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PRIEŠ 20 METŲ PASIBAIGĘS KARAS NEAT
NEŠĖ PASAULIUI GERESNĖS SANTVARKOS. 
— TAUTŲ TEISĖ TVARKYTI SAVO PAČIŲ LI
KIMĄ BUVO TUOJAU PAT PANEIGTA. — 
ŠIANDIEN PASAULIS BAIGIA DALINTIS l 
ĮTAKOS SFERAS, Į KURIAS NEĮSILEIDŽIAMI 

PAŠALIEČIAI.

- - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - -

Prieš 20 metų, 1945 m., šveicarų "Schweitzer IUustrierte" 
karikatūristas pastatė tokį paminklą praeito pasaulinio karo lai
mėtojams: kairėje Stalinas, dešinėje Roosevelus su Churchilliu. 
Kad toks divgalvls žirgas niekur negalėjo nueiti, šiandien jau
niekam nebeliko abejonės.

Vos tik 20-čiai metų nuo pas
kutinio rusaulinio karo pabaigos 
pi dėjus pasidalė visai aišku, kad 
bent amerikiečių kraujas tame 
kare buvo pralietas visai berei- 
kalo.'Tvarka, įvesta pasaulyjepo 
to karo, pasirodė esanti nepasto
vi ir negera. Pagaliau likimo iro
nija panorėjo, kad prezidentas 
Johnsonas, kuris rinkimus lai
mėjo, taip sakant, alkos korta, 
JAV Interesams apsaugoti grieb
tųsi tokių priemonių, kurios prieš- 
urauja nustatytai tvarkai. Jis 
Įsakė bombarduoti šiaurinį Viet
namą, nors tas formaliai žiūrint 
nėra atsakingas už sukilimą pie
tiniame Vietname, jis pasiuntė 
marinus J Dominikų Respubliką, 
nors us prlešuravo OAS — Ame 
rlkos Valstybių Organizacijos sta
tuto 15 str„ kuris skamba: "Nė 
viena valstybė ar valstybių gru
pė neturi teisės kištis, tiesiogiai 
ar netiesiogiai, dėl bet kokios 
priežasties, J kitos valstybės vi
daus ar užsienio reikalus".

Iš kitos pusės, nepaisant tokio 
teisinės raidės skambėjimo, var
gu ar rasis prouujantls žmogus, 
kuris iš esmės pasmerktų pre
zidento Johnsono iniciatyvą. Pa
likus savo likimui prasidėjęs su
kilimas Dominikų Respublikoje 
oūtų tikrai privedęs prie komu- 

Clevelando neolltuanal gražiai pasirodę Philadelphljos neolituanų metinėje šventėje išpildant meninę 
programą. Stovi 11 kairės: D. Vadopolaltė, A. Nasvytytė, V. Stankevičius, V. Eimutytė, ir V, Mockutė. 

A. Gruzdienės nuotrauka

nlstų įsigalėjimo ūme krašte. 
Ir net tuo atveju, jei komunistai 
ten per kokį stebuklą ir nebūtų 
įsigalėję, didelės žmonių gyvy
bių aukos, per keletą dienų padė
tos ant to sukilimo aukuro, buvo 
niekuo nepateisinamos. Tiesa, 
buvęs režimas nebuvo tobulas, ta
čiau tas kraštas iki šiol dar netu
rėjo geresnės santvarkos ir jos 
tikrai negalima įvesti išdalinus 
ginklus minia L

Visiškai aišku, kad Jungtinių 
Tautų Organizacija, sukurta po ka
ro taikai pasaulyje išlaikyti, ne
galėjo susitvarkyti su jai skirtu 
uždaviniu. Tai turėjo būti aišku 
iš pat pradžių. Kaip galima tai
ką išlaikyti bendraujant su sovie
tais, kurie visai nėra sulnteresuo 
ti jos išlaikymu, ypač jei chaosas 
jiems gali būti naudingesnis?

Vietoje, kad Jaltoje su sovie
tais derėtis dėl pasaulio padali
nimo ir valdymo, amerikiečiai 
būtų geriau padarę daugiau pa
stangų dėdami Atlanto Unijos idė
jos išpuoselėjimui. Unijos, kuri 
apjungtų tas valstybes, kurios su
geba ir gali demokratiškai tvar
kytis ir turi daugiau ar mažiau 
bendras pažiūras Į atskirą žmo
gų, jo teises bei pareigas. Tari
masis su sovietais buvo tų pažiū
rų išdavimas, kuris ir privedė 

prie dabartinių liūdnų rezultatų.
Jei JAV nesirūpina dėl komu

nistinio režimo siautėjimo Lie
tuvoje ar Lenkijoje, šiauriniame 
Vietname ar šiaurinėje Korėjo
je, kodėl jos turi priešintis tokio 
režimo Įvedimui Pietų Vietna
me ar dabar Dominikų respub
likoje? Sakoma, kad esamoje pa 
dėtyje JAV negalinčios būti vi
so pasaulio policininku, tam jos 
nesančios pakankamai pajėgios. 
Bet jei taip, kur yra riba, kurią 
peržengus reikia laukti JAV in
tervencijos?

Walteris ieškodamas argu
mentų už JAV invervenciją Do
minikų respublikoje, aiškina, kad 
juos galima surasti visai ki
tur. Būtent senoje taisyklėje, kad 
didžioji valstybė nenori, kad jos 
įtakos sferoje įsiviešpatautų ko
kia kita didžioji valstybė. Savai
me aišku, jog JAV negali pri
leisti, kad Sovietų Sąjunga tvar 
kytų um tikrus kraštus vaka
riniame pusrutulyje, J.F. Ken
nedy bandė taip daryti, bet šian
dien turėtų būti visiems aiš
ku, kad ui buvo labai klaidin
ga. Tačiau, jei JAV turi vaka
rinėje hemisferoje tam tikrų 
interesų, kurių negali atsisa
kyti, nenorėdamos nusižudyti, 
kaip yra su Vietnamu? Gal tas 
kraštas turėtų būti Kinijos ju
kos sferoje?

Faktinal ir dabar veikia Ju
kos sferų teorija. Kaip atsime
name, JAV nesiryžo padėti 
Tibetui randoniesiems kinie-
čiams jį pavergiant, nei veng
rams, nei pagaliau Berlynui, jį 
aptveriant Chruščiovo tvora. Ki
taip sakant, 1945 m. vasario 9 
d. Jaltoje iškilmingai priimtas^-kos įvedimo nėra įmanomas ar 
nutarimas, kad tautos turi tei
sę pasirinkti laisvais rinkimais 
tokią santvarką kokios pačios 
nori, buvo tik pasaulio mulki
nimas. Stalinas tokio nutarimo 
nė nemanė laikytis, o Roosevel
tas su Churchilliu neturėjo jo-

KAS RUOŠĖ PERVERSMĄ 
BULGARIJOJE? VYTAUTAS ALSEIKA

Miglotos žinios apie įvykius 
Bulgarijoje, apie balandžio m. 
7 d., žinoma, turėjo sudominti 
Vakarų pasaulį. Šveicarijoje ne
abejojama, kad Sofijoje iš tikrųjų 
bau pasikėsinimo nuversti parti
jos bei valdžios vadovus. Klek 
spėjama, sukilėliai buvo pasiryžę 
smurto keliu užimti komunistų 
partijos centro komiteto būstinę, 
suimti politinio biuro narius ir 
įvesti naujus partinius pareigū
nus. Sukilėliai buvo tikri turėję 
kariuomenės sluoksnių paramą. 
Pagal kai kurtes žinias, sąmokslą 
susekė sovietinis saugumas —

Naclonallnė Mokslų Fundacija šiemet paskyrė premijas 20-čial 
Amerikos kolegijų ir universitetų politinių mokslų profesorių da
lyvauti Southern Methodlst Universitete (Dalias, Texas) įvyksian
čiame trijų savaičių simpoziume, kuris nagrinės klausimus, ar ir 
kaip matematikos dėsniai gali būti priuikytl politiniams moks
lams.

