi sargybiniai, kad rusų policija neužkluptų. Aišku, 
negalima norėti, kad tokiose sąlygose dirbantis teatras turėtų kurią 
nors gilesnę teatrinę mintį. Tai buvo tik pirmųjų grūdų bėrimas į dir
vą, kurioj derlius sužvilgo tik po dviejų dešimtmečių. Tačiau P. Matu
lionio ir jo bendradarbių teatrinio darbo pasungos, kupinos hero
izmo, turi itin nemažos reikšmės liet, teatro istorijai.

(Bus daugiau)



1965 m. sausio 6 d. DIRVA Nr.2 - 5

PO KALBŲ, KALBŲ IR NUGĖRIMŲ...
Jeigu mūsų kalbos būtų smil

čių dulkės, mes jau būtum kal
nu saulę pasiekę.

Kalbėsim daug ir gražiai. Se
natoriai, kongresmanai talkinin
kaus. Grigaitis ir Co. garbins 
Rooseveltą, nepripažinimą, Si
dzikauskas... "remiantis tuo 
postulatu, politinė gravitacija 
mums neatmestina...", poetas 
Gustaitis Antanas kartos: "Ab
soliučiai tobulai viskas eina at
bulai". Bet Gustaitis — humo
ristas, o mes vis labai rimti.

Tai dėsis mums visiems mi
nėtiną, brangią šešioliktąją. Tai
gi, atsiprašysiu už feljetonu kvep- 
telėjusią |žangą. Grokim ant rim- 
tyjy.

Mintis, kurią čia apreikšiu, ne 
mano — Rapolo Daukšos, bet vie
no kongresmano, kuris jau daug 
metų mini kartu su angliakasiais, 
daktarais, prelatais, saliūninin- 
kais ir kitais Vasario 16-tą. Tas 
kongresmanas, mandagiai pasa
kė: "Užteks manašarų. Tikrai jas 
palikit Maskvoje". Reikalas klo
josi taip: kongresmanas" du kartu 
priėmė Nasvyčio ir Armonienės 
ašaras, bet kai jam pasiūlė penk
tą kartą tas pačias ašaras, žino
ma, mandagiai atsisakė. Be ko ki
to, tas Į žvalus kongresmanas pa
tarė gerai perskaityti ašaras, kur 
jis ar jo štabistai radę lietuviams 
kaltinimą... šaudymą kažkur,kaž 
kaip? Lyg tai mūsų adresu. Tuoj 
pat puolu sakyti, kad Nasvyčio ir 
Armonienės ašaros atlieka ir at
liks milžinišką propagandą. Ir 
taip apsukriai, ir taip aplink vi
są svietą. Vienas bimbininkų at
stovas išdr|so kaltinti: "Jeigu

KAS BUVO? 
KAIP BUVO?

DĖL KO BUVO?, ... j ‘

šiais požiūriais Aleksandras Merkelis Antano Smetonos monogra
fijoje gvildena Lietuvos laisvės apyaušrio ir nepriklausomybės laikotarpio 
įvykius ir jų fone vaizduoja pirmąjį ir paskutinį jos prezidentą.

• MONUMENTALUS VEIKALAS
Monografija apima 786 psl. didelio (6x9 colių) formato. Iš to skai

čiaus 32 psl. iliustracijų. Įrišta kietais viršais, su iliustruotu aplanku.
Leidėjas davė puošnią išorę. Apipavidalinimu neužsileidžia geriau- 

siems leidiniams.
O autorius, greta visų kitų vertingų bruožų, suteikė veikalui puikų 

stilių, kuris žavi sklandumu, grakštumu, lankstumu. Dažnai pasitaiko 
dialogų, kurie teikia tekstui gyvumo ir betarpiškumo.

• LIETUVOS MONOGRAFIJA
Biografijai tikrąja to žodžio prasme skiriamas pirmasis veikalo 

skyrius, o toliau dėstoma A. Smetonos visuomeninė, kultūrinė ir politinė 
veikla, kuriose jis kuo plačiausiai reiškėsi per ištisas keturias dešimtis 
metų (1904-1940). Autoriaus prasitarimu, dėl šio pobūdžio pati didžioji 
veikalo dalis tiktų vadinti Lietuvos monografija.

• GAUSI DOKUMENTACIJA
Dėl vaizdo ryškumo daug dokumentų cituojama ištisai. Įvykiai 

aprašomi visu platumu ir komentuojami autoriui būdingu įžvalgumu ir 
objektyvumu. Savo teigimus autorius remia šaltiniais, iš kurių yra patei- . 
kęs daugiau kaip tūkstantį citatų. Veikale trumpiau ar plačiau minima 
per 1200 kitų asmenų, vienaip ar kitaip susijusių su A, Smetonos veikla.

• LEMTINGI ĮVYKIAI
Paskutiniuose dviejuose skyriuose aprašomi Lietuvai lemtingi įvy

kiai — Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Sąjungos ultimatumai ir okupa
cija. šiam laiko atžvilgiu trumpam tarpui autorius skiria apie trečdalį 
veikalo dėl padarinių fatališkumo Lietuvos valstybei.

Patys tuos įvykius išgyvenusieji atsimename juos bendrais bruo
žais. O monografija Įgalins susipažinti su daugel detalių, kurių ne visos 
buvo žinomos visuomenei anomis kritiškomis dienomis.
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RAPOLAS DAUKŠA

nieko daugiau DP nebūtų padarę 
komunizmui, tai už "Palikim aša
ras Maskvoje" reikia užtrenkti vi 
sos durys | tėvynę". Kai komu
nistų davatka pyksta, broli, tai 
jau gerai...

Gr|žkim prie kongresmano. Jis 
išrinktas ir toliau, dievai žino ke
lintam terminui. Tai jis ir sako: 
"Jeigu jūsų moteris parašė tokią 
knygą, tai kodėl jūs vyrai - po
litikai, rašytojai, poetai nepa- 
rašot. Juk jūs pirmieji pažinot 
sovietin| imperializmą. Jūs sa
kot, kad jūsų išvežė | Sibirą, 
kankino, žudė tūkstančių tūks
tančius. Kodėl aš apie tai nepa- 
skaityČiau geroje knygoje. Kas 
dedasi dabar jūsų krašte, kur J 
iš jūsų kalbų geriau įsivaizduo
ju negu Patomac upės krantus?"

Įsibėgėjęs kongresmanas pa
sakė, kad ne dokumentais, su pen
kiomis antspaudomis, su labai 
geromis Amerikos politikų reko
mendacijomis užverskit knygų 
rinką, bet kaip Maskvos ašaros, 
kaip lengvą taiklų pasiskaitymą, 
kur| milijonai skaitytų.

čia mūsų politinė, visuomeni
nė išmintis šoko kongresmanui 
skųstis, kad mes, girdi, rašom, 
bet mūsų raštų niekas neleidžia. 
"O ką jūs veikiat? Kodėl jūs pa
tys neleidžiat. Jūs patys išlei- 
sit tokias, kokios jums geros, o ne 
kokios geros redaktoriui, kuris 
vakar užsisakė juodųjų ikrų iš 
pačios Maskvos..."

Ir čia dar buvo pasakyta, kad 
knygų leidimas Amerikoje di

Zip Code...............

(Visą adresą rašyti didžiosiomis)

delis ir pelningas biznis. Kodėl 
nebandyti, jeigu ne pelno, tai 
reikalo vardu?

Kongresmanas, labai atsargiai 
bet tarp eilučių prasitarė, kad 
Rytų Europos tautas, ypač Pabal
tijo valstybes, išgelbės viešoji 
opinija. Ji yra valdovė balsuojant, 
ji yra komisijose, ji yra lėmėja 
kas turi atsisėsti, paspausti myg
tuką. Tai demokratijos privilegi
ja.

