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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo pirmininkai 10 metų laikotarpyje: Vytautas Abraitis, Emilija če- 
kienė ir Antanas Senikas. Šiuo metu LNF pirmininke yra E. čekienė. L. Tamošaičio nuotrauka

Lietuvos Nepriklausomybės
Fondas atšventė dešimtmetį

KOMUNISTINIO BLOKO SKILIMAS

Dau pristeigta organizacijų iš
eivijoje ir visos jos daugiau ar 
mažiau pasitarnauja bendram lie 
tuviškam reikalui, daug iš jų turi 
ir tuos pačius siekius bei užsi
mojimus, tik skirtingais būdais 
stengiasi juos {gyvendinti. Tačiau 
nė viena ištųorganizacijųar ins
titucijų nepajėgia atlikti reales
nių darbų nei gražiais žodžiais, 
skambiais šūkiais ar kilniais už
simojimais be lėšų, be mūsų 
visuomenės materialinės para
mos. Džiugu^ kad didžioji išei
vijos dalis gyvai tebesidomi lie
tuviška veikla. Matydama, ku
riam tikslui lėšos skiriamos,pa
gal savo išteklius gausiai aukoja.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES FONDAS yra vienas iš tų 
nuolatinių aukų rinkėjų.

LNF {steigus 1955 m., kovo 7 
d. ir New Yorke Aukščiausiojo 
Teismo 2-me distrikte {regis
truotas, sėkmingai veikdamas, 
baigė dešimtuosius metus. Jo 
paskirtis yra sudaryti materia
lines sąlygas lietuvių politiniams, 
kultūriniams ir organizaciniams 
darbams, kurie artina Lietuvos 
laisvės atgavimą, kurie garsina 
Lietuvos vardą svetimųjų tarpe, 
kurie kelia lietuvių tautos kul
tūrines vertybes.

LNF per visą dešimtmet{ dau
giausia rėmė Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos atliekamus 
darbus, ypač didelę lėšų dali 
skyrė Lietuvos padėties tyrimui. 
Bet LNF lygiagrečiai yra sutei
kęs materialini pagrindą dauge
liui Lietuvos laisvės bylos kė
limui kitų atliekamų naudingų 
darbų, nekartą parėmęs sportuo
jant} jaunimą vykstant varžyboms 
tarptautinėj arenoj, mūsų skautų 
jaunimą tarptautinėms stovyk
loms, žurnalą Lituanus, neolitu- 
anų jaunimą ir daug kitų organi
zacijų ir pavienių asmenų, sie
kiančių aukščiau minėtų tiksli/.

Daug paremta Lietuvą repre
zentuojančių darbų Europoje: Pa
baltijo tautų leistas Europoje ang
lų kalba politinėms, ekonomi
nėms ir kultūrinėms problemoms 
propaguoti žurnalas East and 
West. Buvo remiamasmūsųatsto- 
vų dalyvavimas Baltų draugijoje, 
besireiškiančioje kultūrinių ver
tybių populiarinime. Europoj iš
leista čekų garsaus kompozito
riaus V. Nelybel "Daina Suite" 
orkestrinė partitūra, kur atski
ros dalys išimtinai naudojasi 
lietuviškų liaudies dainų tema
tika. Veikalas skirtas didesniam 
orkestrui. Grojimas trunka 20 
min. Veikalo {žanga parašyta lie
tuviškai, vokiškai ir angliškai. 
Lietuvių muzikų veikalų pa rūpin
ta Europos radiofonams. Tai 
reiktų atlikti ir JAV-se.

Kur} laiką spausdintas anglų 
kalba biuletenis ir siuntinėtas 
amerikiečių spaudai ir įtakin
giems asmenims. LNF yra ap
mokėjęs už straipsnius žurnalis - didžiose lietuvių kolonijose ir jie

tams svetimų kalbų spaudoje, yra LNF lėšų telkimo pagrindas. 
Ne kartą yra parėmęs antibol- Bendras LNF lėsųtelkimasvyks- 
ševikinio fronto org-ją. ta per tuos komitetus, Fondo vai-

LNF yra labai dideli {našą {ne- dybos kontaktuotus asmenis ir 
šęs informacijos srityje. Visų tų ‘ 
darbų negalima čia išvardinti, 
tam reiktų visą dešimtmet} api
mančios studijos. Prisiminkim 
tik vieną iš paskutinių ir stam
biųjų Fondo išlaidų, tai Laisvės 
Kovų Dainų knygos išleidimą.

šiuo leidiniu LNF darbais at-

Dr. B. Nemickas, J. Valiukėnas, dr. V. Paprockas ir J. Kiaunė 
kalbasi LNF metiniame susirinkime. L. Tamošaičio nuotrauka

žymėjo mūsų tautos sūnų hero
jines kovas, įamžino drąsią lie
tuvi ų rezistenciją sovietiniam pa
vergėjui. Tai gyvas paminklas žu- 
vusiems partizanams, kalbantis 
ne vienos kurios sodybos kieme, 
bet lietuvio dvasiai visuose pa
saulio užkampiuose. Jis buvo ge
rai {vertintas beveik visos lie
tuvių spaudos, išskyrus Vienybę 
ir komunistinę spaudą.

LNF Valdyba, nesustodama il
giau prie dešimtmečio laikotar
pyje paremtų laimėjimų, žvel
gia ateitin, siekdama {gyvendinti 
naujus užsimojimus, iš kurių pir. 
moję vietoje numatoma išleiski 
anglų kalba informacini mokslini 
veikalą apie Lietuvą, kuris doku
mentuotai atrems mūsų tautos 
priešų melagingą propagandą 
apie tėvynę, kuris bus naudin
gas ir reikalingas ne vien sveti
mų valstybių politikams bei 
mokslininkams, studentams, bet 
ir mūsų pačių jaunajai kartai. To
kia informacija pasieks ir pa
veiks laisvų tautų intelektualus, 
kurie patys be mūsų pastangų, 
pagal savo {sitikinimus informuo
ja savo tautos viešąją nuomonę.

Šiandien, kada komunizmas ple
čiasi laisvajam pasaulyje ne 
tiek ginklo, kiek idėjinės kovos dė' 
ka ir mūsų didžiausias ginklas 
tegali būti teisinga informacija, 
ne agituojanti, bet laisvam pasau
liui tiesą atverianti apie mūsų tė
vynę. Tokio leidinio išleidimui 
pritarė ir LNF Komitetai bei At
stovybės, kurių yra 25 {vairiose

ALTS-gos skyrius.
Kalbant apie aukščiau minėto 

veikalo išleidimą, kuriuo rūpi
nasi Lietuvos Nepriklausomybės 
Talka, o Fondas nutarė finansuo
ti, jau keletą metų savo lėšų tel
kimo pagrindan tą užsimojimą sta - 
tydamas, sausio 12 dienos LNF 

posėdyje, dalyvaujant LNT pirm, 
dr. B. Nemickui, aptarė to numa
tomo paremti darbo eigą ir nuta
rė { sekant} LNF posėd{ sausio 
31 d. šio klausimo platesniam iš- 
diskutavimui kviesti ir šiuos lie
tuvių visuomenei gerai žinomus 
asmenis, kurie be pertraukos ak
tyviai dalyvauja visuomeniniam, 
politiniam veikime ir intensyviai 
stebi politinio, visuomeninio bei 
kultūrinio gyvenimo apraiškas, 
kurių nuomonė yra paremta gi
lia patirtimi ir beveik visi iš jų

- Jei nori būti mano draugu, šok su manim...

JEI AMERIKIEČIŲ PRlEšPUOLIS VIETNAME 
NEBUS PAVĖLAVĘS, JIS GALĖS PARODYTI 
KOKIO MASTO Iš TIKRO PASIEKĖ 'NUOMO
NIŲ SKIRTUMAS’ TARP MASKVOS IR PEKI
NO. — KOMUNISTINIAME SĄJŪDYJE NUO 
PAT PRADŽIOS BUVO DVI FRAKCIJOS: TAI
KINGŲJŲ IR KARINGŲJŲ, KURIOS SKYRĖ
SI TAKTIKA, BET NE TIKSLAIS. — TAUTI

NIO MOMENTO IŠKĖLIMAS KOMUNISTŲ 
GINČE.

------ Vytautas Meškauskas --------

Vienas iš {domiausių karo Viet
name šalutinių rezultatų galėtų 
būti platesnis patyrimas, kaip gi
liai iš tikro yra suskilęs tarp
tautinis komunistų sąjūdis. Apie 
tą skilimą jau seniai ir daug kal
bama, tačiau ten, kur reikia iš
stumti amerikiečius ar europie
čius, k., a. Kuboje, Alžire, Vene- 
zueloje, Konge, Jemene, Angolo
je ir Kipre, Maskvos ir Pekino 
emisarai labai gražiai sutarė. Jei 
karas Vietname iš tikro išsipildė 
ir reikalaus didesnės sovietų 
ar kiniečių pagalbos — kol kas ka
ro veiksmai vystėsi komunistų 
naudai ir didesnė pagalba iš Pe
kino ar Maskvos nebuvo reika
linga — tik tada galės paaiškė
ti, kaip toli yra pažengęs tas 
skilimas.

Žinia, komunistinis blokas nė
ra toks vieningas, koks buvo 1930
- 1956 metų laikotarpyje, kada jį 
faktinai tvarkė Maskva. Atsimin
kime, kad ir ūda buvo nesutiki
mų. Taip Jugoslavija atsiskyrė 
nuo Maskvos ir santykiai tarp 
Sovietų sostinės ir Belgrado bu
vo daug blogesni negu dabar tarp 
Maskvos ir Pekino. Reikia paste
bėti, kad ir dabar Sovietų Sąjun
ga yra didžiausias Raudonosios 
Kinijos prekybos partneris. Ir da
bar Maskvoje, kaip parodė ne
seni neramumai, yra didelis ki
niečių studentų skaičius.

James Burnham rašydamas te 
tema National Review skiltyse 
pastebi, kad nuo pat Komunistų 
Manifesto laikų komunistiniame 
sąjūdyje ėjo kova dėl priemonių 
komunizmo tikslams atsiekti pa
sirinkimo. Visados kompartijose 
buvo legalių priemonių (reformis- 
tai) ir nelegalių (adventuristai) 
metodų šalininkų. Leninas teigė, 
kad kompartija pagal reikalą turi 
naudotis abiem metodais. Tokiu 
būdu ginče, kokiomis priemonė
mis siekti komunizmo išplėtimo
— taikinga koegzistencija "a la 
russe" ar grubia prievarte "au 
chinois" tėra tik seno ginčo pa

yra žinomi autoriai, redaktoriai. 
Taigi, be LNF valdybos { pasita
rimą buvo kviesti šie asmenys: 
prof. J. Brazaitis, prof. J. Puzi- 
nas, A. Merkelis, dr. B. Nemic
kas, LNT pirm., V. Abraitis, ALT 
S-gos pirm, ir V. Rastenis.

Ta proga buvo paminėti visi li
gi šiol anglų kalba išleisti leidi
niai ir kitų jau greitu laiku nu
matomi spausdinti, išsiaiškinta 
kokio pobūdžio veikalas šiuo me
tu reikalingiausias.

(Nukelta { 3 psl.)

kartojimas, kuris eventualiai ga
li išsivystyti { tikrą sintetinę 
revoliucijos strategiją.

Jei amerikiečių priemonės 
Vietname pasirodys jau esančios 
pavėluotos, skilimas galės grei
čiau užgyti negu padidėti. Prie
šingu atveju skilimas gali iš tik
ro pasiekti tokio laipsnio, kada 
komunistams jau bus sunku susi
kalbėti savo tarpe. Šiuo metu re
miantis faktais, bet ne prielai
dom, galima pasakyti tik tiek, kad 
abiejų metodų -- taikingo ir ka
ringo -- komunistai sudaro dvi 
partijas vienoje sistemoje, čia 
net galima išvesti paralelę su 
Amerikos respublikonais ir de
mokratais. Abi partijos aštriai 
kovoja dėl valdžios, tačiau po rin
kimų randama bendra kalba. Ir 
Raudonosios Kinijos premjeras 
ču En Lai neseniai pareiškė 
vienam prancūzų korespondentui, 
kad jei karas Vietname pakryp
tų blogesnėn pusėn, "kiniečių ir 
rusų liaudis bus visai vieningos".

Tačiau kol tam dar nėra reika
lo, skilimas ėjo toliau. Per Ru
munijos kompartijos vado Ghe- 
orghiu - Dej laidotuves Sovietų 
Sąjungos prezidentas Anastazas 
Mikojanas visai nekalbėjo su tuo 
pačiu ču. Kas nebuvo visai ste
bėtina, nes kaip tik laidotuvių 
išvakarėse kiniečiai pa skelbė nau * 
jų 7.000 žodžių Sovietų kompar
tijos puolimą, kur sovietai buvo 
kaltinami pardavinėję , (žinoma 
perkelta bet ne teisiogine pras
me) "arklieną kaip jautieną ir 
šunieną kaip avieną". Suprask, so 
vietai sumaišė ir išdavė tikruo
sius komunizmo principus.

Įdomesnis momentas negu gin
čas dėl taktikos yra nacionaliz
mo panaudojimas tame skilime. 
Jau Chruščiovas, norėdamas 
tvirčiau prie Maskvos pririšti 
savo europinius satelitus, bandė 
iškelti tautinio nesutikimo mo

mentus tarp jų, ypač tarp Veng
rijos ir Rumunijos. Dabar to pa
čio momento, bet jau prieš Sovie
tų sąjungą, griebėsi kiniečiai. 
Neseniai Radijo Pekinas pradėjo 
transliuoti pranešimus ukrainie
čių kalba, kurių vienas, skirtas 
ukrainiečiams Sovietų armijoje, 
skambėjo taip:

"Ukrainiečiai, kodėl jūs turi
te būti prie Amūro, Ramiojo Van
denyno krantų, Sachaline, Kurilų 
salose? Kodėl jūs negalite grįž
ti prie Dniepro ar Juodosios Jū
ros krantų? Kodėl ten siunčiami 
rusų tautybės kareiviai?"

Tas pavyzdys rodo, kad kinie
čių nuomone, tautinis momentas 
gali labai daug nusverti. Iš tikro 
atsiminkime, kad iš 229 milijonų

Sov. S-gos piliečių rusų tėra tik 
123 milijonai. Kiti: 37 milijonai 
ukrainiečių; 13 mil. turkistanie- 
čių, 8,5 mil. kaukaziečių, 8 mil. 
gudų, 5 mil. totorių, 4,5 mil. pa- 
baltiečių, 2,2 rumunų, 1,6 vadina
mų Volgos vokiečių. Faktinai, ki
niečiai Sovietų Sąjungos Uutines 
mažumas atsiminė jau 1963 m., 
učiau tada toji propaganda dar 
nebuvo Uip stipri, kaip dabar. 
Likimo ironija lėmė, kad tuo me
tu, kai amerikiečiai visai nenorė
jo minėti ukrainiečių kaip atski
ros tautos -- visi sovietai jiems 
paprasui yra tik "rusai” -- tau
tinis momentas buvo iškeltas iš 
pačių komunistų tarpo.