Į šį mokslininkų simpoziumą Nacionalinė Mokslų Fundacija pa
rinko ir Dr. Bronių Nemicką, Good Counsel kolegijos politinių ir 
ekonominių mokslų profesorių.

klo pagrindo prileisti, kad Sta
linas ar jo įpėdiniai kada nors Jo 
laikysis.

Jei karas dėl tokios santvar- 

prasmingas, didžiosiom valsty
bėm nėra kitos išeities, kaip tik 
grįžti prie senos tvarkos ir jė
gos politikos, kur ji dar įmano
ma. Ir kur tik JAV savo jėgą 
pademonstravo, visur jos buvo 
sėkmingos.

jis savo keliu apie tai praneši 
bulgarų vadams. Balandžio m. 
pabaigoje buvo skelbiama apie 
suimtųjų skaičių — jis siekęs 
tarp 200 ir 500.

Oficialieji bulgarų sluoksniai 
apie sąmokslą paskelbė tik balan 
džio 22 d. ir atitinkamas prane
šimas buvo tik užsienyje pa skleis 
tas. Buvo žinoma apie kai kurių 
pareigūnų suėmimą, nusižudymą, 
pranešu apie ui, kad Bulgarijos 
sienos nebuvusios uždarytos. 
Kaip vėliau mus pasiekė žinios iš 
Vienos, iš tikrųjų ypatingo ne
rimo krašte nebuvę, gyventojuose 
negalėjai pastebėti susijaudinimo 
žymių. Tai negali stebinti, nes 
komunistinio režimo kraštuose 
gyventojai paprasui mažai domi
si įvykiais partijos viršūnių ar
pe. Nepasitvirtino žinios aptekai 
kurių aukštųjų partijos pareigūnų 
dingimą. Daugiau dėmesio vis dėl
to kelia svarbios asmenybės,gy
nybos ministro pavaduotojo 
Slavčko Trnskl likimas. Pagal 
Vakarų šaltinius, šis dingęs pa
reigūnas per pa su r uosius 15 me
tų buvo plačiau žinomas ne tik 
Bulgarijoje. Karo metu jis buvo 
partizanų vadu, turėjo ryšius su 
Jogoslavija. 1950 m. jis buvo 
valymų auka, vėliau palaipsniui 
buvo reabilituotas Ir įkopė į cent
ro komiteto narius.

Pagal iš Vienos gautus šalti
nius, Vakaruose būta svyravimų 
dėl to sąmokslo pobūdžio. Pagal 
vieną nuomonę, sąmoksle dalyva
vusi "prokinietiškojl grupė" ir 
pats sąmokslas buvo siejamas su 
nuo seniau pastebėtomis Pekino 
pastangomis visose komunistinė
se partijose suorganizuoti Peki
ną remiančias "atskalūnišką
sias" frakcijas. Atrodo, kad toji 
versija buvusi Sofijoje paskleista 
komunistinių kraštų žurhalistų. 
Pagal kitus pranešimus, į są

mokslą buvusi įsimaišiusi "tl- 
tolstinė grupė". Tai tik spėlio
jimai, kuriuos paprasui tenka 
vertinti su nemaža atsargumo 
doze.

Vertinant buvusį sąmokslą, pir- 
mlausia tenka žvelgti į dalyvavu
sių asmenų politinį bei praeities 
veidą. Visi dalyviai — buvę par
tizanų vadai. Tai žmonės, ku
riems priklausė savo metu nu- 
žudyusis Kostofas ir dabartinis 
partijos vadas Todor Žtvkovas. 
Žmonės, kuriuos vargiai laiky
tume Tito šalininkais -- dar ka
ro metu, dėl Makedonijos klausi
mo urp jų ir jugoslavų buvo kilu
si nemaža įumpa ir dar neatslfl- 
gusi ir šiandien. Sunku tikėti, kad 
sąmokslas būtų buvęs organizuo
jamas tik dėl santykių su Jugo
slavija ir vien dėl to, kad po va
sario m. įvykusio neseniai pa
sitraukusio užsienio ministro Po- 
povičiaus lankymosi Sofijoje, san
tykiai urp Bulgarijos ir Jugosla
vijos yra žymiai pagerėję.

O jei kalbama apie simpati
jas Pekinui, tai nereiškia, kad 
sąmokslininkai būtų dideli Peki
no politikos šalininkai ir juo la
biau netenka manyti, kad jiems 
būtų rūpėję grįžti prie Salino 
laikmečiu buvusių metodų. Iš 
vieno dalyvių buvo patiru, kad 
greičiau jiems rūpėjusios "lais
vėjimo tendencijos". Reikia at
minti, kad Maskvos - Pekino kon. 
fllkus kaip tik yra puiki priemo
nė operuoti toms komunistų par
tijoms ar jų frakcijoms, ku
rios susirūpinusios siekti tau
tinės nepriklausomybės. Pvz. ru
munų komunistai palaiko gerus 
santykius su Pekinu, nors užsie
nio politikoje jie nėra Pekino są
jungininkais, be to, jie siekia pa
laikyti gerus santykius ir su Va
karais, vidaus politikoje stebime 
atsargias pasungas llberaltzacl- 
jos kryptimi.

Kas yra dabartinis bulgarų par
tinis vadovas Živkovas? Jis ir jo 
grupė atsirado valdžioje Chruš
čiovo dėka. Jis valdžioje išsi
laikė ne tik Maskvos paramos dė
ka bet ir dėl jo ir jo sėbrų Į 
kompromisus palinkusios laiky
senos. Pasėkos buvo tos, kad Bul
garija visose srityse prlversu 
laikytis Maskvos vedamos poli
tikos ar krypties. Tiesa, bulga
rams buvo leisu vykdyti jų nu
matytą krašto pramonlnino pro
gramą, učlau ji, pagal Maskvos 
nurodymus visiškai suplakama su 
Maskvos interesais. Tiesa, pa
staruoju metu Bulgarija iš So
vietų Sąjungos gavo nemažus kre
ditus, učlau tuo pačiu ypu ji ver
čiama parduoti Sovietams už

Lietuvių 
studentą 
žygis i 
Washingtoną

Paskutiniu metu eilė dėmons- 
trantų pasmerkė Prezidento 
griežtą politiką prieš komunistų 
agresiją Vietname. Šitie radika
lai ir suklaidinti pacifistai rei
kalauja pasitraukti iš Pietryčių 
Azijos ir nusilenkti prieš agre
syvų komunizmą. Mes, Ameri
kos lietuvių studenui, privalo
me pasmerkti tokią akciją; at
minkime, kad Vakarų griežu lai
kysena prieš komunistinį pasikė
sinimą betkur yra žingsnis į 
Lietuvos išlaisvinimą.