ARTYN PRIE REIKALO

Rimtieji dalykai dedasi veidu | 
kump| ir stikliuką. Tai vyksta po 
kalbų, po nudūsavimų, po pasi
kartojimų. Tu jauti kaimyno žmo
nos alkūnės šilimą, liežuvis nu
plautas ir darbe ima veikti. Yra 
kalbų. Greit ateisimos šešiolik
tosios alkūnių pasilytėjimuose pa
bandykim nors praskrendančio 
sparnu užkliudyti knygų rašymą, 
leidimą. Tokios linijos:

a) Mes galim ir turim turėti 
leidyklą anglų kalba mūsų gyvy
binės užduoties reikalui.

b) Knygų rašymui būtina orga
nizuoti pajėgius rašytojus, žur
nalistus. Ir planingai.

c) Geros knygos paruošimui 
turėtų dirbti keletas rašytojų. 
Medžiagos rinkimui telkti visam 
pasaulyje išsibarsčiusius lietu
vius. Jau galima sugriebti davi
nių, nusidavimų ir iš anapus ge
ležinės uždangos.

d) Leidykla turi sutelkti ir su
telks mūsų kovų, idėjų draugus. 
Jų yra milijonai. Nors tūlas žur
nalistas dejuoja Margutyje, kad 
mes su pralaiminčiais suside-

IŠ PRAEITIES ARCHYVO... Grupė neolituanų Nepriklausomoje Lietuvoje korporacijos šventėje. Stovi 
iš kairės: A. Vilkaitis, Kirlytė, Gulbinas, V. Gudaitis, T. Budreckienė ir S. Monkus.

dam. Bet, kad laimėtojai mus 
vadina šarlatanais... nes mes ne
norime Kremliaus vergijos ra
mybės ir Balkanuose ir prie 
Nemuno.

f) Leidykla pravartu steigti 
Chicagoje, Clevelande ar net Deu 
roite. New Yorkas leidyklomis 
persigrfldęs. čia zulcbergerių, 
lippmannų dvasia sunkiasi ir iš 
sienos plytų.

Manykim, jog būtų pravartu 
diskusijos. Gal Dirvos rabinai ne
pagailėtų vietos, laiko. Manding, 
klausimas opus ir gerokai pavė
luotas. Taigi, po minėjimų Šešio
liktosios, prie stelų iršiltųalkū- 
nių, pasvarstykim knygos leidimą 
anglų kalba.

Mes vis dar be paso, be veido 
milijonų akyse. Mus jau nori va
dinti ir traktuoti nuolikomis. Mes 
bailaus Jonelio durnelio tyla pra
ėjom mums mestą šarlataną. Kai 
tūkstančiai aukų sudėta rezisten
cijos prieš totalitarizmus, kai 
laisvės, teisės banga skalauja 
kaskart mažesnius krantus, kai 
prie Amerikos krantų tiranijos 
avangardas susikūrė ir...

Bet tai jausmai, retorika. Su
manus rašytojas dar kartą nuo 
aukšto sosto pasakys, kad mes 
norime fnokyti mokytus, norim 
būti gudresni už gudrius. Be to, 
tai nuklydimas j lankas.

Gr|žtu prie kongresmano. 
"Pats metas jums kalbėti. Jeigu 
neklauso -- rėkit. Visu balsu. 
Nebijokit būti apkaltinti, bijokit 
būti užmiršti." Mūsų siekimai, 
mūsų kančios, patirtis reik sudė
ti | mažas raides ir dideles kny
gas.

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE
PAMINĖTOS 80-SIOS J.

GRUODŽIO GIMIMO 
METINĖS

(E) 1964 m. gruodžio 20 
d. suėjus 80-sioms kompo
zitoriaus Juozo Gruodžio 
gimimo metinėms, sukaktis 
paminėta spaudoje ir kitur. 
Apie sukaktuvininką "Tie
soje” (1964 m. gruodžio 20, 
nr. 297) rašydamas, prof. 
St. Vainiūnas pažymėjo: 
"kas rusų tautai M. Glinka, 
norvegams — E. Grigas, 
lietuvių tautai, be abejo. J. 
Gruodis”. Pagal Vainiūną, 
tenka stebėtis J. Gruodžio 
muzikinės — visuomeninės 
veiklos i v a iriapusiškumu. 
1948 m. Kaune mirusio 
k o m pozitoriaus kūrybinių 
tradicijų tęsėjais (moki
niais) nurodyti: A. Račiū
nas. A. Budrumas. J. Na
bagas. J. Juzeliūnas, V. 
Klova, P. Tamuliūnas ir kt. 
(Nenurodyti į Vakarus pa
sitraukęs J. Gaidelis, dar 
Kl. Griauzdė ir kt.).

Muziko gimimo sukaktis 
paminėta Vilniuje. Kauno 
ir kt. miestuose. Konserva
torijoje įvykusioje konfe
rencijoje — koncerte buvo
J. Nabažo pranešimas apie
J. Gruodžio gvvenimo ke
lią. O. Narbutienės — apie 
jo simfoninę kūrybą, mu
zikologo A. Ambrazo — 
anie estetines Gruodžio pa
žiūras. Daugiausia buvo 
p a b r ė ž iamas kompozito.

LIETUVOS ATSTOVO J. KAJECKO

SVEIKINIMAS Į LIETUVĄ

MIELIEJI GARBINGOS
TĖVYNĖS TAUTIEČIAI,

Palydime senuosius 1964 me
tus. Su jais užsibaigė Donelaičio 
metai, kuriuos taip didingai Ame. 
rikoje paminėjom. Jie buvo mini
mi ir Lietuvoje. Mes ypatingai at
kreipėme dėmesj | Donelaičio il-

riaus . . . liaudiškumas. Po 
pranešimų atlikti Gruodžio 
kūriniai .

KULTŪROS ĮVYKIŲ 
KRONIKA

(E) '.'Literatūra ir Me
nas” (1964 m. 50 nr.) pa
skelbė V. Kazakevičiaus 
str. "K. Donelaitis ir na
cionalistų biznis užjūryje”. 
Autorius daro išvadą, kad 
užjūryje norima Dpnekutį 
pasisavinti, nes, girdi, jis 
priklausąs "tarybinei lietu
vių liaudžiai ir viso pasau
lio pažangioms jėgoms”. 
Straipsnyje cituojami ar 
puolami Vakaruose apie 
Donelaitį rašę: J. Aistis, B. 
Babrauskas, dr. J. Grinius, 
B. Raila, St. Santvaras, Stp. 
Vykintas.

— Praėj. metų gruodžio 
12 d. Minske atidaryta Lie
tuvos taikomosios ir deko
ratyvinės dailės paroda. 118 
lietuvių dailininkų ir kt. 
specialistų pateikė daugiau 
kaip 1.000 eksponatų. Gudų 
visuomenei parodyti baldai, 
kilimai, dekoratyviniai au
diniai, keramika, stiklas, 
gintaras, nuotraukos, vaiz
duojančios interjerus, ku
riuos sukūrė Lietuvos ar
chitektai ir dailininkai.