Lietuvos
diplomatų 
pasitarimas

Atsižvelgdamas { Lietuvos Dip . 
lomatlnės Tarnybos narių pagei
davimus, Lietuvos diplomatijos 
šefas, ministeris S. Lozoraitis, 
grįždamas iš Pietų Amerikos, at
vyko {Jungtines Amerikos Vals
tybes. šia proga jis sukvietė 
LDT narius pasitarti Lietuvos 
Pasiuntinybėje Washingtone.

Pasitarime, kuris {vyko kovo 
mėn. 19-21 d.d., S. Lozoraičiui 
pirmininkaujant, dalyvavo šie 
LDT nariai: Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas, jo pavaduotojas Dr. S. 
A. Bačkis, Lietuvos generalinis 
konsulas Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardis, Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke V. Stašinskas, 
jo pavaduotojas vicekonsulas A. 
Simutis ir Lietuvos generalinis 
konsulas Toronte J. Žmuidzinas.

Pasltarlme buvo aptarti poli
tiniai Ir LDT administraciniai 
reikalai. Taip pat buvo aptarti 
konsulariniai ir teisiniai klau
simai, kurių svarstyme buvo pa
kviestas dalyvauti prof. dr. D. 
Krivickas.

Pasitarimo dalyviai, išreikš
dami visos Diplomatinės Tarny
bos nusistatymą, dar kartą pa
brėžė savo ryžtą vieningai tęsti 
Lietuvos valstybės atstovavimą 
ir jos interesų gynimą bei veikti 
jos nepriklausomybei atstatyti.

Pasitarimui pasibaigus, Lie
tuvos diplomatijos šefas Lozo
raitis, Lietuvos chargė d’affairs 
a.l. J. Kajecko lydimas, kovo 22 
d. buvo priimtas Valstybės De
partamente Richard Davls, Vals 
tybės Sekretoriaus Padėjėjo Eu
ropos Reikalams Pavaduotojo, 
Harold Vedeler, Rytų Europos 
Skyriaus Direktoriaus ir Irving 
I. Schiffman, Pabaltijo skyriaus 
vedėjo.

Kovo 23 d. ministeris S. Lozo
raitis buvo pakviestas pusry
čiams Diplomatinės Tarnybos še
fo, mlnisterlo dr. A. Spekke. Tą
ja proga, dalyvaujant J. Kajeckul 
ir dr. S.A. Bačkiui, buvo apsvars
tyti kai kurie Baltijos valstybes 
liečią politiniai klausimai.

S. Lozoraitis, kartu su J. Ka- 
jecku, matėsi su ambasadoriumi 
Bernąrd Gufler, savu laiku buvu
siu JAV Pasiuntinybėje Kaune, o 
dabar dirbančiu Valstybės De
partamente.

Savo lankymosi Washingtone 
proga Lozoraitis aplankė JAV 
prezidento John F. Kennedy, Lie 
tuvos ministerio Povilo Žadeikio, 
VLIKo Vykdomosios Tarybos pir
mininko Karolio Žalkausko kapus 
ir apžiūrėjo šutomą šv. Marijos 
Šiluvlškės koplyčią Nekalto Pra
sidėjimo šv. Marijos šventovėje 
Washingtone.

Sekmadieni, kovo 28 d. S. Lo
zoraitis dalyvavo V/ashlngtono 
lietuvių pamaldose, kurias laikė 
Tėvas dr. T. Žiūraitis, O.P.

♦♦♦
Lozoraitis išvažiavo iš Wa- 

shingtono { New Haven, iš kur vė
liau važiuos { New Yorką. Jis pa
bus Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse dar apie 10 dienų ir turės 
pasikalbėjimų su lietuvių veiks
niais ir su Estijos atstovu JAV,



Nr.4O - 2

Vokiečių didysis minosvaidis "Thor" 600 mm kalibro šaudymo metu prie Sevastopolio.

RYTU FRONTE

Į sovietų rankas patenka 
puolimo planai

Sevastopolis savo mūšiais buvo 
ga rsus ir praeityje. 1854 m. ang
lai ir prancūzai net 347 dienas 
laikė tvirtovę apgulę, kol po di
delių mūšių privertė rusus pasi
duoti. Jau tada Sevastopolio mū
šyje žuvo arti pusės mi Ii jono žmo- 
nių.

Gen. von Mansteinas tai žinojo. 
Apie Krymo karą jis buvo per
skaitęs visą literatūrą. Jis taip 
pat žinojo, kad sovietai ten įren- 
gė naujas tvirtoves, požemines 
slėptuves, apsaugotas nuo didelio 
kalibro bombų. Nebuvo jokių abe
jonių, kad Stalinas pasiryžęs Se
vastopolį lengvai neatiduoti, ly
giai kaip caras Nikalojus 1845-55 
metais. Nes jei Sevastopolis 
kristų, sovietai nebeturėtų Juo
dosios jūros laivynui tinkamų ba
zių.

1942 m. birželio 3 d. buvo pra
dėtas pirmasis bombardavimas. 
Gen. von Mansteinas per žiūronus 
stebėjo, kaip Stukas puolė Sevas
topolį. Gen Richthofeno lėktuvai 
per dieną atlikdavo apie porą tūks
tančių "išėjimų", gi artilerija 
be perstojimo bombardavo dieną 

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

/I DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU1/2 /o KETVIRČIAIS... INVESTMENT 
SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

14 17 So. I9th Court. Cicero. Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395; 
Suburban Phone: 656-6330.

VIEŠĖDAMI tHIUtD.lt I'IRKITė MIIJDJE mmiDJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

ir naktį. Sevastopolio fortų dau
žymui vokiečiai panaudojo savo 
garsiąją 820 mm., patranką Do
ra, kurios vienas sviedinys svė
rė 7 tonas, be to du milžiniškus 
600 mm. minosvaidžius Thor ir 
Odin. Dora buvo specialiai pa
statyta Maginot linijos daužymui 
Prancūzijoje. Jos vamzdis buvo 
30 metrų ilgio.

Bet sovietų gynyba Sevastopoly 
buvo pavyzdingai suorganizuota 
ir išlikę gyvi nuo masinio bom
bardavimo laikėsi iki mirties. 
Vokiečiams reikėjo po keletą kar 
tų atnaujinti puolimus prieš kiek
vieną rezistencijos lizdą. Liepos 
1 d. mūšis pasibaigė ir Malakof 
bokštas, kur maršalas Mac-Ma- 
hon pasakė garsiąją frazę "Aš 
čia esu ir pasiliksiu”, pagaliau 
buvo paimtas. Stalinas suatsišau- 
kimu kreipėsi į Sevastopolio mo
teris ir vaikus, kad jie gintų 
miestą, namą po namo, bet bū
damas realistu, geriausius įgu
los vienetus evakuavo. Pats Se
vastopolio mūšis priminė tikras 
skerdynes, nes čia niekas nenorė
jo gyvas pasiduoti. Liepos 3 d.

DIRVA
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visas Sevastopolis jau buvo vo
kiečių rankose. Dvi sovietų ar
mijos buvo visiškai sunaikintos. 
90,000 sovietų kareivių buvo pa
imta nelaisvėn, gi kovos lauke 
tūkstančiai mirusių laukė pa
laidojimo. Buvo sunaikinta 467 
patrankos, 758 minosvaidžiai ir 
155 prieštankinės ir priešlėktu
vinės patrankos. Admirolas Ok- 
čaberski ir generolas Petrovas, 
vadovavę gynimui, birželio 30 d. 
pabėgo su karišku motorlaiviu.

Dabar Mansteino XI-ta armi
ja turėjo laisvas rankas pulti 
Stalingradą ir Kaukazą.

Dar tebevykstant Sevastopolio 
mūšiui, vienoje puošnioje viloje 
Charkove, kur prieš tai gyveno 
sovietų komisaras, 40-to šar
vuočių korpo vadas gen. Stumme 
buvo įsitaisęs savo štabą. Birže
lio 19 d. jis suruošė artimie
siems savo bendradarbiams iš
kilmingą vakarienę.

— Dar kelios dienos, mano 
ponai, ir mes galėsime pabusti. 
Tai bus didelė ofenzyva. Ir šį 
kartą, reikia tikėtis, mes pa- 
klupdysime ant kelių Staliną.

Prieš dvi dienas jis buvo su
šaukęs savo štabo tris vyriau
sius karininkus ir jiems išdėstė 
"Mėlynosios operacijos" instruk 
cijas. Aišku, tik žodžiu, nes pa
gal Hitlerio įsakymą, turėjo bū
ti išlaikyta didžiausia paslaptis.

-- Ar galima pasižymėti svar 
besnius tikslus? — paklausė vie
na s generolų.

Nežiūrint, kad tai prieštaravo 
Hitlerio įsakymui, Stumme lei
do.

— Negalima šarvuočių korpui 
vadovauti su trumpom vadžiom, 
— paaiškino Stumme savo šta
bui, diktuodamas instrukcijas. 
Pulk. Hesse juos persiuntė divi
zijų vadams per labai patikimus 
pasiuntinius, pažymėdamas "La
bai slaptai". Tas buvo praktikuo
jama armijos korpe. Nes kaip gi 
divizijos vadas galėtų greitai veik 
ti pasitaikius palankiam momen
tui, jei nežinotų krypties, ku
ria turėtų būti vedamas puoli
mas?

Stumme korpas gavo misiją 
pirmajai "Mėlynosios operaci
jos" fazei persikelti per Oskol 
bendrai su Vl-ta armija, paskui 
pasukti į šiaurę, kad apsupus 
priešą. Jei divizijoms pasisek
tų greit persikelti per upę, būti
na, kad vadai bent bendrais bruo 
žais žinotų manevrą, kad laimė
ti laiką.

Iki šiam laikui Stumme tai da
rydavo trumpais rašytais prane
šimais, ir tokiu būdu jo korpas 

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

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

5. COINTREAU Liųueur and Brandy..........5thr
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine .............. 5th

visad išnaudodavo progą. Kiekvie
nu atveju, iki birželio 19 dienos...

Jis buvo pilnas optimizmo, kaip 
ir visi armijos štabe. Generolas 
von Mackensenas prakirto sovie
tų frontą Volčansko sektoriuje su 
savo 3-čiu šarvuočių korpu. Grei - 
tu manevru keturios šarvuočių di
vizijos, lydimas keturių pėstinin
kų divizijų, čia sunaikino žymiai 
gausesnį priešą ir paėmė 23,000 
belaisvių.

Visi buvo patenkinti prie vaka
rienės stalo vokiečių armijos lai 
mėjimais. Viloje buvo ramu ir 
niekas net negalvojo, kad vyksta 
karas. Krymo šampanas kėlė pui
kią nuotaiką.

Staiga į kambarį įėjo štabo 
viršila Odinga ir pakvietė šta
bo viršininką pulk. Hesse prie te
lefono.

Hesse atsiprašė generolo, ku
ris juokdamasis pasakė, kad tik 
neatneštų blogų naujienų.

— Nemanau, generole. Tai 23- 
čios šarvuočių divizijos štabo 
pirmasis karininkas nori kalbėti.

Lipant laiptais žemyn į opera
cijų salę ^viršila Odinga pastebė
jo pulkininkui:

— Atrodo, kad 23-čios divi
zijos štabe ne kaip dalykai klos
tosi?
- Kodėl?
— Pirmasis karininkas majo

ras Reichelis dingo.
- Kaip?
Hesse puolė prie telefono;
— Kas atsitiko, Teichgaeberi?
Jis išklausė, paskui atsakė:
— Ne jo čia nėra. Kada jis iš

skrido? Sakot, 2 valandą po pie
tų? Bet dabar jau dešimta vaka
ro! Kas su juo buvo? Sakot, kad 
vežėsi žemėlapių komplektą ir 
portfelį su generolo instrukcijo
mis? Kuriems galams jis pasiė
mė skrisdamas žvalgybon?

Šį kartą Hesso nervai neišlai
kė. Trenkė telefoną ir užbėgo 
laiptais į valgomąjį. Iš karto vi
sų veiduose šypsenos dingo, nes 
suprato, kad įvyko kaž kas bai
saus.

Keliais žodžiais Hesse nušvie
tė reikalą generolams Stummei 
ir Boineburgui-Lengsfeldui.

-- 23-čios divizijos štabo pir
masis karininkas su leitenantu De- 
chant Storchu išskirdo 2 vai. po 
pietų į 17-to korpo štabą, paskui 
į divizijos pirmąsias linijas, kad 
dar kartą apžiūrėti. Jie dar negrį
žo ir nenusileido divizijos sek
toriuje. Su savimi pasiėmė kor
po instrukcijas ir žemėlapių ko
lekciją, kuriose buvo pažymėtos 
mūsų divizijų pozicijos ir "Mė
lynosios operacijos" pirmosios 
fazės taikiniai.

Gen. Stumme pašoko nuo sta
lo. Boineburg-Lengsfeldas ban
dė prilaikyti:

— Jie gal būt nusileido kur 
nors mūsų divizijų užnugaryje. 
Nereikia iš to daryti baisaus da
lyko.

Niekas nenorėjo tikėti, kad ru
sai pagavo su planais ir instruk
cijomis.

Stumme kaip žaibas pradėjo 
veikti. Visos divizijos fronte bu
vo užaliarmuotos. Divizijų ir pul
kų vadai gavo įsakymus ištirti 
reikalą ir skubiai pranešti.

štabe įvyko didžiausias su
bruzdimas. Už pusvalandžio 336- 
ta divizija pranešė, kad jos žval • 
gyba, esanti pirmose linijose, 
tarp trečios ir ketvirtos valandos 
po pietų matė Storchą, audros pa
gautą nusileidžiant rusų pozici
jose.

— Tuoj pulti šioj vietoj rusus!
— sušuko Stumme.

Pulk. Hesse perdavė įsakymą, 
duodamas keletą patikslinimų, 
kad reikia surasti Reichelį ir jo 
lakūną. Gi jei jie nebus surasti, 
reikia ieškoti žemėlapių komp
lekto ir portfelio. Jei rusai jau 
buvo toj vietoj, tai nustatyti, ar 
liko kokios kovos žymės ir ar bu-

4.75 
.98 
.98

ĮSPĖJIMU TURĖTĮĮ UŽTEKTI...
Vilius Bražėnas

Labai džiugu buvo užtikti 
The Wanderer (1965 m. vasario 
5 d.) skiltyse perspausdintą Wins 
ton S. Chruchill trumpą, stipru ir 
išsamų komunizmo aptarimą, pa
imtą iš National Republic, 1957 
m. lapkričio mėn. numerio.