Tam tikslui sponuniška grupė 
— Amerikos Lietuvių Jaunimas 
Už Laisvę — buvo sudaryu,pri
tariant New Yorko ateitininkams, 
akademikams skauums, neolitu- 
anams, LSS ir Lietuvos Vyčiams. 
Lietuvių Jaunimas Už Laisvę or
ganizuoja tvarkingą demons
traciją, kuri rems Prezidento 
pozityvią politiką, užstojančią ke
lią komunistų agresijai Vietna
me. Demonstracija įvyks 1965 m. 
gegužės 15 d. Visi dalyviai tvar
kingai demonstruos prie Baltųjų 
Rūmų su plakauis. Memorandu
mas, remiąs Prezidento dabarti
nę politiką, bus įteikus Prezi
dentui ir Valstybės Sekretoriui. 
Po to, demonstranul nužygiuos 
prie Lincolno paminklo, kur bus 
padėus vainikas. Demonstracija 
įvyks urp 11 vai. ryto ir 2 vai. 
vak. Washingtono policijai priu- 
rlant.

Amerikos Lietuvių Jaunimas 
Už Laisvę ragina visus lietuvius 
ir bičiulius prisidėti prie de
monstracijos. Autobusai organi
zuojami New Yorke ir New Jer
sey didesnėm grupėm; kaina Į 
abu galus $6 asmeniui.

Autobusų kelionės registravi
mą tvarko:

VVoodhaven — Shallins-šalins- 
kas, 212 VI 7-4499; Apreiškimo 
parapija — Sandanavitlenė, 212 
EV 8-1826, Atsimainymo para
pija -- prel. Balkonas, DA 6- 
2236; Atletų Klubas -- A. Vak- 
selis, VI 6-3246; Darbininko ad
ministracija — kun. Baniflnas, 
GL 2-2923; Ateitininkai — Vai
nius, HI 1-9761; Skautai akade
mikai — R. Legeckis, JA 3- 
0398; Vyčiai — J. Mažeikaitė, 
VI 3-0667; Skautės Akademi- 
kės -- A. Senkutė, EV 6-6879; 
Neolituanai -- J. Maurukas, VI
6-5447. New Jersey: Bayonne — 
kun. P. Žemelkis, 201 436-1412; 
Kearny -- kun. Samus, 201 WY 
8-4616; Elizabeth — kun. Kara- 
levičius, 201 EL 2-2271; Pater- 
son — kun. Dabušls, 201271-1693

Amerikos Lietuvių Jaunimas ir 
Organizacijos Už Laisvę prašo 
visų organizacijų vadus Iškelti 
šitą reikalą savo grupėms, pas
katinti narius Įsijungti į demons
traciją, ir jei galima, duoti fi
nansinę auką.

Malonėkite siųsti aukas Antt- 
nul Mažeikai, 149-42 118 St., So. 
Ozone Pa r k, N. Y. Teikitės pa
remti šitą teigiamą akciją!

Algirdas Budreckis

menkas kalnas savo ūkio produk
tus. Tik visai neseniai Bulgari
ja pradėjo dėti pasungas klek 
plėsti prekybos ryšius su Vaka
rais, bet ui tik — pradžia. Po
litiniu atžvilgiu, Chruščiovui ne 
besant Kremliaus valdovu, o jis 
buvo ir ŽIvkovo globėju, dabar 
kaip tik geras meus ūkiniu at
žvilgiu artėti su Vakarais.

Jei žvelgti į buvusio sąmokslo 
ar maišto motyvus, ui pagal vi
sus duomenis ir sąmokslo vyk
dytojų veidą atskleidus, greičiau 
galima daryti išvadą, kad są
mokslininkai norėjo pasekti Ru
munijos pavyzdžiu, klulp ariant. 
Jie siekė dldesnėsuutlnėsneprl- 
klausomybės. Kiekvienam bulga-

(Nukelu į 2 psL)
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VAKARU FRONTE... O>

Aliarmas! Jie atvyksta!
Prie Orne upės taip pat įvyko 

susirėmimas. Vokiečių sargybi
nis ant Benouville tilto, vaikš
čiojęs pirmyn ir atgal prie ce
mentuotos sargybinio būdelės, 
staiga pamatė be mažiausio gar
so artėjant lėktuvą, kuris nusi
leido and pilvo, laužydamas krū
mus ir medelius. Paskui — tyla.

Sargybinis nusiėmė šautuvą 
nuo peties ir sulaikė kvėpavi
mą, Niekas nejudėjo, "Turbūt 
tai numuštas bombonešis", pa
galvojo jis. Jau visą valandą jis 
matė juos skrendančius nuo jū
ros pusės ir prieTroarno prieš
lėktuvinės patrankos be persto- 
jlmo šaudė.

"Jie visi turbūt žuvo", pagal
vojo Wilhelm Fuertner apie lėk
tuvo įgulą. Bet staiga prieš jį 
sužaibavo smarki ugnis. Jie net 
neišgirdo fosforinės granatos 
sprogimo. Jo draugai slėptuvė
je pašoko ant kojų. Griebę už 
kulkosvaidžių paleido salvę į nak
ties tamsą. Jie nieko nematė tik 
girdėjo šauksmus: "Able - Able". 
Jie nežinojo, kad tai sutartinas 
Šauksmas britų parašiutininkų A 
grupės susirinkimui, kurių sklan
dytuvas nusileido prie tilto, Kor- 
poralas siekė telefono ragelio, 
kad įspėjus sekcijos viršininką 
kitoj pusėj kanalo. Bet nebuvo 
kada. Dvi granatos, įmestos pro 
slėptuvės angą, sprogo ir vokie
čiai žuvo.

Viskas vyko labai greitai, žai
bo greitumu, pagal paruoštą pla
ną, Majoro John Howardo vyrai 
buvo išmokę uždavinį. Ilgus mė
nesius, jie ruošėsi Anglijoje prie 
tilto modelio, kuriame nebuvo 
užmiršta jokia smulkmena. Die
na iš dienos jie kartojo puolimo 
pratimus prie "tilto" ir visi ži
nojo, kad nuo staigumo priklau
so pasisekimas.

Dabar tyla jau nebebuvo reika
linga, nes granatų sprogimas už- 
aliarmavo vokiečių įgulą kitoj 
pusėj kanalo. Rėkdami atpaži
nimo šūkius britų kariai puolė 
į kitą kanalo pusę. Aplink girdė
josi sklandytuvų nusileidimo 
triukšmas ir susirinkimo šūkiai: 
"Baker - Baker", Tai buvo B 
grupės vyrai. Tuoj pasigirdo ir C 
grupės šauksmai: "Charly-Char- 
ly"...

Vokiečiai prie tilto iš kulko
svaidžio atidarė ugnį ir pirmieji 
Tommies krito, bet didžioji jų da
lis puolė su šaltu ginklu. Kova 
tesėsi tik kelias sekundes. Be
nouville tiltas jau buvo britų ka
rių rankose ir tik korporalas We - 
ber spėjo pabėgti. Jis pasileido 
per miestelį į štabo būstinę.