— Praėj. metų gruodžio 
15 d. pirmą kartą Vilniuje 
simfoniniam orkestrui diri
gavo Saulius Sondeckis. Jis 
žinomas ir už Lietuvos ribų 
kaip kamerinių orkestrų 
vadovas. Pagal dirig. M. 
Dvarionaitę ("Tiesa”, nr. 
295), Sondeckio dirigavimo 
technika dar nesanti visai 
nušlifuota, mostai buvę per 
intensyvūs. Koncerte atlik
ta dvi Stravinskio s uitos, 
V. Klovos koncertas violon
čelei (su soliste, Maskvos 
k o n s ervatorijos studentė 
Silvija Narūnaite) ir Schu- 
berto "Rosamunda”. Klo
vos koncertas, Dvarionai
tės teigimu, buvęs blankus.

ges| tos mūsų tautos gadynės 
"kai lietuvninkės dar vokiškus 
žodžius ištarti negalėjo. "Mes 
irgi ilgimės tų laikų, kada lie
tuvis Tėvynėje slavų žodžių iš
tarti nemokėjo ir nereikėjo. Da
bar Lietuvos sostinėje didžiu
moj skamba nebe Birutės dai
na ir kalba. Su ateinančiais me
teis mes linkime, kad lietuvių 
kalba užimtų vyraujančią vietą 
savajame krašte.

Užbaigėme minėti šimtmeti 
nuo to laiko, "kai... tautos sūnūs 
vergijos rūmo pančius griovė." 
(P. Babickas). Tie metai atnešė 
40 metų trukusią nakt|, kada "nei 
žodžio, nei rašto neleido erelis 
suspaudęs sparnais". (Maironis).

Audrų ir tautos kančios me
tais nepalaužiama viltis buvo ir 
tebėra kelrodis | geresnę, lais
vesnę tautos ateit|. Vilties re
ceptas tinka ir šiems laikams, 
"nes kaip begyvent ir kentėt be 
vilties?" Viltis prikėlė Izraelio 
valstybę, viltis prikėlė Afrikos 
žempo tautas. Viltimi gyveno 
Basanavičius, Kudirka ir eilė 
kitų, šviesesnės ateities viltimi 
gyvenkime ir mes. Kas netenka 
vilties --tas pats savo ranko
mis ką statė — sugriauna.

Besibaigią Donelaičio metei 
priminė ir Simano Daukanto mir
ties šimtmeti. Jo siekimai tebe
gyvi lietuvių tautoj. Daukantas 
smerkė tuos, kurie jo tautiečiams 
baudžiavą užkorė. Jis ragino iš
laikyti savąją kalbą ir savąjį bū
dą.

Pereiti metai tautai buvo nuos
tolingi. Netekome prel. K. šaulio 
bei Stepono Kairio -- Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signata
rų, Gen. Konsulo J. Budrio — 
Klaipėdos išvaduotojo bei Dr. A. 
Trimako — Vliko pirmininko. 
Tas spragas tenka užpildyti nau
jom jėgom. Vietoj audros išvers
to stulpo, anot Kudirkos, tenka 
tuoj kitą statyti.

Steponas Kairys yra pareiš
kęs, kad rungtynėse "laimės ne 
ginklai, bet... laisvę pamilęs 
žmogus". (Naujienos, 1964.XII.17 
d.).

Anot prezidento Johnsono, "is
torija Rytų Europos žygiuoja di
desnės laisvės kryptimi," t.y. 
Lietuvai patogia kryptimi, nes 
laisvė Lietuvių tautos ir alfa ir 
omega.

Naujųjų Metų proga giliai nuo
širdžiai sveikinu mielus tautie
čius Tėvynėje. Tikėkimės Naujie
ji Metai atneš naujų prošvaisčių 
kada dargi Afrikos tautos "iš
pančiotos gyvuoja plačiai". Ti
kėkime, kad didžiajai laisvės ir 
nepriklausomybės mėgėjai, Lie
tuvai, irgi "lemtas ne kitas liki
mas. Ir Lietuvai laisvės nušvis 
rytmečiai". Tai mano giliai nuo
širdus tautiečiams ir sveikini
mas ir linkėjimas.

ALĖS RŪTOS 
premijuotas romanas

KELIAS J KAIRU
jau išsiuntinėtas knygų platintojams.

Romaną galima įsigyti Dirvoje ar 
užsisakyti paštu. Kaina 3 dol.
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Australijoje, Sydnėjuje, Lietuvos Kariuomenės šventės minėjime buvo suvaidinta vieno veiksmo 
drama "Moterys karo metu". Nuotraukoje aktorės ir režisierė. Iš kairės: S. Makflnienė, G. Hornie- 
nė, O. Jarmalavičienė, A. Grinienė, L. Gaidžionienė ir L. Lelešienė.

TARYBINIAMS PECKELIAMS - CENZORIAMS

AUSTRALIJOJE BRAZIAI PAMINĖTA 
KARIUOMENĖS ŠVENTE

Australijos Lietuviu Veteranų 
Sąjungos "Ramovė" Sydnėjaus 
skyrius, kuriam pirmininkauja 
majoras S. Narušis, Bankstowno 
lietuvių namuose suruošė įspū
dingą Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą, kur( atidarė 
skyriaus valdybos narys J. Pet- 
ninnas, pakviesdamas | garbės 
prezidiumą visus Sydnėjuje gy
venančius Lietuvos laisvės ka
ro karius, kūrėjus-savanorius. 
Gerbiant atsistojimu žuvusius už 
Lietuvos laisvę, Sydnėjaus lietu
vių kapelionai kun. P. Butkus 
atkalbėjo minėjimo invokaciją.

Paskaitą apie gen. gyd. Nagių- 
Nagevičių, lietuvių tautos ugdyto
ją ir Karo Muziejaus (kūrėją, 
skaitė S. Narušis. Paskaitinin
kas, gerai atsijotais faktais ir 
vaizdais nupiešė visą generolo 
Nagiaus gyvenimo kelią nuo jo 
vaikystės iki mirties Amerikoje.

Gerbiant šio žymaus kario ir 
kultūrininko atminimą atsistoji
mu, buvo iš plokštelės pagrotos 
vėliavos nuleidimo Kauno Karo 
Muziejaus sodelyje apeigos, 
kurių eigą ir reikšmę kalbėtojas 
jautriais žodžiais smulkiai buvo 
nupasakojęs paskaitos užbaigoje.

Tolimesnėje minėjimo progra
moje buvo suvaidinus vieno 
veiksmo vaidinimas "Moterys 
karo metu", kur( paruošė ir re
žisavo Agnė Grinienė,pasižymė
jusi kaip literatė, dramos vei
kalų | lietuvių kalbą vertėja ir 
Sydnėjaus "Atžalos" teatro ak
torė.

Vaidino: L. Gaidžionienė, G. 
Hornienė, O. Jarmalavičienė, S. 
Makūnienė ir L. Lelešienė. Vai
dinimas buvo rūpestingai paruoš
tas. Prie vaidinimo pastatymo 
prisidėjo scenos sutvarkymu A. 
Plukas, apšvietimus. Sankauskas 
ir padėjimu režisūrai L. Lele - 
šienė. Režisierės ir aktorių (dė
tą darbą atlygino gausus publi
kos atsilankymas, užtikrinęs vi
so minėjimo pasisekimą.

Minėjimo programą užbaigė 
Sydnėjaus Dainos choro pasiro
dymas. Choras, muz. K. Kava
liausko vadovaujamas, padaina
vo dvi A. Vanagaičio dainas -- 
"Malda" ir "Laisvės Varpas" ir 
J. Gudavičiaus -- "Kur giria 
žaliuoja". š( kartą nors ir ne
pilname sąstate Dainos choras 
padainavo darniai ir skambiai 
ir dar kartą parodė, kad choras

yra nepakeičiama lietuviškų kul
tūrinių parengimų pažiba.

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
"Ramovė" Sydnėjaus skyrius 
vysto vadovaujančių lietuviškų 
organizacijų gretose gražią tau
tinę veiklą Australijoje.