štai ką sako Winston S. Chur- 
chill:

"Komunizmas nėra vien tik 
religija. Tai yra kovos planas. 
Komunistas ne tik turi tam tik
rą nuomonę, bet yra taip pat at
sidavęs specialistas tai nuomonei 
primesti, naudojant gerai apgal
votas priemones. Nepasitenkini
mo ir revoliucijos anatomija buvo 
išstudijuota kiekvienoje stadijoje 
ir kiekvienu požiūriu ir moksli
nėje dvasioje buvo pa ruoštas tik
ras karinių manevrų vadovėlis 
visoms esamoms institucijoms 
sugriauti. Primetimo metodas 
taip pat sudaro dalį komunisto ti
kėjimo kaip ir pati doktrina. Pa
čioje pradžioje užsimezgusiam 
organizmui pridengti yra panau
dojami per laikus pagarbos už
sitarnavę liberalizmo ir demo
kratijos principai. Kalbos lais
vės, viešų susirinkimų laisvė, 
kiekviena teisėta politinės agi
tacijos forma ir konstitucinės 
teisės yra iškeliamos ir pabrė
žiamos. Siekiama sąjungos su 
kiekvienu populiariu sąjūdžiu kai. 
rėje".

"Pirmas žingsnis kurio nors 
sąmyšio laikotarpyje yra sukū
rimas švelnaus liberalinio ar so
cialistinio režimo. Tačiau, vos 
spėjus tam susitverti, jis yra 
nuverčiamas. Sąmyšio sukeltas 
skurdas ir nedatekliai turi būti 
išnaudojami. Turi būti suorga
nizuoti susidūrimai, jeigu tik ga
lima su kraujo praliejimu, tarp 
naujos valdžios atstovų ir darbo 
žmonių. Privaloma pagaminti 
kankinių. Apgailestaujanti valdan
čiųjų laikysena irgi turi būti 
kauke iki šiol žmonėse nematy
tai neapykantai paslėpti. Visai 
nereikia, tikrumoje visai negali
ma, laikytis žodžio duoto neko- 
munistams. Kiekvienas geros va
lios, tolerancijos, taikos, gailes
tingumo, kilnumo pasireiškimas 
valdžiose ir valstybės vyruose 
tūri būti panaudotas jų pačių su
naikinimui. Ir tada, pribrendus 
laikui ir atėjus patogiam momen
tui, turi būti panaudota kiekvie
na mirtino smurto forma — nuo 
minių riaušių iki asmeninių aten
tatų imamai, be susilaikymo ir 
be ribų. Tvirtovė bus puolama po 
asmeninės laisvės ir demokrati
jos vėliava. Ir kai, pagaliau, jė
gos aparatas atsidurs Brolijos 
rankose, visa opozicija ir kiek
viena priešinga nuomonė turi bū
ti užgniaužta mirtimi. Demo
kratija yra tiktai įrankis reika
lingas panaudoti ir po to sulaužy
ti; asmeninė laisvė — tik senti
mentą lūs kva i luma s, neverta s lo - 
giškai galvojančio dėmesio. 
Žmonijai bus primesta absoliu
tinė valdžia iš pačių kunigais 
Pasiskelbusiu luomo pagal ro- 

vo sudeginti dokumentai.
Auštant 336-ta divizija pasiun

tė į šią neįžengiamą sritį vieną 
sustipriną kuopą. Kita kuopa den
gė pirmąją, kad atitolinti rusus.

Lėktuvą surado nedideliame 
slėnyje. Jis buvo tuščias. Nei že 
mėlapių nei portfelio. Nebuvo jo
kio ženklo, kad dokumentai būtų 
sudeginti. Taip pat nebuvo jokių 
kraujo žymių ar ženklų, kad būtų 
priešintasi.

(Bus daugiau)
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botiškai išmoktas dogmas ir be 
jokios laipsniško sušvelninimo 
vilties ateityje.

Visa tai išdėstyta sausai para
šytuose vadovėliuose, taipogi pa
rašyta krauju keletos galingų tau
tų istorijoje, yra komunisto tikė
jimas ir siekimas.

Būti įspėtam, reiškia būti pa
siruošusiam".

»«*
Tad toks yra Winston Chur- 

chill įspėjimas.
Tačiau žmogus lieka žmogu

mi, ir tuom naudojasi žmonijos 
priešai: jie išnaudoja mūsų po
linkius neklausyti įspėjimų arba 
juos pamiršti, jeigu tai padeda 
surasti pateisinimą neveiklumui.

Nežiūrint to, jog netikWins- 
ton Churchill, bet ir patys komu
nistai mus yra įspėję, mes labai 
sunkiai pasirenkame kovos ke
lią. Mes buvome įspėti Raud. 
armijos bazėmis, buvome įspė
ti okupacija, buvome įspėti areš
tais ir teroru, buvom įspėti ma
siniais trėmimais, buvome įspė
ti žudynėmis, genocidu, Europos 
ir Azijos užgrobimu, Kipru, Ku
ba, Kongu, Alžiru, Panama, Viet
namu ir "kultūriniu bendradar
biavimu", tačiau vis dar sunku 
paties asmeniškai imtis tos "kie 
tos linijos", nors iš Vakarų Pa
saulio valstybių mes jos reika
laujame.

Pastebėtina ir tai, jog Chur- 
chillio 1957 m. nurodyti komu
nizmo veržimosi ir subversijos 
pasireiškimai vienoje ar kitoje 
formoje veik kasdien vyksta prieš 
mūsų pačių akis, šmaikščiai pa
puošti civilinių teisių, kalbos lais
vės, demokratijos, pasaulio tai
kos, humaniškumo, liberalizmo, 
tautų ir rasių brolybės "vėliavė
lėmis". Ir taipogi įsidėmėtina, 
jog tą masių nusmegeninimo dar 
bą atlieka ne vien jų vyriausi ko
mitetai ir valdybos, bet kiekvie
nas narys ir, svarbiausia, parti
jos linijai palenkti sukvaišinti 
intelektualai ir trupmeniniai in
telektualai, kurie patys nėra ko
munistai. Tad ir mūsų prieško- 
munistinės veiklos darbą privalo 
dirbti visi, o ne tik veiksniai.

O taip ne daug tereiktų kiek
vienam atlikti, kad daug bendrai 
atsiekus: tik visur ir visada iš
naudoti progą ar sudaryti progas 
nuplėšti komunizmui ir jo propa
gandai kaukę, kad laisvas žmogus 
gautų progos pamatyti jo šlykš
tųjį veidą. Tai nebūtų sunku, jei
gu Lietuvos reikalui mes pa rody
tume bent dalį to atsidavimo ir 
užsispyrimo, su kuriuo mūsų prie 
šai dirba mūsų pražūčiai. Nors 
ir sunkiai supratama, tačiau ne
paprastai džiugu, jog iš spaudos 
ir gyvenimo atrodo, kad daugiau
sia drąsos ir pasišventimo bei 
išradingumo prieškomunistinėje 
veikoje parodo mūsų jaunimas, 
kurs komunizmo žiaurumo nėra 
tiesioginiai ir pilnumoje patyręs. 
Gal todėl, jog jis fizinės vergi
jos ir dvasinio išprievartavimo 
sąmoningai nepergyveno ir todėl 
nei teroro nuosėdų šiaip jau nar
sioje lietuvio širdyje nesinešioja, 
nei jungo randų ant savo sielos 
pečių nedėvi.

Belieka tik klausimas, kaip pa
traukti prie konkretaus darbo 
ir tą jaunimo dalį, kuri pralei
džia brangius vakarus (kad ir 
aukšto lygio) teoretinėse studi
jose. Komunistai teoretines dis
kusijas (t.y. tokias, kurios nuve
da prie konkrečių veiksmų) pa
baigė jau 1917 m. spalio mėn.

Gal čia patiektas Churchillio 
įspėjimas šiek tiek padėtų?

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.

tHIUtD.lt
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KAM IR KAIP RENGTIS
Turbūt, toki darbai, kaip Sąjun

gos "prievandenyninių" skyrių su
sisukti namų pavidalo visuomeni
nės veiklos lizdai, kaip išleista 
vertinga knyga, kaip gyvas laik
raštis, jei rūpestingai laistomas 
ir genėjamas, kad išliktų ne "pūs- 
tažiedis", — yra tegu i^ "kasdie
niniai", "rutininiai", bet patva
resnės, ilgalaikės reikšmės dar
bai. Tačiau jie vieni irgi nepa
kankamai tepateisina visuomeni
nės, ypač organizuotos visuome
ninės srovės buvimą.

Sakoma, kad visuomeninius, 
ypač politinio ar pasaulėžiūrinio 
tipo visuomeninius sambūrius 
draugėj palaiko daugiausia trys 
dalykai: 1) sambūriui bendros 
idėjos arba siekimų programa, 
2) jame prigijęs panašus mąsty
mo būdas, lyg bendra tradicinė 
mąstymo "mokykla" ir 3) pasi
tikėjimo bei autoriteto |giję ar 
Šiaip sambūryje pamėgti asme
nys.

Kaip ir kitos mūsų visuomeni
nės srovės, taip ir tautininkai ne
beturi savo tarpe tų asmenybių, 
kurios buvo ne tik šulai, ne tik 
jungiamasis cementas, bet ir sro
vių simboliai. Tokių asmenybių 
pakaitalų negalima "pasidaryti" 
išrinkimu ar apskelbimu. Kai nė
ra, tai ir nėra: tenka be to vers
tis.

Srovei bei sambūriui būdinga 
mąstymo "mokykla" irgi išblės-v 
ta, jei mąstymo ir kalbėjimo san
tykyje dažniau ir stipriau įsivy
rauja tik balsingas kalbėjimas 
be kruopštaus mąstymo, ir kai 
tuo pačiu apleidžiama pati es- 
mingiausioji sambūrio jungtis — 
ideologija.

Tiesa, ideologijos žodis iš 
tautininkų lūpų šiandien girdimas 
gal net dažniau, nei kada nors. Bet 
jos turinys, turbūt dėl atpratimo 
ar dėl nematymo reikalo apie ją 
pamastyti, storiau ir storiau 
apsitraukia miglomis. Nebedide- 
lė naujiena šiandien iš tų pačių 
lūpų girdėti graudingą įtikinėji
mą, kad turim nepamiršti mūsų 
tautinės ideologijos puoselėtojų 
pavyzdžių, ir tuo pačiu atsikvė
pimu tariamą tiems pavyzdžiams 
diametriškai priešingą šūk|.

Nėra gamtoj tiesių upių, nėra 
nei žmonių mąstyme nekintamų 
ideologijų, nesiskaitančių su pra
einančiais ir ateinančiais gyveni
mo faktais: sustingusi ideologija 
— minčių bei pažiūrų sistema — 
netenka sekėjų, jos sutelkta sro
vė išsenka. Bet ideologija, kaip 
minčių sistema, ir visiškai iš
nyksta, kai vietoj nuoseklaus 
mąstymo po jos vardu susitelkia 
tik atsitikinis vienų kitiems prieš
taringų refleksų rinkinys. Ideolo
gijai pakrikus, išsisklaido ir jos 
sutelktoji visuomeninė srovė.

Tautininkų srovės, kaip i r bet - 
kurios kitos mūsų visuotneninės 
srovės "amžinas" išlikimas — 
"vardo ir vėliavos"išlaikymas — 
nėra žūtbūtinis tautos reikalas. 
Turbūt, tai nėra nei pačių tau
tininkų svarbiausioji "ambicija". 
Bet, kol lietuviai tautininkai 
yra — yra kaip srovė, kaip or
ganizuotas sambūris, --tolviena 
iŠ svarbiausių jų "ambicijų", re
gis, turėtų būti pasiryžimas 
permąstyti ir (vertinti toli
moj bei netolimoj praeity susikū
rusias ir dabarties žmonijos in
teresų bei situacijų sūkuriuose 
atsidūrusias mūsų tautos prob
lemas ir mūsų, svetimuose kraš
tuose pasklidusiųjų lietuvių, 
uŽimtinas pozicijas.

Tokio permąstymo vaisius, jei 
išaugtų ir subręstų, būtų lietuvių 
tautininkų šių dienų ideologija: 
greičiausia ne nauja ir iš esmės 
ne kitokia greičiausia tik iŠ se
nųjų pagrindinių dėsnių plau-

Kaip "kartą per metus, apie 
Velykas šventas" atliekama išpa
žintis, taip ir organizacijos gy
venime kasmet ar kas pora metų 
sušaukiami jos narių atstovų bei 
aktyvistų susirinkimai - seimai.

Seimas — didžiai svarbus mo
mentas organizacijos gyvenime, 
bet gyvenimas, veikimas ir, sa
kytumėm, visa organizacijos bu
vimo prasmė bei pateisinimas 
glodi ne seimuose, o kaip tik tuo
se ilgesniuose laiko tarpuo
se tarp seimų. Todėl, kai ragi- 
namės rengtis ir, pavyzdžiui, 
gegužės gale numatomajam A.L. 
Tautinės Sąjungos seimui, taiias 
rengimasis neturėtų būti tik ren
gimasis " velykinei", tik dvejų paš
te rųjų metų nuodėmių (ir ypač 
nuopelnų!) išpažinčiai. Rengtis 
seimui turėtų reikšti ir — reng
tis, apmąstyti, apsispręsti, kas 
bus daroma ypač po seimo,per 
būsimus dvejus ar net ir kele
rius metus.

Lietuvių tautininkų visuomeni
nė srovė, vienur ar kitur ir vie
naip ar kitaip susiorganizavusi, 
gyvuoja jau apie 60metų. Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga bū
simo jo seimo metu formaliai su
lauksianti tik "šešiolikinės" am
žiaus, tėra jaunuolė lietuvių tau
tininkų srovėje ir, aišku,nei ori
ginalusis, nei pirmutinis šios 
srovės organizuotas pavidalas. 
Be to, nei dabar ji neapima visų 
lietuvių, besijaučiančių savo 
mintimis, pažiūromis bei nusi
teikimais susijusių su ta srove, 
"plaukiančių" su ja. Betgti ji, 
ALT Sąjunga, šiuo metu yra di
džiausias, įtakingiausias, "toną 
duodąs" lietuvių tautininkų jun
ginys. Kur ir kaip tekės ALT 
Sąjunga, taip atrodys tekanti — 
ir greičiausiai taip Ir iš tiesų 
tekės — visa lietuviu tautininkų 
srovė.