— Anglų parašiutininkai už
ėmė tiltą! -- pranešė jis kari
ninkui nęatsikvėpdamas. Bet šta
be nežinojo dar vieno dalyko, kad

BULGARIJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

rui - komunistui juk teikia sle
giantį įspūdį ui, kad į šiaurę nuo 
Dunojaus jis stebi vis dažniau pra
dedančias veikti modernias įmo
nes Rumunijoje, o vakaruose, Ju
goslavijoje, mato žymiai aukš
tesnį gyvenimo lygįkaipBulgari- 
joje. Tuo u r pu pas save namuo
se tie bulgarai priversti konsta
tuoti, kad krašto pramoninimas 
kelia rūpesčių o savo spaudoje jie 
priversti skaityti vis daugiau ži
nių apie "didžiuosius laimėji
mus" Sovietų Sąjungoje ir žymiai 
mažiau — apie savojo krašto 
sprendimų reikalaujančius klau
simus.

Kitų, pvz. šveicarų spaudos 
(Die Weltwoche) nuomone, pir
moje eilėje tenka Iškelti išryškė- 
jusį Rytų bloko nevieningumą. 
Pasirodė, kad ir naujieji Krem
liaus valdovai nesugebėjo iš
laikyti boko vieningumo, nors jų 
priemonės ir ne tiek impulsyvios 
kaip Chruščiovo. Partijos ir val
džios vadovas Todor Živkovas, 
esą, rodęs mažiausia pastangų 
Bulgarijoje įgyvendinti Krem
liaus įsakytą liberalizacijos po
litiką. Tik Maskvai spaudžiant 
buvo nustalinimo pastangų, bet 
jos gi žymiai atsiliko nuo to
kios pačios raidos Lenkijoje ir 
Vengrijoje. Nors Žlvkovui pavyko 
susidoroti su organizuota opozi- 
ęlja, tačiau, pagal šveicarų šal
tinius, Živkovo politinė ateitis 
ne be grėsmės. Net ir Maskvo
je manoma, kad Živkovą turėtu 
pakeisti kitas, mažiau sukompro
mituotas partinis pareigūnas.

ir kitas tiltas prie Ranville taip 
pat jau buvo britų parašiutininkų 
rankose.

Calrone 2-me šarvuočiųbatal- 
jone suskambėjo telefonas: "Tuoj 
pat pradėkit kontraataką. Britų 
parašiutininkai užėmę Benouville 
tiltą".

Panaši istorija pasikartojo ir 
kitur.

Prie Dives, kur kėlias iš Va
ra ville į Grangues eina per upę 
taip pat stovėjo vokiečių sargy
binis. Prieš porą savaičių čia 
neįspėjus įvyko naktiniai pra
timai, inscenizuojant tilto už
puolimą. Tada sargybinis iš
girdęs šaudant, ir nežinodamas, 
kad tai daromi pratimai iš neuž 
taisytų šovinių, iš kulkosvaidžio 
atidarė ugnį ir rezultate keli 
vokiečiai buvo užmušti, o kiti su
žeisti. Sargybinis, pamatęs nak
ties tamsoj išlendant suodinais 
vaidais vyrus, priėmė juos su pa
šaipa:

— Idijotų gauja...
Bet parašiutininko durklas ne

leido jam daugiau kalbėti. Už pen
kių minučių tiltas buvo susprog
dintas.

***
Lygiai pirmą valandą 11 minu

čių ryto gen. Marks štabe Saint- 
Lo suskambėjo telefonas. Genero
las su savo štabo karininkais dar 
nagrinėjo žemėlapius ruošdama
sis pratimui. Jis pakėlė ragelį ir 
trumpai pasiklausęs, liepė savo 
štabo viršininkui paimti kitą ra
gelį. Pranešimą darė 716 divizi
jos 3-čio biuro karininkas: "Pa
rašiutininkai nusileido rytuose 
prie Orne žiočių. Breville ir Rou - 
ville srityje bei prie Bavent miš
ko. Svarbiausioji akcija vedama 
prieš Dives tiltus. Kontraatakuo- 
jame".

Naujiena buvo nelaukta. Ar tai 
invazija? Ar tai tik parama pran
cūzų rezistencijai? Bet trumpai 
pagalvojęs, majoras Hayn pakra
tė galvą:

-- Nusileidimo vietos yra labai 
arti mūsų gynybos linijų. Tai puo
limas, kuriam rezistentai nedrįs
tų.

Išvadoje, tai turi būti Invazi
ja.

Gen. Marks galvos linktelėji
mu pritarė.

Tuo pačiu metu 709 divizijos 
vadas pranešė, kad amerikiečių 
parašiutininkai nusileido prie 
Saint Germain de Varreville ir 
Saint Marie du Mont. O kita gru
pė prie Saint Mere Eglise. Buvo 
pirma valanda ir 45 minutės... 
Už penkių minučių telefonas jau 
skambėjo Paryžiuje.

Jūrų kapitonas Wegner, jūrų 
laivyno operacijos biuro virši
ninkas, sušaukė karininkus.

— šį kartą, aš manau, prasi
dėjo invazija...

Admirolas Hoffmann, štabo 
viršininkas, pižamoje nuskubėjo 
į operacijos salę. Pranešimai iš 
radarų stočių sakė, kad daug 
"piūklo dantų" yra Braun lempo
je. Pradžioj technikai galvojo, 
kad aparatas neveikia, nes buvo 
toks didelis mirgėjimas, kad jo
kiu būdu negalėją būti tiek daug 
laivų vienu metu. Bet abejonė bu
vo išblaškyta, milžiniškas laivy
nas artėjo prie krantų.

— Tai gali būti invazijos es
kadra. Įspėkita tuojau pat vaka
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rų fronto viršininką ir Fuehre- 
rio vyriausiąjį štabą. šį kartą 
invazija prasidėjo...

Tačiau tiek Rundstedto štabe 
Paryžiuje, tiek Hitlerio štabe 
Rastenburge buvo skeptiškai pa
žiūrėta į pranešimą. Kaip gali
ma daryti invaziją tokiame ore? 
Ar tikrai technikai neapsirinka? 
Ir Rundstedto štabas su pašaipa 
paklausė, ar radarai neužregis
travo žuvėdrų skraidymą? Bet 
laivyno štabas buvo tikras savo 
informacijom ir užaliarmavo pa
kraščio laivyną.

84-tame armijos korpe nebuvo 
abejonių. Gen. Marcks įsakė duo-

MIHAILOVO "MASKVOS VASARA"
(4)

— Aplamai, labai sunku įsi
gyti gerą knygą, nes išskyrus 
mokslinius - fantastinius veika
lus, knygos spausdinamos mažu 
tiražu, nes vis tenka atsižvelgti 
į ideologinius varžtus. Pvz, gar
sus Dudincevo romanas "Žmogus 
gyvena ne tik duona" pasirodė tik 
30.000 egz. tiražu, Batino knygos 
apie Dostojevskį išleista 9.500 
egz., daugtriukšmo sukėlęs meno 
istoriko Turbino veikalas pasiro
dė 22.000 egz. tiražu ir Bert 
Brechto "Rinktiniai raštai" išleis
ti vos 5,000 (penkiųtūkstančių...) 
egz. tiražu. Padėtis esminiai pa
sikeis kai įsijungs jaunoji moks
lininkų karta. Vienas M.G.U. be
baigiančių studentų, kurio spe
cialybė -- modernioji Vakarų li
teratūra, į mano klausimą, kada 
Sovietijoje būsią spausdinami Joy- 
ce ir Proust veikalai, atsakė: 
"Kiek liečia mane, nors Ir ry
toj". Tai bendra padėtis. Jei kal
bama su profesorium, tai prieš 
tave atsistoja vienas pasaulis, 
bet jei pasišneki su to paties pro
fesoriaus asistentu — jau vėl ki
tas pasaulis. VJsiška llberaliza- 
cija literatūroje — tai laiko klau
simas.