Kone kiekvieną kartą kai gaunu 
laišką iš Lietuvos, draugai tary
biniai cenzoriai palieka labai 
gramozdiškus savo pėdsakus. 
Užklijuodami atplėštus laiškus 
ant vokų briaunelės jie paprastai 
užtepa tiek daug klijų ,kad šie, 
prasiveržę ( voko vidų, pripildo 
ir pat( laišką. Laiškus iš vokų 
tenka plėšte išplėšti. Atrodo, kad 
draugai cenzoriai nežino, kadki- 
šinėjimas savo nosies (piliečių 
susirašinėjimą yra baudžiamas 
tarybinių (statymų. Jie vargšai 
yra taip užsiėmę laiškų tikrini
mo darbu, kad neturi laiko pa
siskaityti "teisingiausių" visa
me pasaulyje tarybinių (statymų. 
Bijodamas, kad draugai cenzoriai 
nepakliūtų Partijos nemalonėn, 
kaip kad dėl savo persistengimo 
(kliuvo vargšas proletarų drau
gas Nikita Sergejievičius, aš 
jiems pasituosiu atitinkamą 
straipsnj iš "Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos Baudžia
mojo Kodekso" 137 straipsnj - Su
sirašinėjimo slaptumo pažeidi
mas.

.. Piliečių susirašinėjimo slap
tumo pažeidimas — baudžiamas 
pataisos darbais iki vienerių me
tų, arba bauda iki trisdešimt rub
lių, arba viešuoju papeikimu".

Tad matote, draugai cenzoriai,

MIKITA PŪKELIS

jūs turite atlikti savo nešvarų daR 
bą daug švariau (mėginkite užkli
juojant atplėštą voką tepti ma
žiau klijų), kitaip jūs galite būti 
patraukti atskaiton prieštarybin( 
teisingumą, o jis, kaip žinote, 
niekam išimčių nedaro. Tik pagal
vokite, kaip nulėkė nuo pedesta- 
lo "mūsų saulė ir mūsų mokyto
jas" draugas Stalinas bei jo geri 
draugai Beria, Molotovas ir kiti. 
O taip dar neseniai visų jūsų di
džiai mylimas ir gerbiamas 
draugas Nikita. Na,o kas jūs esa
te, draugai cenzoriai, kad taip 
neekonomiškai švaistotės su vals
tybės turtu — tarybiniais klijais, 
tepdami juos kur reikia ir nerei
kia! Nejaugi jūs nežinote, kad ga- 

lite būti apkaltinti ne tik "susi
rašinėjimo slaptumo pažeidimu" 
bet drauge ir 179 straipsniu — 
aplaidumu, kuris skamba sekan
čiai:

"Nepanaudojimas valdžios ar
ba pareigūno neatlikimas ar ne
tinkamas atlikimas savo tarnybos 
pareigų dėl nerūpestingumo ar ne
sąžiningumo, padaręs esminę ža
lą valstybės ar visuomenės inte
resams arba piliečių teisėms ar 
teisėtiems jų interesams,— bau
džiamas laisvės atėmimu iki tre
jų metų, arba pataisos darbais 
iki vienerių metų, arba atleidimu 
iš pareigų".

O jei kartais pasitaikytų griež
tesnis teisėjas, jums galėtų būti 
pritaikinus net 94 straipsnis — 
"Valstybinio ar visuomeninio tur
to grobimas pasisavinimo išeik
vojimo būdu arbapiknaudžiaujant 
urybine padėtimi". Už ką jūs 
sunkinančiomis aplinkybėmis ga
lėtumėte gauti nuo šešeriųiki pen
kiolikos metų "cypkės" O tai jau 
nemažai laiko už nemokėjimą 
tepliotis klijais, draugai, ar ne?!

Tad nuo 1965 metų pradžios pa
sakykite savo viršininkams, kad 
griežtai atsisakote dirbti tarybi
niais (statymais baudžiamojo 
darbo arba dirbkite švariai, taip 
kad koks "nacionalistas", parva
žiavęs iš užsienio ( Lietuvą, ne- 
atsivežtų krūvos jūsų nešvarių 
darbelių kaip apkaltinančios ir 
(rodomosios medžiagos. Na, ži
noma ir mums čia būtų malo
niau švarius laiškus skaityti bei 
žinoti, kad po tiek metų terlio
nės jūs darote pažangą. Atplėšia
te piliečių laiškus, perskaitote 
-- nufotografjuoate, (dedate at
gal ( voką, užklijuojate taip šva
riai ir vykusiai,kad nei šuo ne- 
vamptelėja, kad jūs kišote savo 
nos( ten kur nereikia. Tad mėgin
kite, urybiniai draugai, gal vie
nas iš jūsų pasieks tobulybę, gal 
net Lenino premiją gaus už pi
liečių apgaudinėjimą. O tai juk 
yra aukščiausias Partijos ide
alas!

Mieli tautiečiai!
Dėkite savo sutaupąs j — SCHUYLER SAV

INGS and LOAN ASSOCIATION of Keirnv. New 
.Jersey. Tai vienintelė lietuviu taupymo ir skoli
nimo draugija New .Jersey ir Ne\v Yorko valstijose

T

Dail. J. Bagdono kūrinių paroda New Yorke, Angelų Karalie
nės parapijos salėje, gruodžio 5-6 d. susilaukė didelio susido
mėjimo New Yorko lietuvių tarpe. Parodą aplankė apie 300 asme
nų. Nuotraukoje dail. J, Bagdonas tarp A. Revento ir D. Peniko 
prie vieno parodoje išstatyto kūrinio.

L. Tamošaičio nuotrauka

VEIKIA NUO 1924 METŲ.
Lengvomis sąlygomis duodamos paskolos 

(morgičiai) namams įsigyti ar taisyti. Įvairios 
taupymo sąskaitos. Ųž sutaupąs dividendai išmo
kami }<as 3 mėnesiai. Indeliai apdrausti ligi $10,00(1 
federalinės valdžios Įstaigos.

Mandagus ir greitas patarnavimas anglu ir 
lietuviu kalbomis, ši draugija lietuvių finansinius 
reikalus tvarko jau 40 metų. Per tą laiką draugi
jos kapitalas išaugo ligi $5,000,000.00, o rezervai 
ligi $200,000.00.

Darbo valandos; pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 iki 3 vai. po pietų, penktadieniais 
nuo 9 vai. iki 7 vai. vak.

Kai vieni slidinėja kiti maudosi ... tokie dalykai vyksta New 
Yorko valstijoje Vermonto kalnuose, kur tuos abu malonumus 
galima turėti tuo pačiu metu. Vyt. Maželio nuotrauka

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

Detroito Kultūros Klubo rūpesčiu lietuviška eglutė buvo (rengta 
Detroito miesto muziejuje, kur kas antri metai (vairioms tauty
bėms leidžiama išstatyti kalėdines eglutes. Eglutę papuošė skau
tės akademikės: Rūta Bulgarytė, Birutė Sileikaitė ir Gražina Pe
trauskaitė. S. Hotra nuotrauka

BANKO NAMAI;

24 Davis Avė., Kearney, N. J. 
Telef.; WY 1-0001, WY 1-7260

Julius Paknis, Prezidentas

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
TAIP... PAS MUS -JŪS TURITE PASIRINKIMĄ (VAI- 

RIU TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIU JŪSŲ 
REIKALAVIMAMS . . .