Per šešioliką savę gyvavimo 
metų ALT Sąjunga visokių visuo
meninių darbų darbelių atliko 
paskirose vietovėse ir visos Ame 
rikos lietuvių visuomenės plot
mėje. Jau pačios pirmosios gi
mimo dienos proga, daugiausia 
vieno iš svarbiausių jos gimdy
tojų — Antano A. Olio pastan
gomis, New Yorke (vyko pirmoji 
Amerikoj iš Lietuvos pasitrau
kusių lietuvių dailininkų kūrinių 
paroda. Buvo šaunūs sąskrydžiai 
Washingtone, buvo mažiau ar 
daugiau sėkmingų pastangų judin
ti Lietuvos laisvės klausimą 
Amerikos politiniuose sluoks
niuose, dalyvauta ir dalyvaujama 
visose pagrindinėse bendrinėse 
Amerikos lietuvių organizacijose 
bei institucijose, pateiktas lie
tuvių visuomenei veikalas apie 
Lietuvos prezidentą Smetoną, ku
ris, nepaisant nei pagristų prie
kaištų, nei tuščių priekabių, tapo 
plačiai pripažintas esąs kapita
listinis šaltinis pažinti gar
bingiems Lietuvos tautinio atgi
mimo ir nepriklausomo gyvenimo 
laikams.

Gerai. Bet kas toliau? Ar vado
vybę, kokią beišrinktumėm, vėl 
Įpareigosim sugalvoti kokią di
dingą ir įspūdingą kultūrinę ar 
politinę manifestaciją?

Nelaiminga būtų vadovybė, taip 
(pareigota, nesgi, iš vienos pu
sės, tokioms manifestacijoms 
rengti turim jau gerokai subran
dintus bendrinius centrus, ku
riuose ir patys dalyvaujame, o 
iš kitos pusės.manifestacijųme- 
ne, kaip ir kituose menuose, ne 
taip paprasta išrasti ką naujoviš
kai įspūdinga, ne rutiniškai kar
tojama. Pagaliau, manifestacijos 
net ir sėkmingos, net ir tokios, 
kaip tautininkų veikėjų rengtos 
"misijos" bei "sąskrydžiai", yra 
kaip vienadienės gėlės, kaip me
teorai: pražįsta, sužaižaruoja,— 
ir nebėr.

DIRVA

Lietuvos Neprklausomybės Fondo nariai kovo 13 d. paminėjo fondo veiklos dešimtmeti. Sėdi iš kai
rės: J. Sirusas, V. Alksninis, J. Kiaunė, dr. B. Nemickas, E. čekienė, dr. V. Paprockas. Stovi: L. Ta
mošaitis, A. Diržys, A. Senikas, A. Jurgėla, L. Virbickas, dr. V. čekas, A. Daunys, J. Maurukas, J. 
Valiukėnas ir B. Bieliukas. L. Tamošaičio nuotrauka

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS 
ATŠVENTĖ DEŠIMTMETĮ

(Atkelta iš 1 psl.)
J. Brazaitis, giliai vertinda

mas visus tuos, kurie leidžia kny
gas,pabrėžė, kad mažiausia reikš
mės dabar turi istoriniai dalykai, 
todėl (domiausia ir vertingiausia 
būtų koncentruotis ( Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpi, nes 
visa Sovietų kritika yra nukreip
ta | nepriklausomą Lietuvą. To
dėl reikia parodyti, kas joje bu
vo, ką bolševikai rado ir ką pali
ko, kaip vystėsi prekyba ir k. 
Tuo būdu būtų galima išplėsti kny. 
gą koncentruojantis ( nepriklau
somos Lietuvos laikotarpj.

Kitas labai svarbus dalykas bū
tų genocidas. Sovietai kalba, kiek 
lietuviai išžudė žmonių, o mes ty
lime, nepa rodom, kiek jie išžudė. 
Yra medžiagos, bet ji išblaškyta. 
Visi mūsų minėjimai prasideda ir 
baigiasi tuščiais šūkiais, Žmo
nės nėra apginkluoti skaičiais. 
Medžiagą surinkti knygai yra tik 
trečdalis darbo, o visas darbas 
ją sutvarkyti; Kiekvienas leidi
nys turi atsisakyti nuo pigios pro
pagandos, kad bolševikai tokie ir 
tokie, bet duoti faktus. Kiekvie
na mūsų knyga turėtų būti ir "re- 
ference" ir (taigojimas. Reiktų 
suplanuoti, kiek puslapių skiria
ma (žangai - istorijai, nepriklau
somybės laikotarpiui ir t.t. Ši
taip išplanavus ir patiekus LNF 
valdybai, bus aišku, kokia bus 
knyga, kur trumpinti ir ką plėsti, 
nes išplėsti galima iki begaly
bės ir kitus skyrius visai su
trumpinti,

Prof. J. Puzinas pareiškė, jog 
svarbu žinoti, kokio pobūdžio kny
ga turi būti. L. Enciklopedijoj bus 

kianti, bet naujųjų situacijų 
atsižvelgiant išryškinta.

Tuo tikslu reiktų rengti seimui 
ne tik praėjusių dvejų metų nu
veiktų darbų ataskaitas, ne tik 
naujų spontaniškų žygių ar prak
tiškų veiksmų sumanymus bei 
pasiūlymus, bet ir apsisprendi
mą apmąstyti bei pagristi pažiū
ras | visą eilę dalykų, turinčių 
rūpėti mums visiems kaip lietu
viams ir kaip žmonėms. Tauti
ninkų ideologijos esmės įsisąmo
nintas ryškumas reikalingas ne 
vien patiems tautininkams, kaip 
cementas savo gretoms savuose 
sambūriuose sutvirtinti. Tauti
ninkų ideologijai — minčių bei 
pažiūrų sistemai — reikia būti 
tokiai, kad, patys jos verte są
žiningai pasitikėdami, galėtų ne
svyruodami telkti ją ir kitiems, 
ypač prie lietuvių visuomeninių 
darbų atėjusiai bei ateinančiai jau 
nesniajai kartai: ne savo vardui 
taip (amžinti, o visų pirma pagal 
geriausj savo nusimanymą ati
duoti kiek galima vertingesni 
(našą | tolesniojo lietuvių reiški
mosi pagrindus, (našas gali būti 
patrauklus ir priimtas, jei visų 
pirma bus kruopščiai apmąsty
ta ir sąžiningai atsakyta | klau
simą sau: kas patys esam? Tai 
yra, ką ir kodėl smerkiam, ką 
už jaučiam, kodėl su kuo ar prieš 
ką stojam? (vr) 

apimti visi tie klausimai LNT 
patiektam laikiname plane. Gal
vojama tą 15-tą tomą išversti į 
anglų kalbą. Angliškai visuome
nei turi būti visai kita patiekimo 
forma. Svarbu derintis prie Var. 
džio leidžiamos knygos ir enci
klopedijos tomo, kad nešiką rto- 
tų. čia jau reiktų (traukti visą 
eilę specialistų: kalbininkų, tei
sininkų, istorikų, politikų ir k. 
Nors mes jau turim angliškų 
leidinių, bet šis numatomas iš
leisti būtų toks, kurio dar ne
turime, todėl sveikintina inicia
torių ir leidėjų darbo bei rūpes
čių pradžia.

A. Merkelis mano, kad išjung- 
tina ta medžiaga, kurią apima 
Vardžio knyga, nuo 1940 metų li
gi dabar. Jis siūlė daugiausia dė
mesio kreipti ( moksliniai pagr|s - 
tą veikalą, studijinį Kiekviena 
informacija siekia tam tikro tiks
lo ir- jei ji kvepia propaganda, 
nebetenka vertės. Informacija 
— greit senstantis dalykas. Lai
kas ruoštis 50 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai pami
nėti. Informacinis veikalas būtų 
kartu ir propagandinis, nežiūrint 
kiek rimtai jis būtų parašytas. 
Kai rašoma apie praeiti ir buvu
sios Lietuvos laikus, tai jau ne 
Informacija, o istorija, praei
tis ir jos tyrinėjimas. Veikalas 
turi būti parengtas kruopščiai ir 
turinio ir formos atžvilgiais.

V. Abraitis tvirtino, kad susi
tinkant su amerikiečiais, mes 
tuoj pa juntame informacinės kny
gos stoką, o neturint pagrindinės, 
netinka rūpintis moksline. Reiktų 
apsistoti prie angliškos enciklo
pedijos formos.

LNT pirm. dr.B. Nemickas pa
informavo apie VLIKo numatomą 
išleisti anglų kalba propagandini 
leidinj, kuris bus skirtas ki
tiems tikslams ir nieko bendro 
neturės su kalbamu veikalu. Be 
to, LNT turi jau beveik visą me
džiagą. Čia tenka priminti, kad 
dauguma tos medžiagos yra (gy
ta LNF lėšomis.

Dešimtmečio proga noriu pri
minti ir veikėjus kurie tame lai

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; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

kotarpyje LNF dirbo, aukodami 
be jokios kompensacijos beveik 
visas savo poilsio valandas.

Pirmajai valdybai pirminin
kavo Vytautas Abraitis. | antrą
ją buvo išrinkta: Antanas Seni
kas, pirmininku, Emilija čekie
nė, vicep., Aleksandras Daunys, 
sekretorius, Kazimieras Silifl- 
nas, ižd. ir Aloyzas Petrikas 
narys. Si LNF valdyba dirbo dvi 
kadencijas, t.y. keturis metus.

1960 m. kovo 5 d. | trečiąją 
LNF valdybą buvo išrinkta 6 na
riai E. čekienė pirm., P. Nar
vydas, vicep., L. Tamošaitis, 
sekret., A. Diržys, ižd., V. Ži
linskas ir F. Aleksis nariais. 
A. Diržiui atsisakius pareigas 
perimti, liko vėl 5 asmenų val
dyba su pasikeitimu pareigomis, 
L. Tamošaičiui perėmus iždą.

1962 m. Fondo narių susirinki
mas išrinko: E. Čekienę pirm., 
J. Kiaunę, rA. Daun(, L. Tamošai
ti ir P. Narvydą. Ir 1964 m. kovo 
22 d. (dabartinę valdybą išrink
ti: E. Čekienė, pirm., J. Kiaunė, 
A. Senikas, J. Valiukėnas ir B. 
Veitas.

LNFondo rūpesčiais gyvenan
čiai beveik dešimti metų,man te
ko garbė peržvelgti LNF pras
mingumo kelią ir pasinaudodama 
Šia proga turiu pa reikšti gilią pa
dėką dabartinei ir visų buvusių 
valdybų nariams už nuoširdųbend - 
radarbiavimą, už aktyvų dalyva
vimą sprendžiant LNF lėšų tel
kimo klausimus ir nutiesiant ke
lią l tikslesnius sprendimus skirs - 
tant iš visuomenės surinktas lė
šas, kurios (galino Fondą atlikti 
daug Lietuvai naudingų darbų.

Padėka priklauso visiems fon
do nariams, LNFKomitetams,At
stovybėms ir pavieniams atsto
vams, o taip pat rėmėjams, mū
sų kasmetiniams šimtininkams 
bei stambių sumų aukotojams: 
dr. V. Paprockui,V.Abraičiuir dr. 
J. Senikui, Kanadoje, Antanui Se- 
nikui, B. Bieliukui.V. Alksniniui, 
dr. V. Ramanauskui, dr. V. Sla
vinskui, J. Bachunui ir visiems 
rėmėjams, be kurių nebūtų nei
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LAIŠKAIS

"FAKTAI" IŠ ATMINTIES

Kritikas ar recenzentas turėtų 
būti ne mažesnio lygio proto ir 
mokslo atžvilgiu uŽ pat| kūrėją.

Istorikui neužtenka mokslo ir 
Žinojimo, jam būtinai reikalingi 
konkretūs faktai ir daviniai. Jei
gu istorikas rašo apie kok( (vyki 
tik iš atminties, neturėdamas kon
krečių faktų, toks rašymas is
torijai nepasitarnauja.

Šios mintys kilo perskaičius 
Drauge Pr. Pauliukonio publicis
tinius samprotavimus apie A. 
Smetonos monografiją. Jo sam
protavimų pabaigoj trūksta kon
krečių faktų patvirtinimui to, ką 
jis iš atsiminimų perdrąsiai tvir
tina.

Rašant apie kok( žymesni (vy
ki, ypatingai apie teismo užbaig
tą bylą, reikia turėti tikrus duo
mens, autentiškus pa rodymus už 
ir prieš. Bet ir tai, simpatizuo
jant vienai pusei, negali išlikti 
objektyvus.

Be to, panašius "faktus" iš at
minties labai mėgsta naudoti ko
munistinė spauda. Tad koks rei
kalas eiti jiems talkon?...

V. D, 
Worcester

VERTINGA KNYGA

Gerbiamieji, gavau Jūsų iš
leistą knygą "Palikašaras Mask
voje" paminėjimui ir parecenza- 
vimui ir pats pirmas ją perskai
čiau. Sveikinu, kad ją išleidote 
lietuviškai ir tikiu, kad tai yra 
padarytas milžiniškos svarbos 
darbas. Sakyčiau, kad šią knygą 
turi perskaityti kiekvienas lietu
vis, nes ji padės nuplauti per eilę 
metų susiklosčiusias laiko dulkes 
ir ne vieną vėl grąžins prielietu- 
vybės.

Nors Mūsų Pastogė Australi
joje ir nesiverčia knygų platini
mu, vis tik dr|stu prašyti pri
siųsti bent pradžiai apie 25 egz. 
platinimui Sydnėjuje. Esu tikras 
kad ateityje teks paprašyti ir 
daugiau. ' b •

V. Kazokas 
Mūsų Pastogės Redaktorius 

Australija

fondo nei tų visos eilės atliktų 
darbų bei ateities užsimojimų.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS FONDO dešimtmetis bu 
vo kukliai paminėtas š.m. kovo 13 
d., A. ir D. Senikų rezidencijoje, 
Great Neck, N.Y. fondo narių me
tiniame susirinkime, kuriame 
dalyvavo: V. Alksninis, B. Bie
liukas, E. čekienė, dr. V. če
kas, A. Daunys, A. Diržys, A. 
Jurgėla, J. Kiaunė, J. Mauru
kas, dr. B. Nemickas, dr. V. Pa
prockas, J. Senikas, J. Sirusas, 
L. Tamošaitis J. Valiukėnas ir 
L. Virbickas.

Po LNF valdybos pranešimų vy
ko gyvos diskusijos, kurių metu 
išsaiškinta Fondo veikimo pa
grindai ir eilė kitų klausimų. 
Po oficialios dalies D. Senikie- 
nė visus pavaišino.

E. ČEKIENĖ

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.
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J. BAGDONAS Kompozicija (aliejus).

Penktadienio vakarai Nevv Yorke

Meninių vertybių beieškant
Aną vakarą, susirinkę Disku

sijų Ratelin pas dail. Kazimie
rą Zoromskj, klausėmės šeimi
ninko ir jo kolegos dail. Albino 
Elskaus pokalbio apie menines 
vertybes, kuriomis jie gyvena ir 
kurios praturtina eilinio žmogaus 
gyvenimą. Klausytojų tarpe ma
tėsi dar pora.dailininkų ir tos 
srities studentų, tačiau diskusi
jose gyviausiai reiškėsi daugiau 
ar mažiau išprusę dalyviai. Me
nininkas susitiko su visuomene. 
Diskusijoms sėkmingai vadovavo 
Laima Šileikytė.