Jei palygini dabartinę padėtį 
su prieš 10 metų buvusia, tai 
reikia pripažinti, kad visiems Ra 
šytojų Sąjungos nariams galioja 
oficiali socialistinio realizmo 
schema, nors ji ir žymiai lanks
tesnė kaip Seniau. Vis dėlto soci
alistinio realizmo šalininkai yra 
atsidūrę nepavydėtinoje būklėje, 
nes jau pati "socialistinio realiz
mo" samprata siejama su Stalinu. 
(Nurodęs į to "socialistinio re
alizmo" atsiradimą, Mlchailovas 
priminė ryšį su sovietų - kinie
čių konfliktu).

Kiniečių spauda praėj. metų 
vasarą puolė jaunuosius sovietų 
rašytojus Voznesenskį, Jevtu- 
šenką, Achmaduliną. "Izvesti- 
jos šoko tuos rašytojus ginti. Iš 
viso, polemika su kiniečiais šian - 
dien laikytina geriausiu ginklu ko ų 
vojant prieš vietos ždanovi- 
ninkus.

Trumpai tariant, šiuo metu 
jaunųjų menininkų laisvėjimo pa
dėtis yra palankioje padėtyje ir 
jaunieji optimistiškai žvelgia į 
ateitį. Šių dienų gyvuosius bei 
maištaujančius rusų literatūros 
atstovus — poetus atstovauja A. 

ti aliarmą. Divizijose karininkai 
greitai rengėsi:

— Aliarmas! Jie atvyksta!
Puikiuose žmonės buvo kelia

mi iš miego.
Caen mieste karo policija api

bėgo visus naktinius restoranus 
vydama laukan karius:

— Aliarmas! Išsiblaivykite 
greičiau!

Kai kurie kariai rado savo dali
nius jau kovojančius, tankai buvo 
paruošty. Aliarmo greitumas bu
vo nuostabus.

Majoras Vierzig, su savo šar
vuočiais išvykęs pratimų prie 
Falaise, pakely buvo įspėtas. 
Greit apsisukęs grįžo atgal ir pa
sikrovė į tankus kovos šovinius. 
Tokiu būdu šimtas dvidešimt tan
kų buvo pasiruošę puolimui visai 
arti tos vietos, kur nusileido bri
tų parašiutininkai.

(Bus daugiau)

Voznesenskis, E. Jevtušenka,B. 
Achmadulina, R. Kazakova, N. 
Matvejeva, J. Moric, R. Rož- 
destvenskij, T. Zirmunskaja, V. 
Sosnora ir kiek senesnieji — E. 
Vinokurov ir B. Okudzava. Leo
nidas Martinovas laikytinas įžy
miu kūrėju, bet... jis jau 50 m. 
amžiaus. Prozoje, šalia vyres
niųjų, minėtini Solženicinas ir 
Dudincevas ir senis Paustovs- 
kis, toliau seka visas būrys 60- 
jų metų kartos kūrėjų su Vladimi
ru Tendrajakovu, Jurij Bondare- 
vu, Vasllij Aksionovu, Viktoru 
Nekrasovu, Jurij Kazakovu, Ser- 
glejum Nikitinu, Natalija Tarasen 
kova, Josefu Dik, Pavelu Nilinu 
ir jaunu Sibiro prozininku Vilj 
Lipatovu. Kasdien atsiranda nauji 
talentai, kurieparodo jaudinančią 
drąsą paliečiant sovietų visuo
menės "ligotas" temas.

Jau rečiau pasitaiko tokie at
vejai, kai buvo uždraustas platinti 
1961 m. pasirodęs, 30.000 egz. 
rinkinys "Tarusskije stranicy". 
Tai buvo įvykis sovietų literatū
roje — rinkinyje buvo atstovauja 
mi Paustovskis, Okudzava, Za- 
blocki ir daugelis kitų. (Pacita
vęs E. Zamjatino 1921 m. skelb
tus žodžius apie tai, kad "tikrą
ją literatūrą kuria ne rūpestingi 
valdininkai, bet maišininkai, ere 
tikai, svajotojai ar skeptikai", 
Mlchailovas priėjo išvados, kad 
kaip tik jaunoji sovietų karta su 
jos nekompromisiniu "erezijos" 
pojūčiu teikia viltį, kad ateities 
rusų literatūra skirsis nuo pra
eities literatūros).

(Toliau Mlchailovas pasakoja 
apie jo pasimatymą su pačiu žy
miausiu šių dienų rusų literatū
ros Istoriku, akademiku Gudztj — 
šio milžiniškas veikalas "Rusų 
literatūros istorija" išleista še
šiose laidose ir išversta į įvai
rias kalbas, šis pasimatymas Mi- 
chailovą įtikino, kad sprendžiant 
iš Gudzij turimų knygų, "rusų 
kritikai ir istorikai nepaprastai 
įdėmiai seka emigrantų litera
tūrą ir kad jie kada nors pra
dės apie ją plačiai rašyti". Ml
chailovas dar apsilankė pas lite 
ratūros istoriką Borisą Michal- 
lovskį ("jis svajoja apsilankyti 
Jugoslavijoje"), apgailestavo ne
galėjęs pamatyti knygos apieDos 
tojevskį autoriaus Jokūbo Golo- 
soverkio. Toliau seka epizodas 
apie Vladimirą Dudincevą:)

šis vardas sovietinei literatū
rai reiškia 1956 m. simbolį. Pri-

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

Šimėnu, kaip nekantiriai ir su ko
kiais lūkesčiais pirmą kartą per 
skaičiau romaną "Žmogus gyve
na ne tik duona". Prisimenu... 
kad knyga nebuvo ypatinga, tai ei
linis realistinis romanas. Man ne 
suprantamas Sovietų S-je šios 
knygos pasirodymo laiku atsira
dęs triukšmas. Buvo nesupranta 
ma, kad amerikiečiai pagal tą ro 
maną susuko du filmus, kad jis 
rekordiniu laiku buvo išverstas į 
aštuonioliką kalbų.

Tik vėliau, antrą kartą, šią 
knygą perskaitęs, supratau, kad 
joje slypi autentiška, didžioji so
vietinės visuomenės tragedija, 
t.y. individualaus talento trage
dija, talento, kuris siekdamas įkū 
nytl savo idėją verčiamas rizi
kuoti visu savo gyvenimu... Vė
liau apie Dudincevą buvo rašoma 
mažiau. Jo pavardė pasirodė tik 
1964 m. birželio m. "Literatur- 
naja Gazeta" skiltyse. Kadangi 
jis .. egzistavo, tad nutariau Jį 
aplankyti.