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

VIEŠĖDAMI CHIClMJi: PIRKITE Ml Ifl.lE MdlIERMIlIE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

”SERVING YOlT SINCE 1922”

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
IN VESTAI E N T S A S K AI TO M S

likt ibij rrr.| 1 • rj J

1. Imp. 3-Star FRENCH COGNAC.................. 5th
2. Antiąue Bourbon Kentucky Str. Whiskey. .5th
3. CANADA DRY VODKA..............................5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy............... 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. CO1NTREAU Liqucur.......
6. CHIANTI Importcd Winc ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

. 5th 4.75
. 5th .98
. 5th 1.29

Indėliai apdrausti iki $10.000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court. Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

Chicago Phone: 242-1395; Suburban Phone; 656-6330



1965 m. sausio 6 d. ' DIRVA Nr.2 - 7

^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Algis Motiejūnas, cle- 
velandiečių Povilo ir Mag- 
delenos Motiejūnų sūnus, 
yra paskirtas nuolatiniu 
Western Reserve Universi
teto krepšinio rinktinės na
riu.

”Moto”, kaip jį vadina 
rinktinės dalyviai, 1960 m. 
baigė Collinwoodo gimnazi
ją, kurioje jis buvo užsitar
navęs "krepšinio karaliaus” 
vardą. Tris metus Algis 
praleido kariuomenėje, kur 
išsitarnavo seržanto laips
nį. į VVestern Reserve Uni
versitetą jis įstojo 1963 m., 
kur tuoj pasižymėjo ne tik 
mokslu, bet ir krepšinio 
sporte.

Kaip žinoma. Algis daly
vavo Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinėje, kuri 
atsivežė gražių laimėjimų 
iš Australijos ir Kanados.

žaizdamas W. R. U. krep
šinio rinktinėje. Algis spė
jo pasižymėti, pagelbėda
mas gražia ir sumania gy
nyba. Rinktinės vadovas F. 
Spechalske jį laiko geriau
siu visoje rinktinėje.

• Dail. V. Kasiulio kūri
nių paroda Gallery Inter- 
national patalpose Cleve- 
lande bus atidaryta vasario 
7 d. Prieš tai šioje galeri
joje nuo sausio 10 iki vasa-

CHICAGOS SATYROS TEATRAS

ANTRAS KAIMAS
Sausio 16 diena, šeštadienį, 7:30 vai. vak.

Šv. Jurgio parapijos salėje, Clevelande.

Po vaidinimo orkestro muzika, šokiai, bufetas.

Rengia Putnamo Senelių Namų Statybai Remti Komitetas 

Bilietų kaina $3.00, $2.50, $1.50. Gaunami Dirvoje, 
Patrijoje ir pas V. Rociūną.

1965 M. PARENGIMŲ SEZONAS PRADEDAMAS

CHICAGOS IŠKILIŲJŲ AKTORIŲ 
N. MARTINAITYTĖS ir J. KELEČIAUS 

DRAMOS REČITALIU 
sausio 9 d.z šeštadienį, 7:30 vai. vak., 

šv. Jurgio parapijos salėje.
Bilietai: 3 dol., 2.50 dol. ir 1.50 dol. reserzuojami skambinant VI. Palubins
kui te!. YE 2-3798, V. Akelaičiai tei. UL 1-0934 ar J. žilioniui tel. 486-5275.

Bilietų kasa bus atidaryta šeštadienį nuo 7 vai.
VAIŠĖS — ŠOKIAI.

GROJA MELODY ORKESTRAS.

Visi kviečiami dalyvauti.
L. F. BIČIULIAI

lietuviškieji želmenys Sv. Kazimiero 
mokykloje

Kalėdinis parengimas Šv. 
Kazimiero (Naujojoje pa
rapijoje) Lituanis t i n ė j e 
mokykloje sutelkė moki
nius ir jų tėvus ne tik šven
tiškai nuotaikai, bet ir gra
žiai lietuvybės demonstra
cijai. Sausio 3 d. suruošto
ji programa parodė visos 
eilės mokinių didelę meilę 
lietuviškam žodžiui, kultū
rinėm tradicijom. Dekla
macijos, dainos ir šokiai 
suartina juos bendram tik
slui, ruošiantis ir mokinan
tis darniam pasirodymui. 
Kartu tai įneša įvairumo ir 
įdomumo mokyklinėje ru
tinoje.

Mokyklai šiuo metu va

rio 6 d. rengiama dailinin
ką F; L. Hollendonner, tar
naujančio Clevelando Mu
ziejuje. kūrinių paroda. Ga
lerijoje taip pat galima 
matyti dail. A. Dalgio, R. 
Viesulo. V. K. Jonyno ir F. 
VVildenhaino kūrinius.

♦ clevelandietis, ohio 
UNIV, STUD. RAIMUNDAS SA
DAUSKAS sausio 1 d. Columbus 
mieste buvo labai sunkiai su
žeistas ir paguldytas { Šv. An
tano ligoninę Columbus mieste.

• F. & M. SCHAEFER 
BREWING CO., kuri skel
biasi ir Dirvoje, savo meti
niame pranešime skelbia, 
kad 1964 m. atžymėtini 
10'< padidėjusia to bravo
ro alaus apyvarta. Pirmą 
kartą 122 metų įmonės is
torijoje atsiekta 4 mil. sta
tinių produkcija.

Ryškių laimėjimų atsiek
ta ir Ohio apygardoje.

Dar 1960 m. buvo tenkin
tasi 3 mil. statinių rekordu.

Clevelando prekybos sky
riui vadovauja J. J. Garrity 
su skyriaus buveine 20545 
Center Ridge Rd., Rocky 
River. 

dovauja pedagogas J. Žilio
nis. Jam talkininkauja visa 
eilė prityrusių vyresnės ir 
jaunesnės kartos mokyto
jų. Tėvų komitetui, kuriam 
tenka sunki ir atsakominga 
mokyklos išlaikymo našta, 
vadovauja J. Kazlauskas.

Sekmadienio popietę Nau
josios parapijos salėje pra
leidę tėvai ir svečiai galėjo 
pasidžiaugti ne tiek gausia 
programa, kiek joje daly
vaujančio jaunimo tyru no
ru ir pastangom gražiai pa
sirodyti ir pasireikšti lietu
viškosios kultūros puoselė
tojais. Tai tinkamo auklėji
mo ir paruošimo vaisius,už 
ką tėvai yra dėkingi visiems 
prie to darbo prisidėju- 
siems. Tą darbą žodžiu dar 
įvertino ir pasveikino kle
bonas kun. Angelaitis ir LB 
II apyl. valdybos atstovė O. 
Jokūbaitienė, įteikusi mo
kyklai paremti ir čekį 
($150.00).

Kalėdinės giesmės, dai
nos, lydimos akordeonų 
muzikos, tautiniai šokiai, 
deklamacijos, pradėtos Z. 
Peckaus paruoštu Kalėdi
nėm temom vaizdeliu, pra
bėgo sklandžiai ir greitai, 
nors pradžioje atrodė, kad 
ilga programa gal nusibos. 
Nenusibodo todėl, kad 
sklandžiai atliktu uždavi
niu džiaugėsi visi.

Po programos mokyklos 
mokinius aplankė Kalėdų 
senelis su gausybe dovanų, 
o svečiai būriavosi bufete 
ir dalinosi įspūdžiais, vaiši
nami mokyklos talkininkių 
ir talkininkų.

Clevelando lietuvių vi
suomenė gali pagrįstai di
džiuotis abiem savo litua
nistinėm mokyklom > kurios 
įvairiom progom parodo 
gražius savo darbo vaisius. 
Tai ir yra mūsų lietuvybės 
tvirtovės, kurių rėmimu ir 
išlaikymu turėtume kuo .la
biausiai rūpintis. (p. t.)