Pirmas pokalbio dalyvis dail. 
Žoromskis kalbėjo apie menines 
vertybes tapyboje. Jis pasiėmė 
sunkų uždavinj, — parodyti, kas 
sudaro tapybos esmę. Dailinin
kas pasirodė stipriu meno teo
retiku, kartu mokėdamas pateik
ti sudėtingesnes koncepcijas su
prantama forma.

Dail. Žoromskis užakcentavo, 
kad tikroji tapybos tema esanti 
tapybinio uždavinio sprendimas. 
Kur nėra tapybos problemos 
sprendimo, ten ir paveikslas la
bai menkas arba visai bevertis.

EstetinĮ sprendimą sudaro me
ninės arba estetinės vertybės. 
Tos vertybės reiškiasi per es
tetinius ir para estetinius elemen 
tus. Tačiau daugelis meninių ver
tybių nėra estetiniai elementai,o 
tik tų elementų išdavos. Tuos vi
sus elementus sugrupavo sekan
čiai: estetiniai, realieji, idėji
niai. Tik estetiniai elementai su
daro bazę tapybos uždavinio 
sprendimui, tuo tarpu realieji 
ir idėjiniai elementai tėra pagal
bininkai. Todėl šie antrieji gali 
dalyvauti tapybos uždavinio spren
dime ir gali nedalyvauti. Pavyz

PALIK ASAKAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš tragiškų 
pergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

Knygą išleido VILTIES LEIDYKLA.

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI

Licenzijuota lietuvių įmonės, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
3212-So. Halsted St. Chicagos, UI. 60608

Telef. CA 5-1864
2439 ir 2608 W.« 69 St. Chicago, III. 60629

Telef. WA 5-2737
DIDELIS IŠPARDAVIMAS medžiagų ir kitų prekių nepa

prastai papigintomis kainomis. Angį, kostiumams me
džiagos, kurių kaina buvo $18.00 dabar tik $14.00. 100% 
vilnonės kostiumams medžiagos buvo $14.00, dabar $10.50. 
Medžiagos 5 kostiumams tik $22.50.

NAUJIENA: Suknelėms medžiagos — nylonas kartu su pa
mušalu.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

džiui, abstraktinis menas nuo dau
gelio pagalbinių elementų (daž
niausiai) atsisako, o "Op art" ir 
visai juos atmeta.

Estetiniai elementai, kurie 
sprendžia visą tapybos uždavinį 
yra išreiškiami žodžiu "kaip". 
Sis "kaip" ir yra tikroji tapybos 
užduotis ir tema. Šių tikrųjų ele
mentų yra trys, ketvirtasis tų tri
jų absoliutas yra laiko elementas. 
Tie trys (du konstruckijos ir vie
nas technikos) -- valdomi vieno 
laiko elemento. Konstruktyviuo
sius elementus (linijos ir spal
vos) dar galima būtų vadinti ir 
kompoziciniais elementais. (Li
nijos arba formų kompozicija ir 
spalvos kompozicija).

Ar konstruktyvieji elementai 
priklauso daugiau intuicijai ar 
mokslui f tai atsako jų absoliu
tas -- laiko elementas.

Jean Cocteau mano, kad intui
cijos kaip tokios kūrėjas neturi. 
Ji yra kažkur atskirai nuo jo: 
kaip skraidanti paukštė. Ją kū
rėjas prie kiekvieno paveikslo tu
ri pagauti iš naujo. Georgio di 
San Lazaro atmeta bet kokią in
tuiciją kaipo sąmoningą veiksmą 
ir duoda valią instinktui. Didžiu
ma šių dienų moderniųjų dailinin
kų duoda pirmumą moksliniam 
galvojimui, taigi, inteligencijai. 
Inteligencija gali būti įgimta ir iš • 
auklėta. Tad ir lieka klausimas ar 
laiko elementas daugiau priklau
so protui ar instinktui?

DaiL Žoromskis neabejojo, jog 
laiko elementą būtų galima už- 
rekorduoti, jeigu būtų surastasbfl. 
das j{ paversti garsu ir muzikas 
susektų jo muzikini raktą ir tak
tą. šis elementas sukuria drobė
je linijų ir spalvų ritmą. Jis yra 

abosliutus konstruktyviųjų ele
mentų valdovas, nes nustato spal
vų ir masių bei arabeskų balan
są. O tai jau yra kompozicija.

Meno istorijos raidoje yra buvę 
įvairių komponavimo pasiūlymų: 
klasikinis - ašies; renesanso - 
trikampio viršūne { viršų; baro
kinis - Ižambinės (Rubensas). Ir 
visa eilė kitokių: arka aukštyn, 
arka žemyn, raidė A,U,O.M. ir 
t.t. Ne tų pasiūlymų klaidingu
mas, bet akademikų pseudo su
pratimas nuvarė meną Jdekaden- 
są, iš kurio tik impresionizmas te
pajėgė vėl išnerti { reikalingą 
šviesą.

Amerikietiškame abstraktaus 
ekspresionizmo laikotarpyje 
kažkas metė šūki, kad nėra tokio 
daikto kaip kompozicija, tėra tik 
reliatyvus balansas. Tarp ko re
liatyvus balansas? Prieš šešetą 
metų dail. Žoromskis savo stu
dentams suformulavo toki sakinj: 
Tai reliatyvus balansas tarp erd
vės ir masės. Erdvė yra drobė. 
Masė -- daiktas ar grupė daik
tų. Taigi reliatyvus balansas tarp 
erdvės ir masės yra kompozici
ja. Kompoziciją nustato laiko ele
mentas per linijos ir spalvos kons - 
truktyviuošius elementus.

Prie realiųjų elementų daiL 
Žoromskis priskyrė perspektyvą 
ir daiktą. Daikto elementas kaipo 
toks daugiau priklauso literatūrai 
negu tapybai. Tai aiškiai įrodė 
abstraktusis menas, visai be 
skausmo išėmęs daiktą iš tapy
bos. Daiktą išėmus iš tapybos — 
tapyba kaipo tokia pasiliko. Daug 
kas mano, kad net švaresnė, tik
resnė, nes nebėra daikto užglu- 
šinta. Perspektyvą pašalinti irgi 
galima. Ji yra lyg ir daikto suo- 
kalbininkė.

Idėjiniai elementai yra du: ilius - 
tracinis ir idėjinis. Iliustraci
niam elementui priklauso istori
nės ir dalinai legenda r inės te
mos. Idėjiniam elementui priklau
so įkvėpiamosios temos ar vizi
ja. (Salvador Dali, de Chirico, 
Cha gali, Čiurlionis ir kt.).

Yra reiškinių, kurių negalima 
priskirti prie elementų, nes tie 
reiškiniai yra tik elementų iš
davos. Konstruktyvieji elemen
tai dar turi savo satelitus. Lini
jos pagimdo formas, spalvos to
nus ir atspalvius. Mintis yra idė
jinis elementas. Daiktas bus tik 
elementas, tačiau dėkingas, gra
žus modelis gali būti vertybė. Su
kurtos būdingas tipas, taip pat bus 
vertybė (Rembrandto portretai, 
Van Gogh portretai, batai, kėdė).

Taigi bet kokiu atveju sprendi
mo apipavidalinimas ir pats 
sprendimas turi būti pilnas siur
prizą keliančių vertybių, čia dai
lininkas turi išmokti kontroliuoti 
atsitiktinimą. Sukontroliuotas at
sitiktinumas yra labai dažnai 
brangi siurprizo vertybė, šiuo at
veju pajėgus technikos elementas 
yra labai svarbus. Dailininkas 
turi sugebėti teptuko brūkšniu 
sužadinti dažo ir medžiagos gy
vybę, duoti jėgą spalvai, pra
bilti neužkankintu būdu, nežino
mu būdu. Nesvarbu, kad ir didžiau
sias melas, svarbu yra sukurti 
menišką realybę.

Vienas Paryžiaus aktorius vai
dinime turėjo imituoti žviegianti 
paršą. Jis užantin užsikišo tik
rą paršą ir reikalingu momentu jf 
žvigdė. Atrodo, turėjo būti pasiek
tos didžiausias realybės maksi
mumas, tačiau... Rytojaus dieną 
jis skaitė spaudos kritiką, kad 

joks pasaulio paršas šitaip neda
ro.

Sakytum paradoksas. Ne! Ne
galima gamtoje esamos vertybės 
pasiimti tokia, kokia ji yra — kū
rėjas turi sukurti realybės verty
bę. Tik tada jis mus įtikina. Per. 
dėtos efektas dažnai sunaikina 
siurprizą. Yra paveikslų, kurie 
greit nusibosta ir yra paveikslų, 
kurie niekad nenusibosta.

DaiL Žoromskis pastebėjo, kad 
jo padarytos pastabos yra daugiau 
ar mažiau apie meną nusimanan
čių reikalavimai meno kūriniui. 
Nuo kūrėjo priklauso kiek ir kaip 
turtingai jis tų elementų ir ver
tybių sutelkia savo drobėje. Bet 
nuo čia prasideda ir antra pusė. 
Kiek mes, žiūrovai, esame pajė
gūs apie tai žinoti ir suprasti? 
Paprasto "patinka" ar "ne" neuž
tenka nei tikram estetiniam pasi
gėrėjimui, nei meno kūrinio ver
tinimui. Ne "kas", o "kaip" yra 
svarbu meno kūrinyje. Daiktas 
yra tik vienas iš mažiau reikš
mingų elementų; priedo dar sko
lintos iš literatūros. Pas mus 
daugiau kaip pora dešimtmečių 
buvo ir tebėra skleidžiamos klai
dingos mintys apie tautini me
ną, kurios, taip pat, yra nukreip
tos l daiktą. Tautinis menas ski
riasi nuo kitos tautos meno ne 
daiktuose, ne žodyje "kas", o 
"kaip".

Prancūzas tikrai niekada ne
piešė Eifelio bokšto kad būti pran
cūzu nei italas Castello di San 
Angelo kad būti italu. Lygiai 
tiek pat tereikšmingos ir mū
sų gubos ar bakūžės su kryže
liais mūsų tautiniam menui. Ne 
čia tautinio meno esmė. Esteti
nių sprendimų (ne vien tik mei
lės) reikalinga ir tuose dalykuo
se.

Savo paskaitą daiL Žoroms
kis pailiustravo Čiurlionio dar
bų reprodukcijomis, parodyda
mas jose elementus, apie ku
riuos kalbėjo.

DaiL Albinas Elskus, kal
bėjo koks yra meno tikslas ir kur 
jo vertė. Jis pabfėžė, kad meno 
tikslas yra atskleisti ir paska
tinti žmogaus platumą. Žmogus 
yra virš visko, yra plačiausias 
ir jo kūryba neturi būti surakin
to jokiais dėsniais ir jokiais iz- 
mais. Jei menininkas buvo dide
lis ir platus žmogus, didelis ir 
platus bus jo menas.

Dail. Elskaus pastabos buvo ne 
tiek teoretinės, kiek daiL Žoroms- 
kio. Jis kalbėjo, kas jam gyve
nimiškai svarbu meninėj kūryboj. 
Jis pradėjo nuo savo įspūdžių ap
lankius "Opart" parodą New Yor
ke. Nors akis buvusi užgauta, bet 
niekas neįėjo gilyn.

šiandieninis abstraktus eks
presionizmas jam nieko nesako, 
nes prieita prie lėkštumo ir siau - 
rūmo, jei ne visiško tuštumo. Jis 
iškėlė idėjos svarbą paveiksle. 
Reikia turėti kūrybinę idėją ir 
tik tuomet ją {gyvendinti kūri
niuose. Originalumas vien dėl 
originalumo nėra pakankama 
idėja. S. Dali savo paveikslais 
tik šokiruoja. DaiL Elskus pa
sisakė, kad nebenorįs daugiau ma- 
tyti drobėje psichologinių proble
mų ir sujauktų gyvenimų. Prie ori
ginalumo reikia prieiti iš kito 
taško. L. da Vincibuvo Verrochio 
mokinys. Tame santykyje matai 
tikrą vystymąsi. Tas vystymasis 
ir atskleidžia originalumą, kai 
mokytojas ir mokinys pasirodo 
plačiais ir kūrybingais žmonė
mis ir žino ką daro. Pavyzdžiui 
Kandinsky ir Chagall, pradėję 
romantikais, kas būdinga šiaurės 
kraštams, vėliau pasuko moder
niu subrandintu asmenišku keliu. 
Jie Vakaruose daug ko išmoko. 
Beje, slavų kraštuose nėra aiš
kių meninių tradicijų ir ten vi
suomet vyrauja palinkimas pa
sisavinti kito krašto tradicijas. 
Tačiau tai nieko blogo, nes tai 
gali vesti J meninjbrendimą. Kan- 
disnky ir Chagall atvejais taip ir 
atsitiko. Žinojimas laisvės nenu
neigia, jis ją tik praplečia, nes 
su augančiu žinojimu, bręsta ir 
intuicija. Beatnikai, atsisakę ži
nojimo ir nepaisydami jprasti- 
nio vystymosi,pamaištavo ir nie
ko nesukūrė.

Nors dail. Elskus buvo daug 
trumpesnis ir mažiau dalykiškas 
savo kalboje, jo betorpiškas kon
taktas su klausytojais sukūrė jau
kią nuotaiką tolimesnėms disku
sijoms. Kalbėtojai papildė vie
nas kitą, meninių vertybių be
ieškant, sutinkant ir vietomis iš - 
siskiriant.

Diskusijose, kuriose dalyvavo 
A. Gureckas, dr. M. Jesaitis, 
R. Kezys, V. Steponis, dr. V. Vy
gantas ir kt., išryškėjo įprasti
nės žiūrovų klausimų kryptys: 
kaip pamėgti modernų meną (at
sakymas: kiek ji pajusi, tiek ji

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

Įdomus pranešimas Londono 
Kanados lietuviams

KAD IR NE GYRIMAIS, O BARIMAIS, B. Raila vistiek bus dau
giau pasidarbavęs išgarsinti kun. S. Ylos knygai apie būtus bei ne
būtus atsivertėlius, negu S. Santvaras savo paglostymu bus prisi
dėjęs prie dr. J. Girniaus knygos apie žmones be Dievo išpopulia
rinimo. Pavyzdžiui, kam teko skaityti didelę S. Ylos istorijų dalj 
Tėviškės Žiburiuose, tas galėjo neskubėti įsigyti knygos, kadangi 
neatrodė, kad joje daug ką nauja beatrastų. Bet B. Railos panagri
nėtos epizodas apie jauną mokslininką, dėsčiusi kažkuriame bedie
viškame mūsų universitetėto fakultete, tautininką, net j vadovau
jančius kilusi, bet ne Smetonos, o Hitlerio idealizuoto ją, ir dargi 
"vyrą su intelektu, bet be moralės" — dievaži, intriguoja! Labiau 
negu Dirvos piešinėlių poros su pasiūlymu "surask septynis skirr 
tumus".