Atvykau vakare apie 9 vai. 
(Maskvoje, birželio mėn. ligi 
vidurnakčio vis dar šviesu) į di
delius namus Lomonosovskio 
prospekte nr. 19, netoli nuo M. G. U 
Pasirodė, kad tuose namuose gy
vena tik rašytojai (14 nr. — tik 
profesoriai...) — nelaimei, rašy
tojas byvo nuvykęs į 14 nr. na
mus, kur jis pietavo ir pietūs 
užtruko iki 9 vai. vakaro. Neį
pratęs prie didelių degtinės sti
kliukų, tą vakarą daug išgėriau 
"Stoličnaja" degtinės, tad kalbė
damasis su Dudincevu visą laiką 
jam pasakojau apie Jugoslaviją, 
apie Adrijos jūrą, apie tai, kad 
pas mus skaitoma Rytų ir Vaka
rų spauda ir t.t. (Toliau Michai- 
lovas pasakoja, kad buvo kelis kar - 
tus susitikęs su Dudincevu ir... 
vis jam pasakojęs, vis neturėjęs 
progos patirti apie jo planus, 
darbą ir pan. Jis pasirodęs vienu 
labiausiai simpatiškų žmonių, 
kuriuos teko sutikti Maskvoje. Jis 
vėliau suteikęs progą ir apie jį 
šį bei tą patirti:)

Jis gyvena su žmona ir trim 
dukterimis, labai kukliose są
lygose. Norėdamas pragyventi, 
jis su žmona vis ką nors verčia 
iš ukrainiečių kalbos. Nors au

Humoras 

Be žodžių...

tp

Modernus menas kai kam naudingas...
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rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuviškų 
knygų, bet yra gausus pasirinkimas plokštelių; 
rankų darbo medžio drožinių, audinių ir gintaro 
išdirbinių.

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

torių honorarai Sovietuose, paly. 
ginti, dideli ir kai kurie poetai, 
jų poezijos rinktinei pasirodžius 
gali pragyventi visus metus iš 
honoraro (Vinokurov), tačiau jau 
sunkiau Dudincevu! ir kitiems "ne 
paklusniesiems" rašytojams, nes 
Jų knygos pasirodo mažais tira
žais. Dėl laiko stokos Dudin
cevas vis dar negalįs baigti romą 
no "Nežinomas kareivis" (1948 
m. biologų "karas" — Llsenkos 
šalininkų ir vad. morganistų kivir
čai). Neseniai Dudincevo bute bu
vo apsilankęs jo raštų leidėjas į 
vokiečių kalbą — Jis buvo nuste
bęs buto kuklumu. Jis sakė: "Ma
niau, kad esate turtingiausias 
žmogus Sovietų S-je". Pasirodo, 
kad Vakarų leidėjai siunčia pi
nigus sovietinei įstaigai "Mež- 
dunarodnaja Knyga" (Tarptauti
nė knyga) ir pagal sutartį, 70% 
to honoraro iš užsienio priklau
so autoriui, bet... įstaiga autoriui 
neišmokėjusi nei kapeikos. Pagal 
vokietį, "tai juk kapitalistinis iš
naudojimas".

Kaip ir kiti rusų rašytojai, ir 
Dudincevas yra didelis optimis
tas ir mano, kad greitai prasidės 
naujoji laisvėjimo banga, "nau
jieji 1956 metai", (čia Dudince
vas nurodė į kelius to laisvėji
mo simptomus ir priminė, kad 
1956 m. turėjęs pergyvenimą: kai 
tramvajuje ar metro vagone jį 
pamatydavę visai svetimi žmo
nės ir visai nežiūrėdami jam į 
akis, slaptai paspausdavę Jo ran
ką. Jis pozityviai vertina nau
jąją sovietų literatų kartą ir žy
miausiu reiškiniu poezijoje laiko 
jauną, ligotą rašytoją NoveląMat- 
vejevą. Mlchailovas toliau pasa
koja apie atsilankymą pas poetę 
Tamarą Zirmunskają, gim. 1936 
m. Ji nėra iš pačių stipriųjų 
kūrėjų, tačiau skaitytojų ji mė
giama. Ji pasakojo, kad sovietų 
visuomenė pasiilgusi ko nors nau
jo, esą, pakanka plakate nurody
ti 10 nežinomų poetų pavardžių ir 
salė jau perpildyta, visi skuba 
į poezijos vakarą. Rašytojos vy
ras — filmų žurnalo redaktorius 
ir jo nuomonė apie filmų padėtį 
buvo įdomi).

(Bus daugiau)
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LAIŠKAI, LAIŠKELIAI...
Reikėtų sakyti — margos gro- 

matėlės! O tų gromatėlių mar
gumas — neišpasakytas...

štai, vienas Dirvos bičiulis iš 
Los Angeles nusiskundžia Šio

tikslų siekime, bet beveik vie
ni, kai kalba prasideda apie r ei 
kiamą paramą.

"šiandien oro paštu gavau Dir
vą iš mūsų atstovo su vedamuoju

R. Kisieliaus nuotraukalaikraščio "stagnacija ir mono
tonija". Kodėl? Neslepia jis ir 
priežasties ui savo nuomonei pa
remti: "šiais meuis pasigendu 
Informacijos apie Rezoliucijoms 
remti komiteto darbus".

Kaip to komiteto simpatikas, 
laiško autorius negalįs suprasti, 
kodėl Dirva tuo klausimu visai 
neberašo... "Man atrodo, kad 
laikraštis urnauja skaitytojui in
formuoti", sako laiško autorius.

"Rezoliucijų sąjūdis yra faktas 
ir laikraštis gyvo fakto ignoruoti 
negali". Kaip Dirvos skaitytojas, 
laiško autorius kviečia "Dirvą 
grįžti į plačios informacijos ke
lią"...

Informacija svarbi ne vienam 
lietuviškam laikraščiui. Toji "gy
vybės gysla" privalo būti švari 
informacijos sklandžiai srovei. 
Todėl vienas bičiulis iš Chica
gos ir barasi, užsirūstinęs, kad 
straipsnio kopija, tilpusi pirma 
kitame laikraštyje, nepateko Dir
voje. (Neteko dar tos kopijos ma
tyti nei kituose, išskyrus tą vie
ną, laikraščiuose). "Aš vis dėl
to abejoju, ar publicistiniam trem
ties laikraščiui būtų kokia lygio 
žala, išspausdinus to paties teks - 
to švietimo informaciją. Mano ra
šinys juk toks yra. Taip galvoda
mas, aš jį ir pasiunčiau 5 laik
raščiams". Tačiau laiško auto
rius teisingai šuto klausimą: 
"O informuojant spaudą apie švie
timo padėtį, ar būtų galima ten
kintis tik kuriuo vienu laikraš
čiu?"

Aišku, kad ne. Tik klausimas 
ar vienu ir tuo pačįu ir vieno 
autoriaus straipsniu 5 laikraš
čiuose jau ir apimama visa švie
timo padėtis?,..