PRISIMINUS GEN.
V. NAGEVIČIŲ

VI. Nagiaus-Nagevičiaus bio
grafijoje 26 psl. rašoma: "Be- 
platinant Seimo (Vilniaus. Ž.) 
nutarimus, 1905 m. Kretingoje 
buvo rusų žandarą suimtas ir lai- 
komas Šiaulių kalėjime". Iš tos ke« 
lionės mano atmintyje yra Įstri
gęs savotiškas matytas Įvykis. 
Kadangi areštuotus siųsdavo Į pa
skyrimo vietą per kalėjimus, tad 
ir VI. Nagevičius buvo vežamas 
pro Plungę ir dėl vėlybo laiko 
buvo perduotas miestelio antsto
liui pernakvydinti daboklėje.

Mokinių būry eidamas gatve, 
pamačiau didelĮ ūkininko su kar
tim vežimą, kuriuo vežamas šie
nas. Jame buvo kiek Įdėta šiau
dų, ant kurių pusiau gulsčias sė
dėjo nepaprastai aukšto ūgio stu
dento uniformoje žmogus, aplink 
jĮ sėdėjo su paruoštais šautu
vais žandarai ir greta jojo raiti 
keli kareiviai. Važiavo keliu nuo 
Kretingos ir sustojo prie antsto
lio namų, kur kieme buvo da
boklė. Tuoj vežimą apsupo lydė
jusio ji sargyba ir nuvedė dabok
lėm Mūsų būrys apsupo vežimą, 
norėdami pamatyti iš arti tą mil
žiniško dydžio vyrą. Jis buvo tik
rai augalotas, ypatingai mums vai
kams darė nepaprastą ĮspūdĮ. Pa
siteiravus sargybiniai su pasi
didžiavimu atsakė: tai studentas 
revoliucionierius. Buvo kalbama, 
jog tai buvęs garsusis studentas 
VI. Nagevičius. Garsėjo lietuvių 
tarpe plačiai, nes jis Įvairiose 
vietose sakydavo prakalbas, aiš
kindamas Vilniaus Seimo nutari
mus.

Prie daboklės sargybai buvo pa
skirti du lietuviai (Buivydas ir 
Žalys) "stražninkai" (sargybi
niai), taip tuosyk buvo vadinami 
policininkai. Sutemus atėjo da- 
boklėn anstolis, kiek pasikalbė
jęs su "kaliniu" pakvietė pas sa
ve vakarienei. Vėlai naktĮ pats 
anstolis jĮ atlydėjo, nes bijojo su 
sidaryti sau bėdos, jei pas jį žan
darai būtų užtikę "kalinĮ" nakvo
jant. Apie Ui sargybiniams buvo 
griežtai uždrausta prasitarti. VI. 
Nagevičius su sargybiniais ilgai 
kalbėjosi ir jiems padarė nepap
rastą ĮspūdĮ.

Pora žodžių apie antstoR N. 
Krylovą. Jis buvo kiek pramokęs 
lietuviškai. JĮ mėgo lietuviai, vi
sur jĮ kviesdavosi, net Į kleboni
ją, nes jis tais metais daug lie
tuvių išgelbėjo nuo areštų, ku
riems pasitikėdavo^ slaptai kokiu 
nors būdu duodavo žinią, jog jĮ 
atvažiuos areštuoti. N. Lietuvos 
laikais jĮ sutikau Kaune, jis tar
navo policijoje ir labai džiaugė
si, kad esą gerai gyventi. Mirė 
apie 1921 m. gerklės džiova.

J. ŽILEVIČIUS

• Ar ne per daug mokate 
už savo nanni bei baldų ir 
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas 
Z. Obeleni 531-2211 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

PARDUODAMAS NAMAS

Priešais šv. Jurgio baž
nyčią. 2 šeimų namas 5-5. 
2 gaziniai pečiai, dvigubi 
porcini. grindys kieto me
džio. garažai. Geras pirki
mas. $12,900.

MAINLINE REALTY
HE 1-8181

B e n d r a d a r b i s
Juozas Darnusis

Namų telef. EV 1-8408

Tai naujas ir kartu penktasis St. Clair Savings Assoc. skyrius, 
sausio 2 d. iškilmingai atidarytas 6135 Wilson Milės Rd. (Miner 
Rd. kampas) Highland Heights priemiestyje.

St. Clair Savings, Įsteigta 1916 m., visą laiką pasižymi pasto
viu ir užtikrintu augimu. 1964 m. Įstaigos turtas pasiekė 60 mil. 
dol.

Naujieji skyriai pasižymi ne tik moderniška išore ir vidaus 
Įrengimais, bet kartu atsižvelgiama Į visus patogumus, reikalin
gus tinkamam klientų patogumui.

St. Clair Savings prezidentes Paul J. Schneller pažymi, kad 
bankinė Įstaiga kuriasi ir auga kartu su apylinkės plėtimosi ir 
augimo eiga, nes toji institucija yra suinteresuota ne tik savo, 
bet ir apylinkės gyventojų gerove.

MELIORAVIMAS — 
SKAUDŽIAUSIA LIETU

VOS ŽEMDIRBYSTĖS 
VIETA

(E) Okup. Lietuvos ūkio 
varovai, žiemai prasidėjus, 
skelbia savo pageidavimus, 
nurodo į tamsiąsias bolše
vikinio ūkininkavimo puses 
bei įvairius trūkumus. Vil
niaus "Tiesa” vedamajame 
(1964 m. gruodžio 20, nr. 
297) pakartoja Lietuvos 
k o 1 c hozininkų pageidavi
mus. Jie tokie: reikia dau
giau traktorių, mašinų, rei
kia daugiau mineralinių 
trąšų, stambesnio statybų 
masto, dirvų sausinimo.

Melioravimas, pagal par
tinį dienraštį, tai pati skau
džiausia vieta Lietuvos 
žemdirbystėje. Aiškinama, 
kad nusausinti laukai — tai 

COLONIAL FLOWER SHOPPE 
GĖLĖS KIEKVIENAI PROGAI

Conveniently located one block from Jakubs & Son 
Funeral Home.

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

garantuotas pastovus der
lius. Dėl trąšų — pasirodo, 
dar daug atvejų, kai još 
laikomos neūkiškai, jas išly- 
ja, sunaikina purvas. Ki
taip tariant, jos netinkamai 
naudojamos. Sunkumų dar 
tiek daug, kad jų neįmano
ma išskaičiuoti ir ilgame 
laikraščio straipsnyje.

LIETUVĖS MENININKĖS
ITALŲ PARODOJE

(E) Nuo 1964 m. gruo
džio mėn. pradžios Romoje, 
Condotti galerijoje veikė 
tarptautinė paroda "Kalė
dos pasaulyje", šioje paro
doje su Kalėdų mintis iš
reiškiančiais paveikslais da
lyvavo ir dvi lietuvaitės me
nininkės — Sofija Pacevi- 
čienė ir Irena Pacevičiūtė. 
Paroda uždaryta šių metų 
sausio 5 d.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲLAIKRASTIS

• Prof. Eretas Nevv Yor
ke skaitys paskaitą ”Ar 
tarptautinjs komuni z m a s 
suirs”. Paskaita įvyks sau
sio 9 d., 4 vai. p. p. Apreiš
kimo parapijos salėje. Visi 
lietuviai kviečiami atsilan
kyti.

• Konstantinas Rūkas ir 
jo duktė Nijolė, iš Hartfor
do, Conn., susilaukė gra
žiausios Kalėdų dovanos — 
po 23 metų persiskyrimo j 
Ameriką atvyko jo žmona 
Stefanija Rūkienė. 1941 m. 
ji buvo enkavedistų suim
ta Kaune ir išvežta į Sibi
rą. Tėvui su dukra pavyko 
tos nelaimės išvengti pasi
slėpus uošvijoje.