Tik čia žadinamas smalsumas knistis ne skirtumų, o panašumų 
tarp Ylos piešinio ir tikrovės. Smalsumas ne tuščias, nes, jei bent 
"septynių panašumų" neatsiras, tai teisus liks Raila, sakydamas, jog 
šioj knygoj, turbūt, iš viso ne asmenų, o tik vaizduotėj sukurtų 
šmėklų sąžinės vartoliojamos.

Pabandė B. Raila keletą portretų, kuriuose iš pirmo žvilgs
nio lyg ir būtų šio ar to bendra su kun. Ylos pabraižytu paveiks
liuku, bet iš karto paaiškėjo, kad nei vieno kontūrai su duotuoju 
pavyzdžiu nesutampa daugiau, negu kokiam vienam pakraštėly. 
Ties vienu iš tų portretų sustojęs, B. Raila prabėgomis brūkštelė
jo per vieną ne religinio, ne dorovinio, o grynai politinio pobūdžio 
brūkšnelj, — { anuomet dar visiškai "karštą" (ir dabar dar ne vi
siems "ataušusią") opiniją apie prezidento Smetonos pasitraukimą 
iš Lietuvos, raudonajam tvanui ją beužplūstant. Sako, "tas vyras bu
vo priešingas Smetonos bėgimui j Vokietiją".

Ne visai taip. Apie trečią anos kraupios šeštadienio popietės 
valandą, kai prezidentas, berods, dar buvo prezidentūroj, "tas vy
ras" buvo nusiminęs ir pasipiktinęs. Bet ne tuo, kad kaip jau buvo 
sužinojęs, prezidentas išvyksta, nei ne tuo, kad J Vokietiją (niekur 
gi kitur nebuvo galima išvykti), bet kad išvyksta nieko viešai (per 
radiją) nepasakęs, kas atsitiko ir kodėl išvyksta, ir kad -- jei jau 
ištiesų pervėlu per radiją beatsisveikinti -- išvyksta nepasimatęs 
bent su savo vadovautos tautininkų sąjungos vadovybe, bent su jos 
pirmininku, nepalikdamas pasiliekantiems žodžio.

"Tas vyras" buvo pritrenktos ką tik patirto fakto, kad rusų 
pulkai jau žygiuoja J Lietuvą, ir kad pats Lietuvos kariuomenės va
das pagal visas karinio ir diplomatinio mandagumo taisykles su
tinka juos Gudagojy. Ir buvo pilnas kartumo, kad ir šią pasku
tinę Lietuvos nepriklausomybės valandą (pabrėžė, kad dėl to jau 
nebėra iliuzijų), kaip ir anksčiau kaikuriais kritiškais momentais, 
ne kieno kito, o kaip tik tautininkų vadovybės patariamasis ir pa
dedamasis vaidmuo liko vertintos tik kaip pašaliečių praeivių.

Buvom trys ar keturi tenai aną valandą, kai "tas vyras" su
glumusiais posakiais taip išsitarė. Mintyse buvo chaosas.

Londono lietuvių aukštai verti
namas ir bendrai kitataučių tar
pe labai populiarus med. gydyto
jas -- dr. Ant. Kaveckas praeitą 
sekmadienj lietuvių parapijos sa
lėje skaitė labai įdomią aktua
liais sveikatos reikalais pas
kaitą.

Kaip ir kitos mokslo šakos, 
medicina padarė labai didelę pa
žangą. Pačių ligų gilus suprati
mas sumažino ligų skaičių: ne
pasitaiko difterito, šiltinės, veik 
nėra džiovos, blogų venerinių li
gų. Tačiau nors ligos sumažėjo, 
bet sergančių žmonių padaugė
jo. Didžiausi mūsų sveikatos 
priešai: vėžys ir širdies ligos, 
bet ir jos, Jei laiku pradedama 
gydyti, nėra nepagydomos.

Gydymasis šiais laikais per 
daug atseina, o ypač Kanadoje 
labai brangūs vaistai, brangiau
si visame pasaulyje. Tačiau pas
kaitininkas pažymėjo, jognelma- 
noma vienoje paskaitoje, kad ir 
prabėgomis, nusakyti visus gy
dymo būdus, priemonės bei pro
blemas. Jo tikslas šiuo kartu — 
pakalbėti, kaip apsisaugoti nuo 
ligų. Pirmiausia, mums būtinai 
reikia turėti savo šeimos gydy
toją. Dažnai reikia tikrinti savo 
sveikatą ir vengti lietuviško kuk
lumo ir užsidarymo. Gydytojui 
reikia viską pasakyti, nesigėdy
ti. Nebijoti senatvės, o tinkamai 
užsilaikyti. Visada ir visur išlai
kyti gyvenimo pusiaus/vyrą.

Daug kas iš mūsų šiame kraš
te nepaprastai skuba ... pratur

ir pamėgsi), kuris paveikslas 
brangesnis ir kuris ne (atsaky
mas: kaina ir paveikslo vertė 
dažnai tik atsitiktinai sujung
tos), ar menininkui svarbiau kfl- 
rybihis veiksmas ar sukurtos 
objektas (atsakymas: tai teoreti
nis išsiskyrimas, yra tai tas 
pats dalykas) ir t.t. šeimininkas 
daiL Žoromskis buvo pakviestas 
paaiškinti savo kūrinių esteti
nius bruožus, ką jis po kiek ra
ginimo sutiko atlikti. Diskusijų 
vakaras pavirto j dailės parodą, 
pačiam dailininkui paaiškinant 
apie užsibrėžtus planus ir jų 
realizavimo rezultatus. Ir taip 
penktadienis pavirto J šeštadie
ni, bet tai jau kita tema.

SAULIUS ŠIMOLIŪNAS 

tėti. Padaro nemaža investavimų 
ir kitų finansinių įsipareigojimų. 
Pas dažną atsiranda baimė, kad 
visa tai gali žlugti. Persitempia 
mūsų nervai ir atsiranda psichi
nės ar pusiau psichinės ligos, 
o tokias ligas jau sunkiau api
būdinti, suprasti ir gydyti. Todėl 
lietuviams reikia ir lietuvių gy
dytojų -- psichiatrų.

Jei keno nervai ekonominio 
gyvenimo lenktynėse ir išlaiko, 
tai tada dažnokai nukenčia lietu
vybė, ypač mūsų priauganti karta. 
Tėvams dirbant ir esant nuolat 
užimtiems, valkų auklėjimas pa
prastai atitenka svetimai ap
linkai. Dažnokai pasitaiko, kad 
vaikuose ne tik lietuviška gal
vosena, supratimas, bet ir gim
toji tėvų kalba būna labai men
ka. Daug kur, taip sakant, dia
logas tarp tėvų ir vaikų baigia 
nutrūkti ar nutrūko, o tatai ne
teikia vilčių mūsų lietuviškai 
ateičiai. Būtinai reikia kuo tamp
riausių ryšių tarp tėvų ir vaikų 
ir visa tai mes galime padarytu 
Žinoma, paskaitininkas nesiūlė 
visai nesirūpinti ekonomine gy
venimo puse, bet stipriai užak
centavo reikalingumą pilnos gy
venimo pusiausvyros ir darnu
mo visose srityse. "Kai sveika
me kūne bus sveika siela, mes 
sudarysime tikresni laidą lietu
viškai ateičiai", -- baigė dr. 
Kaveckas. L. E-tas

MEČYS ŠIMKUS, 
teisininkas, tiksliai, 
gerai ir greitai už
pildo įvairius IN- 
COME TAX pa
reiškimus. Kreip

tis:
ŠIMKUS REAL 

ESTATE
4259 South . 

Maplewood Avė 
Chicago, III. 
CL 4-7450 

arba
Y A 7-2046
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IR APYLINKĖSE
• Ohio Lietuvių Gydyto

jų Draugijos susirinkimas 
įvyko kovo 27, Čiurlionio 
Namuose. Buvo svarstyta 
draugijos ir sąjungos orga
nizaciniai reikalai, lietuvių 
kultūriniai reikalai ir kita.

Dr. A. Nasvytis, PLB 
Centro Valdybos vicepirmi
ninkas, papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės į III 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą Sao Paulo, Brazi
lijoje.

Dr. J. Maurukas paaiški
no ir pademonstravo išradi
mą — tūrio palyginimo ty
rėją, kuris gali būti naudo
jamas medicinos ir chemi
jos srityje, sutaupydamas 
laiką, personalą ir išjung
damas visą eilę stiklų, stik
liukų. bonkučių,pipečių.

Susirinkime dalyvavo 40 
asmenų, jų tarpe iš Akro- 
no, Solono, Apple Creak, 
Strasburgo, N. Royalton, 
Elyrijos. Susirinkimą prave
dė Dr. A. Martus ir Dr. D. 
Degesvs. P.p. R. Degesienė 
ir E. Oželienė visus skaniai 
pavaišino. V. L. R.

• L.V.S. Ramovė Cieve- 
lando skyriaus valdyba ba
landžio mėn. 11 d., 12 vai. 
(sekmadienį), Lietuvių sa
lėje šaukia informacinį na
rių susirinkimą.

Narius prašoma gausiai 
dalyvauti.

• Americm Cancer So- 
ciety. organizacija kovai su 
vėžio ligomis, skelbia, kad 
gelbėjimas gyvybių da
ba r , lygiai kaip nesuskai
tomų gyvybių ateityje, yra 
pagrindinis tikslas pradėto
jo vajauR. - t

įvairių programų, pa
remtų mokslinių tyrimų 
darbu, pasisekimas priklau
so ir nuo visuomenės para
mos bei parodyto susidomė
jimo.

Jei yra lėšų, tyrimai gali 
vykti laboratorijose be su
trikimų. O laboratorijose 
dirba tūkstančiai moksli
ninkų. Be to, patarnavimai

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Čiurlionio ansamblio jubiliejinio 
koncerto belaukiant

Čiurlionio Ansamblis pradėjęs 
savo gyvavimo ir kūrybinio darbo 
25-rių metų sukakti ruošiasi ju
biliejiniam koncertui, kuris įvyks 
gegužės 9 d. Koncerto išvakarė
se, gegužės 8 d. ruošiama čiur
lioniečių pagerbimo akademija - 
vakarienė.

Sukaktimi gyvai domisi mūsų 
visuomenė, todėl spaudos bend
radarbiai šiomis dienomis turė
jo pasikalbėjimą su Čiurlionio 
Ansamblio meno vadovu A. 
Mikulskiu, valdybos pirmininku 
VI. Plečkaičiu ir Komiteto pir
mininku F. Eidimtu.

A. Mikulskis .paklaustas kurie 
rūpesčiai bei darbai slegia čiur- 
lioniečius, atsakė:'šiokiadieniais 
rūpesčiais laikome repeticijas, 
kurios vyksta pagal nustatytą tvar
karaštį visą laiką, šventadieni
nėmis nuotaikomis esame pasi
nešę vadinti šį visą metą. Juk 
švenčiame savo ansamblio gy-

vėžiu sergantiems taip pat 
privalo būti vykdomi ir to
bulinami, nes negalima leis
ti, kad kasmet 92,000 žmo
nių mirtų visai be reikalo.

Kovai su vėžio ligomis 
vajus vyks visą balandžio 
mėn. Vajaus šūkis ”Aukok 
daugiau, kad išgytų dau
giau”.

Savanoriai aukų rinkėjai 
aplankys kiekvieną Šeimą, 
kartu įteikdami ir vertingų 
brošiūrų, kurių neišmeski
te. bet perskaitykite ir įsi
kibykite, tuo suteikiant sau 
ir šeimai galimybes supras
ti ir apsisaugoti nuo vėžio 
ligų pavojų.
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vavimo, kūrybinio darbo ir pa
stangų ne eilines sukaktuves. Tai 
jau nemažas laiko tarpas, kuris 
leidžia kiek stabtelėti ir apsidai
ryti, kas per tą laiką padaryta 
ir kas darytina. Tam rengiamos 
akademijos bei paminėjimai na
mie, Clevelande, tokios akademi
jos ir minėjimai numatomi kito
se vietose, kurias ansamblis yra 
užsimojęs aplankyti".

A. Mikulskis pastebėjo, kad 
jubiliejinis koncertas būsiąs tra
dicinio pobūdžio, be įpatingų staig
menų, betgi tūlų naujumų turė
siąs. Pirmoji koncerto dalis ski • 
riama mūsų kompozitorių kūri
niams: M.K, Čiurlionio "Sandus" 
č. Sasnausko "Užmigo žemė", J. 
Žilevičiaus "Laisvės", S. Šim
kaus ir kitų kūrybai. Pusę progra
mos sudarys tradicinis čiurlio- 
niečių dainynas, išpildomas miš
raus, vyrų ir moterų chorų, su 
kanklių orkestru. Programos 
naujumą sudarys ketvirtoji dalis, 
kurią išpildys ansamblis drauge 
su buvusiais čiurlioniečiais, ku
rių esama nemažai Clevelande, 
taip pat tikimasi sulaukti ir iš ki
tų vietų. Kaip numatoma, paskuti
nę programos dalį išpildys virš 
200 asmenų jungtinis choras.

"O kaip su solistais ir šokių 
grupe"?

"Solistai, kurie buvo ansamb
lio neatskiriami talkininkai per 
25-rius metus, dalyvaus ir šia
me koncerte. Be nuolatinių talki
ninkų, — Juzės Krištolaitytės- 
Daugėlienės ir Aldonos Stempu- 
žienės, šiame koncerte dalyvaus 
ir Vilniaus laikų pirmoji solistė 
Juzė Augaitytė. Tariamasi ir su 
kitais solistais, tikintis, kad jųjų 
vienas ar kitas atvyks įmūsųkon - 
certą ir dainuos savo kadaise an
samblio koncertuose dainuotas 
dainas, šokėjų grupės šiame kon
certe nebus, nes jos ansamblis 
jau eilę metų nebeturi. O kvies
ti šiai programai kitą šokių gru
pę būtų netikslu.

Baigdamas savo pranešimą A. 
Mikulskis pastebėjo, kad į Čiur
lionio Ansamblio jubiliejinį kon
certą yra pakviesta visa eilė ki
tų vietų čiurlioniečiams bičiu
liškų ansamblių bei muzikinių 
sambūrių meno vadovai.

***
"Čiurlionio Ansamblio valdy

bos jubiliejinių metų pagrindi
niu rūpesčiu yra sukaktuvinvo 
koncerto ruoša" — pareiškėpir- 
mininkas Vladas Plečkaitis, įsi
jungdamas į bičiulišką pokalbį. 
"Mums, čiurlioniečių šeimai džiu - 
gu, kad J koncerto ruošos darbą 
įsijungė ČMA Sidabrinio Jubilie- 
jaus Komitetas. Komitetas mus at - 
palaidavo nuo kito rūpesčio, bū
tent, čiurlioniečių akademinės 
vakarienės ruošos, tą rūpestį per
imdamas savo žinion. Ruošiant 
jubiliejinį koncertą surasta ir 
salė -- Clevelando Muzikos Ins
tituto koncertinė auditorija. Ne
reikia nė aiškinti, kad ši salė 
puikia akustika yra viena ge
riausių šios paskirties salių vi
same Clevelande.