**•
Yra įdomių laiškų, tik gaila, 

kad juos lydi prierašai -- "Tik- 
ui privatus". Dalis tų laiškų 
reiškia susirūpinimo Vasario 16 
gimnazija. Vienas jų tąja tema iš
kelia problemą visai rimui, taip, 
kad tikrai kyla klausimas, kodėl 
uip ilgai tie gimnazijos reikalai 
neištiriami ir neišsprendžiami 
objektyviai. Gal perdaug nenusi
žengsiu tam reikalaujamam pri
vatumui (mano nei laiško au
toriaus vaikai tos gimnazijos ne
lanko!) pacituodamas tik tiek: 
"Jau kelintą kartą pastebiu, kaip 
Dirva atsargiai rašo apie Vasa
rio 16 gimnaziją. Tai gerai. Tą 
gimnaziją reikia palaikyti ir iš
laikyti iki kol tik įmanoma. Ta
čiau ir rūpintis reikia, kad būtų 
ji tinkamoje aukštumoje. Dau
gelis dėl to sielojasi. Tikui Gim
nazijos reikalai svarstomi nevi- 
sų objektingai. Nereus ir nežl-

liečiančiu News Digest Inter
national. Perskaitęs apsidžiau- Dail. Vyuutas Ignas prie savo upybos kūrinių.
giau moraline parama, už ką dė
koju Dirvos leidėjams ir re
daktoriams. Esu daug kam į vi
są pasaulį rašęs, pradedant vi
sais veiksniais ir baigiant šiaip 
pažįsumais bei parinktais ad
resais. Ir vieną faktą turiu kon- 
sutuotl, kad šalia poros išim
čių, visą žurnalo išlaikymo naš-
tą neša daugumoj nebe mūsų vei
kėjai, bet paprasti eiliniai žmo
nės, kuriems, rodos, u politika 
lyg ir mažiau turėtų rūpėti negu 
intelektualams".

Grįžkime prie to žurnalo. Pa
sirodo, jis siuntinėjamas Į JAV, 
Kanadą, P. Ameriką, Angliją, 
Vokietiją, Turkiją, Indiją, Nac. 
Kiniją, N. Zelandiją, o plačiau
siai yra skleidžiamas, kur ir 
leidžiamas, Australijoje. Jį skai
to parlamento nariai,diplomatai, 
religijų vadai, politinių partijų 
ir antikomunistinių organizaci
jų vadai ir platesnė visuomenė, 
besidominti kova su komunizmu 
ir su tuo susieta politika.

"Statau klausimą", rašo laiš
ko autorius, "ar yra bent vienas..,, 
lietuviškasis veiksnys, kuris ga
lėtų geriau išpopuliarinti Lietu
vos laisvės bylą ir kovą prieš 
komunizmą visų penkių kontinen- 
tų visuomenės tarpe, kaip kad 
News Digest International tą už' 
davinį atlieka?"

Kodėl toks darbas nesusilau
kia tinkamos paramos? Gilus 
ir ne nuo šiandien sprendžiamas 
ir vis neišsprendžiamas klausi
mas.

Grįžtant vėl į pradžią, nesi
norėtų tuo reikalu susilaukti prie 
kalštų, kad gal ir čia kalu Dir
va su savo "sugnacija ir infor
macijos stoka". Yra eilė pana
šių klausimų, kur paramos rei
kia, tik reikia ir tų visų darbų ir 
užsimojimų koordinacijos. Visų 
uždaviniai, per dideli, visų jų 
nebeaprėpiame.

Mandagioje pasiteiravimo for
moje buvo gautas lyg ir užme
timas, kad Dirva pamiršusi ir 
Lietuvių Fondą...

Na, sakyčiau, Dirvai gal kiek 
perdaug garbės ir dėmesio...

Apie pozityvius, reikalingus ir 
našius darbus informuojame. Ko
ordinacija — ne laikraščio užda
vinys. Stagnacija --ji būtų re
gima, kartojant kelinti metai iŠ 
eilės tuos pačius faktus, talpi
nant tuos pačius veidus. Dirva 
informuoja tiek, kiek ji informuo
jama -- naujais, ne tais pačiais 
besikartojančiais faktais. To sie
kiame, tame darbe ir mes — 
reikalingi paramos.

(j.5.)

VIEŠNAGĖ PAS DAILININKĄ arba KAIP 
VYTAUTAS IGNAS GERAIS KELIAIS NUEINA

Keli atsiminimai, pastabos ir mintys parodos proga Clevelande

Neseniai skaičiau Dirvoje Sau
liaus šimoliūno aprašymą apie 
penktadienio diskusijas dail. K. 
Žoromskio studijoje New Yorke. 
Kalbėjo jose dailininkai K. Žo- 
romskis ir A. Elskus ir visa ei
lė kitų. Tose diskusijose, tarpe 
daugelio kitų dalykų, buvo palies
ta ir dabartinės (kitų vadinamos 
moderniosios) dailės "nusidaik- 
tinimas". Kitaip tariant, atsi
palaidavimas, dailininkų žo
džiais, nuo literatūros. Svarbu 
esą "kaip" o ne "kas" dailėje. 
Žinoma, tai tikra tiesa, kurią, be
je, ir literatūros žmonės skelbia 
mūsuose jau kelis dešimtmečius. 
Šitos diskusijos betgi sukėlė man 
ir Aitų minčių bei atsiminimų. 
Labai netolimų atsiminimų.

Pasigedau tų diskutuotųjų ar
pe Vytauto Igno, bičiulio ir dai
lininko, pas kurį uip neseniai, 
kovo pradžioj, minint Algimantą 
Mackų ir Julių Kaupą, buvau su
stojęs New Yorke. Buvau susto
jęs čia nėra tikslus išsisreiški- 
mas, nes gerą parą praleidau jo 
namuose: išlandžiojau jo namo 
kampus ir peržiūrėjau visą ta
pybą ir grafiką, kurių jau buvau 
nematęs dvejis metus. Gerų bičių 
lių draugijoje -- o buvo tenai ir 
Kostas Ostrauskas, ir Saulius ši
moliūnas ir dar būrelis kitų — 
šeimininkas mums išvilko į švie
są paveikslą po paveikslo, o mes 
apžiūrėjome, apkalbėjome, vėl 
apžiūrėjome ir retkarčiais kai 
ką pasidėjome atmintin ir sie
lon ilgesniam laikui ir apmąs
tymui.

Dabar kaip tiktai ir noriu pa
sidalinti tais atminimais ir li
kusiais įvaizdžiais, lyg sėdėčiau 
vėl Canada Air lėktuve ir skris 
čiau giedrią kovo dieną virš šiau
rės Amerikos žemyno -- mil
žiniško, kruopščiai išdažyto, že
mėlapio -- į vandenyno pakrašty
je išsidriekusį miesto skruzdė
lyną, pasimatyti su seniai maty
tais draugais ir pabūti valandė
lę kitam, tikresniam ir bran
gesniam, pasaulyje.

Tasai pasaulis mane pasitiko 
tuojau, vos palikus lėktuvą, Ken
nedy International ūžiančioj mi
nioj, įspūdingais raudonais ūsais 
ir smaila šypsena. O už kelių mi • 
nučių tasai aukščiau paminėtų

HENRIKAS NAGYS
savybių savininkas jau mane vai
ravo "trumpiausiu keliu" (kaip 
vėliau paaiškėjo, senovės lietu
viai tiesą kalbėjo patarlėse, sa
kydami: tiesiai arčiau, aplinkui 
greičiau!) į savo namus kažkokios 
karalienės kaimelin prie New 
Yorko. Pervažiavom bulvarus, 
kreivas gatveles, net sąšlavy
nus (ir jie vadinosi bulvarais!) 
kol pasiekėm tikslą. Smagu buvo 
įvažiuoti jaukion gatvėn, prime- 
nančion tykų priemiestį, kur žai
džia vaikai ant šiltų šaligatvių 
ir saulė spindi ant medžių šakų.