St. Rūkienei atsiskyrus, 
duktė Nijolė buvo 3 m. am
žiaus. Dabar ji studijuoja 
Arizonos universitete ir 
ruošiasi daktoratui.

K. Rūkui teko padėti 
daug pastangų, kad išga
vus leidimą žmonai atvykti 

Konstantinas Rūkas su dukterimi Nijole New Yorko aerodro
me džiaugiasi sulaukę išleistą iš Lietuvos Stefaniją Rukienę, bu
vusią Sibiro tremtinę.

Margučio leidėjai
LILIJAI VANAGAITIENEI

ir
redaktoriui

ALGIMANTUI MACKUI

tragiškai žuvus, jųjų artimiesiems gi
lią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirvos Redakcija

ALGIMANTUI MACKUI

žuvus automobilio nelaimėj, kolegei DALIAI

MACKUVIENEI reiškiame gilią užuojautą

Santaros-Šviesos Federacija 
New Yorko Skyrius

EDVARDUI GEDGAUDUI 
mirus, žmonai MARTAI, dukteriai MIRGAI ir 
sūnums MINDAUGUI, KĘSTUČIUI ir VIKINTUI 
su šeimomis gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Aldona ir Vincas Juodvalkiai 
Stefa ir Vytautas Gedgaudai

į JAV. Tai viena iš nedau
gelio laimingų šeimų, kurių 
susijungimas po daugelio 
metų palieka praeitin trė
mimų ir kančių pėdsakus 
Sibire.

• Vytenis Vasyliūnas 
duoda vargonų koncertą 
sausio 7 d., 12:15 vai. Bos
tone Kresge Auditorijoje. 
Vytenis Vasyliūnas šį kon
certą skiria studentijai ir 
savo kolegoms. Jis išpildys 
Toccatą, Adagio ir Fuga J. 
S. Bacho, Cantabile Cesar 
ir Trio Sonatą Hugo Dist- 
ler.

BENDROS KŪČIOS 
PARYŽIUJE

(E) Kaip ir kiekvienais 
metais, Prancūzijos Liet. 
Bendruomenės Krašto Val
dyba gruodžio mėn. 24 d. 
Paryžiuje buvo surengusi 
bendras lietuviškas Kūčias. 
Jose dalyvavo gražus būrys 
Paryžiaus lietuvių.

Vanagaitienės ir Mackaus laidotuvės
Margučio veikla tęsiama

Praeitą šeštadienį, sau
sio 2 d. Chicagos šv. Kazi
miero kapinėse, milžiniškos 
žmonių minios palydėti, bu-, 
vo palaidota Margučio ra
dijo programos vedėja ir 
to paties vardo žurnalo lei
dėja Lilija Vanagaitienė 
bei pranešėjas ir redakto
rius, poetas Algimantas 
Mackus. Kaip Dirvoje jau 
buvo pranešta, žuvo jie 
kartu važiuodami po radijo 
programos transliacijos iš 
radijo stoties į miestą pir
madienį, gruodžio 28 d., 7 
vai. 6 min. vakaro. Tuo lai
ku, esant nepaprastai blo
gam orui ir matomumui, 
ponios Vanagaitienės vai
ruojamas automobilis susi
dūrė su į ne savo kelio pu
sę pasukusiu iš priekio at
važiuojančiu automobi 1 i u. 
Kadangi toje vietoje grei
čio riba yra 45 m. p. v., 
galima lengvai įsivaizduoti 
susidūrimo smarkumą. Li
lija Vanagaitienė buvo už
mušta vietoje, Algimantas 
Mackus dar su gyvybės žy
mėmis, bet be sąmonės, dar 
buvo nugabentas į ligoninę, 
kurioje 9 vai. buvo paskelb
tas mirusiu. Kito automo
bilio vairuotoja buvo sun
kiai sužeista, tačiau liko gy
va. Policijos ji kaltinama 
nužudymu per neatsargu
mą (recless homicide), teis
mo organų nutarimas tuo 
reikalu atidėtas iki vasario 
9 d.

Pasklidus žiniai apie tą 
baisią nelaimę, žinomo vi
suomenininko inž. Valdo 
Adamkavičiaus iniciatyva 
buvo sušauktas pasitari
mas laidotuvių ir Margučio 
veiklos tolimesnės tąsos 
reikalais. Pasitarime daly
vavo dr. S. Biežis, adv. A. 
Lapinskas, banki n i n k a s 
Kazanauskas, visuomenin- 
kai inž. J. Jurkūnas, A. 
Kalvaitis, T. Blinstrubas,
R. Mieželis, inž. E. Bart
kus ir V. Vijeikis.

Mirusiųjų palaikai buvo 
pašarvoti Mažeikos - Evans 
laidojimo institucijos atski-

• Vitolis Bartys. praėju
siais metais įsigijo Fair- 
leigh Dickinson universite
te inžinieriaus laipsnį, spe
cializuodamasis elektroni-- 
koje.

Gimęs 1938 metais Kur
šėnuose. jis 1949 metais su 
levais ir seserimis atvyko 
j Ameriką ir pastoviai ap
sigyveno Elizabethe. Jo tė
vas Kazys eilę metų dar
buojasi Lietuvių Bendruo
menėje, o motina Adelė ne
pailstamai veikia su Eliza- 
betho skautėmis.

Baigęs mokslą. Vitolis 
susižiedavo su Audrone 
Senkute iš Nevv Yorko, ku
ri šiuo metu studijuoja uni
versitete Europos istoriją, 
siekdama magistrės laips
nio. V. Bartys pradėjo dirb
ti Western Union bendro
vėje New Yorke. šia proga 
linkime naujajam inžinie
riui sėkmės darbe, o sukū
rus lietuvišką šeimą, nenu
tolti nuo lietuviškos veiklos 
ir savo tautiečiu. 

rose koplyčiose. Sausio 1 d. 
su jais atsisveikino plačioji 
Chicagos visuomenė. Prie 
Vanagaitienės atdaro kars
to kalbėjo ponios O. Biežie- 
nė ir M. Gugienė, A. Kal
vaitis, J. Jurkūnas, A. La
pinskas ir generalinis, kon
sulas Dr. P. Daužvardis. 
Giedojo solistas J. Vazne- 
lis, A. Kučiūno palydimas. 
Prie uždaro Mackaus kars
to atsisveikinimo žodžius 
tarė PLB pirmininkas J. J. 
Bachunas, A. Lapinskas, R. 
Mieželis, J. Blekaitis, dr.
M. Gimbutienė, T. Antanai
tis, K. Bradūnas, M. Kati
liškis, dr. J. Valaitis ir bu* 
vo perskaitytas dr. Kosto 
Ostrausko laiškas.

Sausio 2 d. L. Vanagai
tienės palaikai buvo nuga
benti į Marąuette Park baž
nyčią. Tuo tarpu paskutinį 
atsisveikinimo žodį Mackui 
tarė dr. Vytautas Kavolis. 
Po to įvyko paskutinioji 
kelionė j šv. Kazimiero ka
pus. Procesijoje dalyvavo 
apie 400 automobilių. Lili-

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS
• Edvardas Gedgaudas, 

apie 65 metų amžiaus, 
gruodžio 29 d. mirė Los 
Angeles mieste, gruodžio 
31 d. palaidotas Kalvarijos 
kapuose. Lietuvoje Edvar
das Gedgaudas buvo kurį 
laiką Pavenčio cukraus fab
rike vyriausiu buhalteriu. 
Dirbo ir Panevėžio cukraus 
fabrike. Kalifornijoje gy
vendamas tarnavo vienoje 
miesto įstaigoje. Nuo lap
kričio mėnesio sirgo. Liko 
žmona Marta, duktė Mirga 
Pažemėnienė, sūnūs Min
daugas, Kęstutis ir Vikin- 
tas su šeimomis.