V. Plečkaitis pastebėjo, jog ki
ti Čiurlionio Ansamblio valdybos 
rūpesčiai,tai piniginiai reikalai. 
Čiurlioniečius slegia nemaža na
mo skolos našta: iki šiol ansamb
lis jau yra išmokėjęs Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje Pil
doma jai Tarybaiapie$15.000,dar 
liko skolos apie $19.000. Tai ne
maža suma, kurią metų metais 
mažiname. Namo išlaikymo ir 
grąžinamos skolos metinė suma 
sudaro apie $ 4.000. Skolos den
giamos iš koncertų, banketų, ba
lių ir kt. šaltinių. Tolimesnės 
koncertinės iškilos susijusios su 
didelėmis išlaidomis, pavyz
džiui, ansamblio išvykos į New 
Yorką tik kelionė kainuoja apie 
$1.500. O tai jau sudaro veik vi
są koncertinį honorarą. Panašiai 
būna ir su kitų, kad ir artimesnių 
vietovių kelionių išlaidomis. 
Daug kas norėtų kviesti ansamb
lį koncertams, bet prisibijo dide
lių išlaidi).

"Ansamblio valdyba,tvarkyda
ma savus piniginius reikalus, be 
koncertinių pajamų, ieško ir kito
kių šal tinių" — pastebėjo V. Pleč 
kaitis. -- O tokie šalutiniai šal
tiniai yra ansamblio įdainuotų 
plokštelių pardavimas. Savo metu 
ansamblis buvo išleidęs 14 dainų 
plokštelių rinkinį "Mes padainuo
sim". Ta laida jau išsemta ir už
sakyta papildoma 500 plokštelių 
laida. Neseniai įdainavome iriš- 

. leidome naują ilgo grojimo plokš - 
telę su 14 dainų rinkiniu. Mūsų

ansamblio platinimą yra perėmęs 
J. Karvelis Chicagoje. Kalbant 
apie piniginius reikalus, šia pro
ga noriu priminti, kad savo lai
ku mus rėmė eilė mecenatų. Čiur- 
lioniečiai, reikšdami jiems savo 
padėką ir pagarbą, drauge reiš
kia ir pageidavimą, kad į tų gar
bingųjų mecenatų gretas įsijun- 
tų naujų -- baigė savo praneši
mą Čiurlionio Ansamblio valdy
bos pirmininkas Vladas Pleč
kaitis,

Sidabrinio Jubiliejaus Komi
teto pirmininkas F. Eidimtaspra
nešė, kad komitetas, sudarytas iš 
Clevelande veikiančių įvairių 
mūsų draugijų atstovų, yra nuo
širdžiai įsijungęs į čiurlioniečių 
jubiliejinių metų vyksmą. Komi
tetas, susitaręs su ČA vadovybe, 
yra sudaręs Jubiliejinį Garbės 
Komitetą; Čiurlionio Ansamblio 
Monografijos Komisiją, vadovau
jamą Kazio S. Karpiaus; Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio kūri
nių reprodukcijų, parodos komi
siją, vadovaujamą dailininko An
tano J. Vaikšnoros; spaudos ir 
informacijos komisiją, vadovau
jamą Vytauto A. Braziulio ir ki
tas. Šiuo metu Komitetas baigia 
ruošti koncerto ir akademinės va
karienės kvietimus, kurie šiomis 
dienomis bus pradėti platinti. Ko
mitetas yra užsakęs Sv. Jurgio 
bažnyčioje pamaldas už bolševi
kų ir nacių nukankintus ir miru
sius čiurlioniečius, kurias atna
šaus kun. Feliksas Gureckas, 
ČA garbės narys.

"ČA Sidabrinio Jubiliejaus Ko
mitetas, sutartinai veikdamas, 
artėja prie didžifljųČiurlionieČių 
sukaktuvinių metų įvykių, jubilie
jinio koncerto ir akademinės va
karienės, kuri skiriama šaunių
jų čiurlioniečių pagerbimui. Ko
mitetas kviečia Clevelando kul
tūringąją visuomenę šiuose pa
rengimuose gausiai dalyvauti ir 
savo dalyvavimu pagerbti Čiur
lionio Ansamblį už kilnią ir gar
bingą Tėvynei Lietuvai bei lietu
viams dvidešimts penkerių metų 
kultūrinę tarnybą! -- baigė savo 
pranešimą F. Eidimtas.

Pokalbio dalyviai buvo pain
formuoti, jog ČA jubilijienį kon
certą bei minėjimą ruošia ir 
Chicagos lietuviai. Panašus kon
certas - minėjimas numatomas 
rudens metu ir Kanadoje. Malonu 
pastebėti, kad Čiurlionio Ansamb
lis yra pakviestas ir sutiko daly
vauti Lietuvių Koplyčios atidary
mo iškilmingose pamaldose Wa- 
shingtone. Tai bus čiurlioniečių 
trečiasis kultūrinis žygis į JAV 
sostinę.

Vytautas A. Braziulis

LSK ŽAIBAS — AAU 
ČEMPIONAS

Clevelando LSK žaibas 
moterų tinklinio komanda 
penktą kartą iš eilės laimė
jo metinį Lake Erie AAU 
tinklinio turnyrą.

Pradiniame rate LSK 
žaibas lengvai laimėjo vi
sas rungtynes ir tuo užsi
pelnė vietą pusiau-baigmi- 
nėse kartu su kitomis tri
mis komandomis — Cleve
land East Side Turners, 
Cleveland Latvian A. C. ir 
Pittsburgh. Tada LSK žai
bas nugalėjo Cleveland East 
Side Turners 2:0 (15:7, 15: 
7) ir Pittsburgho komanda 
laimėjo prieš Clevelando 
latves 2:0 (15:9, 15:13). 
Trečią vietą netikėtai pa
ėmė Cleveland East Side 
Turners nugalėję latves 2:1 
(10:15, 15:7, 15:12). Baig
minėse rungtynėse LSK 
žaibas nugalėjo Pittsbur- 
ghą 2:0 (15:7, 15:11).

Per visą turnyrą LSK 
žaibas buvo žymiai prana
šesnis už visas kitas ko
mandas ir niekada nebuvo 
pavojuje pralošti bent vie
ną setą. Tik baigminių 
rungtynių antrame sete 
Pittsburgho komanda, at
silikus 5:14, savo gera gy
nyba ir kovingumu atsivi
jo iki 11:14 ir sukėlė šiek 
tiek nerimo LSK žaibo žai
dėjų ir sekėjų tarpe. Tačiau 
Pittsburgras neišlaikė spau
dimo ir vienas stiprus ser
vas užbaigė žaidimą.

Šiuo metu LSK žaibo ko
mandą sudaro Aušra Barz- 
dukaitė. Irena Besperaitvtė 
(dėl susižeidimo šiame tur
nyre nedalyvavo). Regina 
Besperaitytė, Dalia Čiurlio
nytė, Kristina Gelažytė, 

Mary Hoetzlein, Dalia Jur
gaitytė ir Vilija Mockutė.

Praeitą savaitgalį LSK 
žaibo tinklininkės išvyko į 
New Yorką, kur žaidė prieš 
geriausias rytų pakraščio 
amerikonų tinklinio koman
das, o ši savaitgalį dalyvaus 
lietuvių Vidurio Vakarų 
Apygardos Pirmen y b ė s e 
Chicagoje. (rkb)

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS —J

BALANDŽIO 24 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos meti
nis balius.

BALANDŽIO 25'D. Margučių 
ridinėjimas. Rengia Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokykla.

GEGUŽES 2 D. Motinos dienos 
minėjimas. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 8 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų jubiliejaus 
proga, pagerbimo akademi
nis banketas šv. Jurgio parap. 
salėje. Rengia Č.A. Sidabrinio 
Jubiliejaus Komitetas.

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų Jubiliejaus 
sukaktuvinis koncertas, Cleve
lando Muzikos Instituto salėje. 
Rengia Č.A. sidabrinio Jubilie
jaus Komitete s

GEGUŽĖS 15 D. Lietuvių sala- 
ziečių gimnazijai paremti vaka
ras.

GEGUŽĖS 30 D. Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

GEGUŽĖS 22 D. Clevelando 
vyrų okteto koncertas - balius 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ren
gia LSK Žaibas.

GEGUŽĖS 29, 30, 31 D.D. 
A.S.S. Filisterių Skautų S-gos 
suvažiavimas ir studijų dienos 
su programa Čiurlionio Ansamb. 
lio namuose.

BIRŽELIO 5 D. Dainavos sto
vyklai remti parengimas.

BIRŽELIO 6 D. šv. Kazimie
ro liet, mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

BIRŽELIO 20 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos gegužinė.

BIRŽELIO 27 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Rengia L.V.S. Ramovė.

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

SPALIO 16 D. Čiurlionio An
samblio balius.

SPALIO 17 D. Pietūs. Rengia 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
tėvų k-tas.

SPALIO 23 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 6 D, Vakaras jau
nimui. Rengia Vysk. M. Valan
čiaus mokykla.

LAPKRIČIO 27 D. Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
L.V.S. Ramovė.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Eg
lutė. Ruošia Vysk. M. Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, Šv. Jurgio pa
rap. salėje.

PARDUODAMAS NAMAS

Geras vienos šeimos mū
rinis namas

COLONIAL HTS.
Moderni vonia ir virtuvė, 

poilsio kambarys, gražus 
sklypas ir garažas. Savinin
kas išsikelia iš Clevelando. 
Kaina tik $17.500.

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti

ŠIRVAITIS 
WM. T. BYRNE 

Real Estate
1535 Hayden Avė.

MU 1-61C0 — įstaiga, 
KE 1-4080 — namai.

(38-40)

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

BOSTON

• Prudencija Bičkienė ir 
Stasė Daugėlienė koncer
tuos Bostone š. m. gegužės 
2 d., 4 vėl. Lietuvių Ameri
kos Piliečiu Draugijos salė
je, III aukšte. Koncerto pel
nas numatomas jaunimo 
stovyklos statybai Putnam. 
Conn. (Sk.)

LIETUVIŠKŲ KRYŽIŲ PARODA
Bostono vyskupijos katalikų 

centro vitrinos lange, 49 Franklln 
St., Bostone (prie Filines ir Ray- 
mond krautuvių), bus lietuviškų 
kryžių paroda. Paroda prasidės 
Verbų sekmadienį, balandžio 18d. 
ir tęsis dvi savaites.

Parodą organizuoja Lietuvių 
B-nės Bostono apylinkė. Paro
doje bus prof. Igno Končiaus, Inž. 
Eugenijaus Manomaičio ir kitų 
darbai. Bus išstatytas ir Lietuvos 
žemėlapis. Langą dekoruoja dail. 
Julius Špokevičius, o užrašus da
ro dali. Vytautas Dilba. Darbui 
talkininkauja skautei.

PRAĖJO MADŲ PARODA
Pabaltijo moterų klubas suren

gė madų parodą, kuri įvyko kovo 
21 dieną So. Bostone.

Atidaromam žodyje Elena Va- 
syliūnienė kalbėjo apie kūrybą. 
Moteris yra kūrėja ne tik visuo
menėj, bet ir savo židiny, savo 
namuose. Ir kam ji kuria ir 
puošiasi? Sau pačiai, kad patik
tų vyrui, o gal tik pasigrožėji
mui rūbu? Kiekvienas žiūrovas 
gali padaryti sprendimą pats.

Modeliuotojų pranešėja — aiš
kintoja buvo Laima Jasaitienė. 
Ji pristatė kiekvieną modeliuoto
ją, einančią rampa, paaiškino jos 
dėvimą rūbą, ir kieno yra paga
mintas. Modeliuotojos dėvėjo sa
vo pačių, savo mamyčių ir kitų 
pasiūtus rūbus. Pačios mažiau
sios modeliuotojos ėjo įsikibu
sios savo močiutės, mamytės ar 
sesutės rankos.

Modeliavo: Daiva ir Ramunė 
Kleinaltės, Asta Danosaitė, Dai
va Izblckaitė, Danutė Paliulytė, 
Giedrė Karosaitė, O. Ulevičie
nė, Daiva Mučinskaltė, Giedrė Ga_ 
linytė, Silvija Kriščiukaitytė, Ire
na Manomaitienė, šležaitė (pati 
mažiausia), Milda Dačytė, Laima 
Paliulytė, Danutė Bakienė su 
dukra, Jura Galinytė, Aldona Ma- 
lėnaitė, Irena Galinienė, Teresė 
Paliulytė.

Kai kam gali atrodyti, kad ši 
paroda tai bereikalingas laiko 
gaišinimas. Taip nėra. Viena,čia 
parodomas moters menas pasi
puošti, o antra, iš šio parodos 
surinkti pinigai eina ligonių ir se
nelių šelpimui už Amerikos ribų.

SMUIKO KONCERTAS
Mūsų iškilusis smuikininkas 

ir nepavargstantis lietuviškos mu
zikos puoselėtojas Izidorius Va- 
sy liūną s rengia smuiko koncertą 
Jordan Hali, Bostone, balandžio 
30 d., penktadienį.

MOTINOS MINĖJIMAS
Pabaltijo moterų klubas rengia 

Motinos dienos minėjimą gegužės 
9 d.

CHICAGO

LAIŠKŲ LIETUVIAMS ŠVENTĖ
Susirgus baletininkui J. Puo

džiūnui, "Laiškų Lietuviams" 15 
metų sukakties parengimas Chi
cagoje su jo ir V. Karosaitėsba
leto programa nukeliamas iš ba
landžio 10 d. į birželio 5 d.

Straipsnio konkursui "Tėvai ir 
bręstantis jaunimas" yra atsiųsta 
14 suaugusiųjų ir 4 jaunuolių ra
šiniai. Jury komisija, susidedan
ti iš pirm. J. Ignatonio, sekr. D. 
Lukienės, kun. V. Patlabos, V. 
Tumasonienės ir J. Kavaliūno, 
netrukus nuspręs, kam skiriamos 
premijos. Laimėtojų pavardės, 
nebelaukiant šventės nukelto pa
rengimo, bus paskelbtos spaudoje 
ir radijo bangomis.

DIRVOJE YRA 
DIDELIS PASI
RINKIMAS 
ĮDOMIŲ KNYGŲ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos novelės konkur
sui dar gautos M. Ruonio.
T. Lazdinio, J. žinio, L. 
Apfelio ir Seiganausko sla- 
pyvardėmis pasirašytos no
velės.,

• Dr. Vytautas Kavolis 
atvyksta New Yorkan su 
paskaita — ”Ideologijų iš
sekimo amžiuje”. Metmenų 
žurnalo redaktorius kalbės 
penktadienį, balandžio 9 
dieną, pp. Arūnų namuose 
<86-04 94th St., Woodha- 
ven). Santaros-Šviesos Fe
deracija kviečia visus kurie 
domisi. Pradžia 8:30 vak.