’• Aleksandras Siliūnas 
su žmona iš Chicagos atvy
kę Kalėdų šventes praleido 
Kalifornijoje dukters Nijo
lės ir jos vyro Liūto Gri
niaus šeimoje, Arlington, 
Calif. Naujus metus sutikę 
su losangeliečiais Tauti
niuose namuose, p. Siliūnai 
skris atgal į Chicagą. A. Si
liūnas yra veiklus Tautinės 
Sąjungos ir Korp Neo-Li
thuania narys.

• žurnalistų Sąjungos 
Los Angeles skyriaus val- 
dybon išrinkti: Andrius 
Mironas, Alfas Latvėnas ir 
Liudas Balvočius. Revizijos 
komisijon — Valerija Irli- 
kienė ir Vladas Gilys.

• Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 75 kuopos val- 
dybon 1965 metams išrink
ti: pirm. Alena Devenienė, 
vicepirm. Kazys Januta, 
sekr. Adelė Nausiedienė, fi
nansų sekretorium Alfas 
Latvėnas, iždininku Felik
sas Collins, iždo globėjomis 
Marijona Aftukienė ir Isa- 
belė Simokienė, organiza
toriais Petras Žilinskas ir

Los Angeles lituanistinių mokyklų Kalėdų eglutės programos išpildytojai su mokytojais.
L. Kančausko nuotrauka

toliau
ja Vanagaitienė buvo palai
dota šalia savo vyro, kom
pozitoriaus ir Margučio 
'imperijos’ įsteigėjo Anta
no Vanagaičio. Algimantas 
Mackus — šalia savo tėvo. 

Valdo Adamkavičiaus pa
stangomis Margučio radijo 
programa nenutrūko nė 
vienai dienai. Tolimesnį 
programos likimą Lilijos 
Vanagaitienės sesuo Verną 
Olienė atidavė specialiai 
patikėtinių komisijai, į ku
rią šalia jos įeis dar J. J. 
Bachunas, V. Adamkavi- 
čius ir dar trys asmenys, 
kurių sutikimas šias eilu
tes rašant dar nebuvo gau
tas.

Margučio žurnalo likimas 
šiuo tarpu dar nebuvo žino
mas. Vladas Vijeikis, kuris 
iki šiol žurnalą spausdino, 
savo lėšomis nutarė išleisti 
Vanagaitienės ir Mackaus 
prisiminimo bei pagerbimo 
numerį, kuris bus išsiunti
nėtas visiems ligšioliniams 
žurnalo skaitytojams.

(vm)

Juozas Gedmintas, dakta
ras kvotėjas — Dr. W. J. 
Grasska.

• Kredito kooperatyvo 
narių metinis susirinkimas 
įvyks Tautiniuose namuose 
sausio 31 d. šios gana gerai 
augančios lietuvių finansi
nės įstaigos (Lithuanian 
Credit Union) raštinė vei
kia Tautiniuose namuose 
šeštadieniais nuo 10 vai. iki 
12 vai. ir sekmadieniais nuo 
12 vai. iki 1:30. šeštadie
niais biznio reikalus tvarko 
ir interesantams patarnau
ja Bruno Gediminas, o sek
madieniais Alfas Latvėnas.

• Jūrų skautai metinį 
balių Tautiniuose namuose 
rengia sausio 30 d.

• Skautai akademikai 
gruodžio sekmadieniais šv. 
Kazimiero parapijos kieme 
bei salėje buvo įrengę žur
nalų reklamos stalus, kvies
dami publiką spaudą pre
numeruotis. Užsisakan č i ų 
buvo nemažai, vajus neblo
gai pavyko.

• Osvaldo Žadvydo suma
nymu pereitą vasarą Los 
Angeles mieste įsteigtas 
šaulių būrys turi nemažai 
narių.

• Balfo Los Angeles sky
riaus narių susirinkimas 
kviečiamas sausio 17 d., 12 
vai. šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Praeitų metų pa
baigoje Balfo vajus buvo 
sėkmingas. Surinkta tūks
tantis su viršum aukų bei 
surengtas vakaras davė 
pelno daugiau kaip 600 do
lerių. Balfo vakaro progra
mą atliko Dramos Sambū
ris, suvaidindamas Dailios 
Mackialienės paruoštą vie-

AUKOS DIRVAI
V, Kasniflnas, Chicago L 00 
X.Y., Chicago...................... 3.00
H. Janužys, Morgan Hill.... 2.00
P. Kovelis, Hamilton..........2.00
J. Juška, Warren .............. 2.00 
J. Cijunskas, Cleveland..... 2.00
J. Dalbokas, Chicago..........1.00
V. Gudaitis, Chicago........... 5.00
E. Manomaitis, W. Roxbury 4.00 
E. Noakas, Ozone Park...... 4.00
A. Kalvaitis, Chicago..........4.00
S. Radzys, Chicago ...............1.00
J. Vasiliauskas, Dorchester 14.00 
M. Vansauskas,Lyons........ 4.00 
J. Daukša, Chicago ..............5.00
J. Aukštikalnis, Brooklyn .. 2.00 
Br. Pročkienė, Cleveland .. 5.00
L. RamanCionis, Brooklyn .. L 00

• Kiekvienas lietuvis, 
kam rūpi tautiniai reikalai, 
atliks pirmiausia sau pa
čiam naudingą darbą, jeigu 
pasidarys Susivie n i j i m o 
Lietuvių Amerikoje nariu, 
nes gaus gerą ir patikimą 
apdraudą, o dalyvaudamas 
didžiausios lietuvių frater- 
nalinės organizacijos veiki
me, padidins lietuvių orga
nizuotas pajėgas. Pasikal
bėkit su SLA organizato
rium. O daugiau apie SLA 
žinių gausit, jeigu parašy- 
sit: Lithuanian Alliance of 
America, 307 West 30th 
Street, Nevv York, N. Y. 
10001.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• Margutis — gruodžio 
mėn. žurnale Vinco Trum
pos originaliai žvelgiama į 
Simono Daukanto vaidmenį 
Lietuvos istorijos perspek
tyvoje, pristatomas retai 
mūsų spaudoje pasirodęs 
poetas H. Radauskas, ku
rio naujas poezijos rinki
nys žada pasirodyti 1965 m.

K. Ostrauskas pristato 
garsu Šekspyro dramaturgą 
Ch. Marlovc, o iliustracinę 
dalį puošia Australijoje gy
venančio ir iškilusio dail. 
V. Rato paveikslų repro
dukcijos.

Apžvalgoje aptaria m a s 
Donelaitis scenoie (A. Rū
kas) ir Kezys. S. J. su Žu
kaite fotografinio bei dai
lės darbu parodu proga, gi
J. Valaitis iškelia gan ori
ginaliu minčių artėjančių 
Vasario 16 minėjimų ruo
šimo proga.

no veiksmo linksmą vaizde
lį "Vieno pono gimtadie
nis”.

• "Rūtos be darželių”, 
Anatolijaus Kairio parašy
tą trijų veiksmų komedija, 
Los Angeles Dramos Sam
būrio vaidintojai suvaidins 
sausio 24 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
75 kuopos metiniame pa
rengime. Režisuoja Dalila 
Mackialienė. Dekorai- i j a s 
pieša Algis žaliūnas. Vaidi
na: Danutė Vebeliūnaitė, 
Irena Keselytė. Vincas Do
vydaitis, Vladas Gilys, Juo
zas Paplauskas. Vytautas 
Šulaitis. K. J.
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