LOS ANGELES

VIKTORAS PETERIS, archi
tektas, gavęs Californijos val
džios leidimą verstis privačia 
architekto praktika. Prieš porą 
metų jis baigė Californijos uni
versiteto (Berkeley, Calif.) ar
chitektūros skyrių ir dirbo vie
noje Los Angeles architektų fir
moje. Su šeima gyvena Granada 
Hill, Calif., mieste. Žmona Ilo
na Pėterienė - Avižienytė studi
javo meną - tapybą Californijos 
universitete, Berkeley mieste, 
bet persikėlus gyventi J Los An
geles, studijas ji čia tęsia ir už 
pusmečio ji meno studijas baigs. 
Architektas Viktoras Pėterisyra 
Jurgio ir Jonės Pėterių sūnus. 
Jonė Pėterienė aktyvi Los Ange
les Dramos Sambūrio narė.

• Dr. J. Jurkūnas kovo 
14 d. Bendruomenės apylin
kės susirinkime perrinktas 
p i r m i n inkauti ''Lietuvos 
Laisvės Knygnešiai” sąjū
džiui, kurio tikslas telkti lė
šas ir Lietuvos laisvės rei
kalui naudingas knygas 
platinti tarp svetimtaučių.

• Jurgis Gliaudo, rašyto
jas, išrinktas ir toliau va
dovauti LB Apylinkės Kul
tūros Klubui.

• J. činga, pirmininka
vęs Los Angeles LB valdy

Švedijoj veikiančio Pabaltiečių Komiteto pirm. prof. Birger Nerman ir gen. sekr. prof. ArvoHorm 
su Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba 1965 m. kovo 29 d. Chicagoje. Sėdi iš kairės: inž. A. Rudis, 
prof, Arvo Horm, gen. konsulas dr. P. Daužvardis, prof. Birger Nerman, ALT pirm. L. šimutis, dr. P. 
Grigaitis. Stovi: dr. K. D. Drangelis, inž. J. Jurkūnas, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. J. Valaitis, inž. E. 
Bartkus ir J. Talalas. v- Noreikos nuotrauka

bai, vėl valdybon išrinktas. 
Kiti išrinkti: Gidas Radve- 
nis, B. Graužinis, L. Žilevi
čiūtė, St. Dūda ir K. Motu- 
šis. Kovo 14 d. įvykusiame 
metiniame L. A. bendruo
menės susirinkime dalyva
vo tik 35 asmens. Į valdybą 
išrinktas B. Graužinis su
sirinkime nedalyvavo — 
sirgo. Taip pat nedalyvavo 
ir L. Žilevičiūtė. Juos kan
didatais pasiūlę sakėsi turį 
jų sutikimą, jog kandida
tuoja.

• J. Kaributas, režisie
rius, pasižadėjo per metus 
laiko Lietuvių Fondan įmo
kėti $1,000.09. Balandžio 10 
ir 11 dienomis, šv. Kazimie
ro parapijos salėje J. Ka
ributui režisuojant, grupė 
dramos mylėtojų vaidina 
latvio V. Karklinš "Raudo
nąjį vyną”. Pelnas skiria
mas Bruno Gedimino veda
mai radijo valandėlei pa
remti. Dabar lietuviška pro
grama duodama kas sekma
dienį nuo 9 ligi 10 vai., FM 
banga 107.1.

• Alfas Latvėnas, 3316 
Caroline Avė., Culver City, 
Calif., yra Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 75 kuo
pos finansų sekretorius, ši 
kuopa, įsteigta Los Ange
les mieste, 1905 metais, yra 
seniausia Los Angeles mies
to lietuvių organizacija, šį
met švenčianti 60 metų su
kaktuves. Tačiau ji nėra 
Amerikos Vakarų, tuo pa
čiu ir Kalifornijos, lietuvių 
seniausia organizacija. Yra 
istorinių davinių, jog 1886 
metais Sacramento mieste, 
Calif., lietuviai buvo susi
būrę į Jadvygos vardo drau
giją. Kaip "Vienybė Lietuv
ninkų” 1886 metais rašė, 
toje draugijoje, buvo 6 na
riai.

• Dirvos premijuotojo 
romano autorę Alę Rūtą 
paskelbus, prieš porą metų 
ją pagerbė gausiame susi
rinkime Dirvos skaitytojai 
ir Tautinės S-gos nariai. 
Š’met Dirva tą romaną iš
leido. Knygos išleidimui at
žymėti Los Angeles Liet. 
Fronto Bičiuliai surengė 
autorės pagerbimą. To įvy
kio aprašymai buvo talpin
ti dviejuose Draugo dien
raščio numeriuose, nė kar-. 
to nepaminint, jog romaną 
premijavo ir išleido Dirva.

J. K.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

LB Toronto 
apylinkės 
Tarybos posėdis
Kanados LB Toronto apy

linkės tarybos posėdis buvo 
sukviestas kovo 28 d. šv. 
Jono Kr. parapijos patalpo
se. Apylinkės pirmininkas 
inž. E. čuplinskas trumpu 
įžanginiu žodžiu pradėjęs 
susirinkimą, pasiūlė į pre
zidiumą Aug. Kuolą pirmi
ninku ir J. Andrulį sekre
torium. Prezidiumo nariai 
perskaitė valdybos patiektą 
darbotvarkę ir paprašė jos 
reikalu atstovus pasisakyti. 
Iškilus tam tikrų neaišku
mų dėl organizacijų atsto
vavimo, kurios pagal sta
tutą nesumokėjusios nu
statyto mokesčio, dieno
tvarkė buvo papildyta man
datų komisijos sudarymu.

J mandatų komisiją įėjo 
V. Bačėnas, A. Statulevičius 
ir Kriščiūnas.

Valdybos nuveiktų dar
bų apyskaitinį pranešimą 
padarė pirm. E. čuplinskas. 
Apylinkė suruošė motinos 
dienos minėjimą, V. Karo- 
saitės ir J. Puodžiūno bale
to koncertą. Dalyvavo su 
eksponatais Kanados tauti
nėje parodoje ,kuri kas me
tai rugpiūčio pabaigoj ir 
rugsėjo pradžioj vyksta 
Toronte. Ta proga buvo at
spausdinta keletas tūkstan
čių lapukų, kurie buvo da
linami besidomintiems pa
rodoje lietuvių paviljone iš
statytais eksponatais, žino
ma, paroda mums davė 
nuostolių, tačiau atsime
nant jos propogandinę pu
sę, many tina, kad jie pilnai 
gali būti pateisinami. Taip
gi apylinkės valdybos rū
pesčiu suruošta Nepriklau
somybės 47-jų metinių su
kakties minėjimas, kuris 
savo turiniu ir laiko apim
timi buvo visiškai nusise
kęs. Pirmininkas paminėjo, 
kad metų bėgyje yra įvykę 
valdybos sąstate pasikeiti
mų, kurie turėjo įtakos į 
apylinkės veiklą.

Apie apylinkės finansinį 
stovį išsamų pranešimą pa
darė ižd. P. Lelis. Jis iškė
lė taupumą, tvirtą laikymą
si bendruomeninių statutų 
ir organizacinį apsileidimą. 
Vasario 16-sios minėjimo 
nedatekliui padengti turi 
būti įjungtas TF, kuris tuo 
pačiu metu taipgi rinko au
kas.

Revizijos komisijos var
du pranešimą perskaitė St. 
Banelis*

Po mandatų komisijos 
pranešimo vyko valdybos 
rinkimai, šis klausimas atė
mė nemažai laiko. Kadangi 
šiais metais turi būti ren
kama apylinkės taryba, tai

Kovo 27 d. Los Angeles Liet. Tautinių Namų salėje susirinko nemažas būrys lietuvių išgirsti svarų 
J.J. Bačiflno žodį lietuvybės išlaikymo temomis, šis garbingas svečias su ponia čia buvo sustoję grįž
dami iš žiemos atostogų Havajuose. Nuotraukoje J.J. Bačiūnas tarp Tautinės Sąjungos Los Angeles 
skyriaus pirmininko A. Mažeikos ir Tautinių Namų valdybos pirmininko A. Latvėno.

L. KanČausko nuotrauka

valdybos rinkimus buvo 
siūloma atidėti po tarybos 
rinkimų, kas logiškai gal
vojant, išeitų nuosekliau. 
Tačiau valdybai spiriantis, 
rinkimai įvyko. Į naują val
dybą slaptu balsavimu iš
rinkta: kun. P. Ažubalis, 
Karasiejus, Beresnevičius, 
Aug. Kuolas, P. Lelis, Dvi- 
laitis ir K. Kregždė. Revi
zijos komisijon — St. Ba- 
nelis, A. Statulevičius ir K. 
Banglicas.

Einamuose reikaluose bu
vo iškeltas skelbimo, tilpu- 
sio Tėviškės žiburiuose 
klausimas, kur kalbama 
apie atostogų praleidimą 
Lietuvoje 1965 m. birželio 
10-20 dienomis.' Buvo pa
aiškinta, kad ”T. ž.” už jo 
turinį nesiima atsakomy
bės, nes tai apmokamas 
skelbimas. Keltas sumany
mas mokėti pirmininkui ir 
iždininkui tam tikrą atlygi
nimą už jų darbą nerado 
reikiamo pritarimo.

Kanados tautinėje paro
doje dalyvauti lietuvių ben
druomenė ir šiais metais 
yra gavusi pakvietimą, ku
rio priėmimas paliktas 
spręsti naujai išrinktai val
dybai.

Pasisakyta ir dėl apylin
kės tarybos, kurios sudary
mas surištas su nemaža 
procedūra, o kai praktika 
parodė, jos atliekami darbai 
nėra jau taip labai reikš
mingi. Iš 25 rinktų tarybos 
asmenų niekaip nepasiseka 
sudaryti valdybos. Papras
tai reikia dairytis kur nors 
į šalis, kad užpildžius rei
kiamą valdvboje etatą. Sa
vo nepareigingumu vienas 
ar kitas asmuo, nemaža, 
prisideda prie bendruome
ninės veiklos migdymo. 
Daugiau artimumo su apy
linkės lietuviais ir jų visu
mos susirinkimai pilnai ga
lėtų pakeisti tarybą, kuri 
pasinešusi yra daugiau į 
valdymą, o ne į darbą.

Turint mintyj apylinkės 
bendruomeninės veiklos ne
galavimus, reikalauta suda- 
-yti komisiją, kuri prižiū
rėtų jos struktūrą, rastų 
negerovių priežastis ir duo
tu sugestijų joms pašalinti.

PV

IE SKOMĮ

AŠMYS, Jurgis (George Asch- 
mles), ir jo sesuo.

BALTRIMAS Magdalena,atvy- 
kė 1 Chicagą po šio karo.

CESNA, Jonas, gyvenęs Sker- 
piejų kaime, Laukellškių parapi
joj, Vilkaviškio apskr.

ČESNAUSKAS, Pranas, Vinco 
sūnus, atvykęs 1918 m.

GEDŽIUS Pranas, Igno sūnus, 
atvykęs po 1941 m.

GRIGALAITYTE- Waicel Mor
ta, Antano duktė, iš Tauragės.

KLEINAITIS Jonas ir Elena, 
Mykolo duktė, atvykę 1951 I Gra
nite City, III.

KLIMŲ ŠEIMA: Juozapas, Ro
kas, Cecilija, Marytė, Lili 1,Onu
tė, Magdalena, Antanas IrPetro-

Ponla M. Bačiflnienė pagerbiama Los Angeles Tautiniuose Na
muose, Gėlę sega p.| Jurkflnlenė. L. KanČausko nuotrauka

Dalis publikos Los Angeles Tautiniuose Namuose stebi P. Jasiu- 
konio rodomą filmą iš Australijoje įvykusių Krepšinio rungtynių, 
tarp Amerikos lietuvių ir australiečių. Filmą parūpino J.J. Bačifl- 
nas. L. KanČausko nuotrauka

nėlė.
LENKEVIČIUS, Jonas iš Vili

jampolės.
POCIAI, Petras Ir Viktoras iš 

Naukaimlo.
RAČKAUSKAS, Leonas, Antano 

sūnus, iš Vlstafdų.
STAGNlONAS, Kazys, Jurgio ir 

Marijonos sūnus, Iš Pilotiškių 
kaimo, Marlampol 
kaimo, Marijampolės apskr. at
vykęs prieš I karą.

DIRVOJE GALITE ĮSIGYTI 
ŠIAS KNYGAS

PALIK AŠARAS MASKVOJE — B. Armonienė .. .$3.00 
KELIAS į KAIRĘ — Alė Rūta .................................... $3.00
DAILININKAS RAUBA .— Vincas Ramonas...........$3.50
ALMA MATER — R. Spalis ..................................... „.$5.00
VIENŲ VIENI — N. E. Sūduvis ................................ $4.00
ŽMOGUS BE DIEVO.— Juozas Girnius .................... $5.50
POEZIJA — J. Aistis .................................................... $6.00
ANYKŠČIŲ ŠILELIS — Ant. Baranauskas ............$5.00
LAISVĖS KOVŲ DAINOS.................................. '......... $5.00
BŪK PALAIMINTAS (poezija) — A. P. Jasas ........$2.00
KARKLUPĖNUOSE — Alb. Baranauskas ............$2.50
ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS — Alė Rūta ..............$4.00
GYVENIMAS YRA DAILUS — V. Volertas ..........$2.50
NAMAI ANT SMĖLIO — J. Gliaudą ........................$2.00
UPĖ I RYTUS — UPĖ Į ŠIAURĘ — K. Almenas

2 tomai — po ........................................................ $3.00
LABAS RYTAS, VOVERĖ — J. Minelga .............. $2.50
ANGELAI IR NUODĖMĖS — R. Spalis.................. $1.50
PURIENOS PO VANDENIU — P. Andriušis ........$1.50
DU MEDINIAI IR TRYS GELEŽINIAI

KRYŽIAI — A. šukvs ........................................ $3.00
TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ — B. Raila ............$5.00
IŠ PASKENDUSIO PASAULIO — B. Raila ............$5.00
9 DRAMOS VAIZDAI — V. Alantas ........................$5.00

Visa eilė kitų lietuviškų leidinių.
Užsakymus siųsti: DIRVA, 6907 Superior Avenue, 

Cleveland, Ohio 44103.

ŽEMKAUSKAITE — Prokop 
Stefanija.

ŽIŪRA, Stepas ir Vincas, Ka
zio sūnūs, abu apie 70 metų am
žiaus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti.

Lietuvos Generalinis Konsula
tas, 6147 So. Artesian Avė., Chi
cago, Illinois 60629,

Telefonas REpublic 7-8334.
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