Ir uip staiga patekau į Igno u- 
pybos pasaulį, nes atvėrus duris

mane pasitiko maloni šeiminin
kės šypsena ir paveikslai. At
rodė, kad namai buvo pastatyti 
paveikslams. Kiekviena siena bu
vo jais uždengu ir žiūrėjo į ma
ne veidais ir gamtovaizdžiai, keis 
tų paukščių akim ir neįprastais 
horizonuis, žmonių pavidalais ir 
ornamentais, liaudiškom rėminis 
censijom ir išsvajotų pasaulių 
daiktais.

Dabar, kai galvojuapieįžango
je minėus diskusijas, žinau, kad 
mačiau tapytą poezijos pasaulį, 
kurį, mes poetai, atkuriame žo
džiais, o Ignas atkuria spalvom. 
Jis yra poetas dailininkas ir 
aš nežinau ir nerasčiau geresnio 
žodžio aptarti, jo kūrybą, jo pa-

VYTAUTAS IGNAS Karnavalas. Aliejus. Iš parodos Gailery 
International Clevelande.

no visų Gimnazijos reikalų".
Gimnazija yra didelis ir rim

us objekus. Apsišaudymais tik
rai nieko nebus laimėta. Todėl 
laiško autorius teisingai ir pa
stebi, kad "reikia tokios insti
tucijos, kuri ir pačiai Gimnazi
jai būtų autoriteus, ir tiems, 
kas ją išlaiko". Tokio autorite
to, kuriam nusilenktų besiginčy- 
ją pusės, tikrai reikėtų. Bet — 
ar mes nesusiginčysime dėl au
toriteto autoritetingumo?...

Laiškų eilėje guli ir kitas, 
ranka ir paskubomis rašytas. 
Bet tas laiškas turi savyje be 
galo daug energijos, ne mažiau 
ir emocijų. Jis puikiai nušvie
čia tų vyrų darbą, kurie ryž
usi vieni atlikti didelius, svar
bius ir remtinus darbus. Bet 
ūme darbe jie lieka dideli savo 
ryžtu ir emocija, dideli gerų

HEŠĖD1MI CHICAIJOJE PIRKITE TU JOJE MODERAIIUE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac .............................5th
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P.......... 5th
3. Armagnac Imp. French Brandy ....... 5th
4. Riccadonna Vermouth 30 oz. ...........Bott.

4.59,
4.89
4.39
1.29

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

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

sisakymą spalvom. Gali būti, kad 
grynosios tapybos atstovai (jei 
tokia tapyba iš viso egzistuoja) 
siužetą ir konkretų pavidalą lai
ko nereikalingu ir atgyventu at
ributu, bet Vytautas Ignas moka 
ir sugeba jį išlaikyti savo kompo
zicijose ir suteikia jiems gyvybę 
ir sielą. Ignas visuomet nori 
pasakyti ką nors ir, aš taip ma
nau, jis tai sugeba, kaip nedauge
lis mūsų jaunesniųjų dailininkų, 
(pavyzdžiui, Algirdas Kurauskas, 
Romas Viesulas, Vytautas Re
meika ir kt.) kurie nėra siužeto 
atjungę iš tapybinio pasisakymo. 
Kad nebūčiau neteisingai supras
tas, noriu pastebėti, kad nema
nau pažeminti nesiužetinio žanro 
dailininkų (pav. Virkau,Žoroms- 
kis, šapkus, Urbaitytė, Elskus, 
Bukauskas, Račkus, Zapkus ir 
kt.), Igno arba dar jaunesnės 
kartos atstovų, kurie labai sėk
mingai ieško savojo kūrybinio pa 
sisakymo grynai tapybiniuose bei 
kompoziciniuose sprendimuose. 
Iš tiesų, kaip jau buvo minėta 
anksčiau, dailės kūrinio vertės 
neapsprendžia jo idėjinė arba te
matinė pakrova, bet vien ir tiktai 
įforminimo kokybė.

Visa tai,beabejonės,daugkar- 
tų teko girdėti, patirti ir apmąs
tyti Ignui. Dar daugelį valandų 
būtų buvę galima praleisti jo nau
jų darbų tarpe, nuolat atrandant 
ką nors naujo, nematyto, betpir- 
masai įspūdis, kurio nepamiršau 
iki dabar, buvo: Ignas savo niū- 
rion paletėn yra atnešęs švie- 
žaus, skambančio ir gyvastingo 
kolorito. Anksčiau jo kūrybą už
valdę nykaus pasaulio žmonės ir 
atributai būdavo labai dažnai per
teikiami ir panašiai nykia, pri
gesinta spalvų gama. Originalus, 
iki simboliško intensyvumo su
tirštintas, Igno tapybos sakinys 
anksčiau, pirmoj eilėj, siekė pa
sakyti idėją. Dabar, tuo tarpu, 
toji idėja perduodama daug sub
tilesniu tapybiniu mediumu, sie
kiant pirmiausia grynai tapybinio 
sprendimo ir tiktai vėlau temati
ne užuomina primenant norimą 
atskleisti idėją. Visai neberadau 
naujuose Igno darbuose prikišti- 
nio simbolizmo arba irperdra- 
matizuoto išgyvenimo. Taikiai 
melancholiška man pasirodė dai
lininko išsvajotos šalies vizija 
su savo nepamirštamais vienišų
jų pavidalais, klaidžiojančiais 
lengvoj praeinamumo migloj. Ly
gia meile ir šiluma jie traktuoja
mi, tiktai pačiam skausmui at
rasta kita dimensija: švelnesnė, 
įžvalgos ir susitaikymo nuskaid
rinta, nuosaikesnė ir nuolaides
nė. Ir labai konsekventiškai to
kiai nuskaidrintai dailininko vidi
nei laikysenai atliepia jo tapybi
nės priemonės: formų traktavi
mas bei koloritas. Intuityviai Ig
nas jaučia kaip tapyti. Todėl 
jam, tikriausiai, taip sunku žo
džiais apsakyti savo darbus. Nors 
Žodžių jis niekad nestokoja. Klau
sant jo, tačiau, akimirkomis tar
si atsiveria toji versmė, iš ku
rios ateina jo žmonės, jo medžiai, 
jo priemiesčiai, jo daiktai, nes 
atatikmenų jiems nei gyvojoj, nei 
mirusioj gamtoj nėra ir nebuvo. 
Jie tikri jodvaslos vaikai. Jie be
sąlyginiai visam gyvenimui yra 
jo vieno savastis. Ir jie knibžda 
jo sąmonėj, jo pasąmonėj ir ne
duoda ramybės, kol neatsiranda 
drobėj ar ant popieriaus lakšto. 
Ir jie tokie jau niekur ir niekad 
nematyti, kad ir pats Ignas įjuos 
dažnai žiūri tarsi stebėdamasis 
jais.

Džiaugsmingesnė naujoji Igno 
tapyba. Nevien kolorito prasme. 
Daugiau joje kūrybinio pasitenki
nimo. Lakumo ir grakštumo. Dė
mesio subtiliom, visą kompozici
ją atgaivinančlom, detalėm. Dau
giau kruopštumo. Ilgesnius dialo
gus vedęs dailininkas su savais 
žmonėmis. Daug ilgiau žvelgęs į 
fonus. Ilgiau ieškojęs vietos ob
jektams ir spalvoms. Visa tai ly
giai akivaizdu ir jo naujoj grafi
koj, kuri, neprarasdama savo 
ankstyvesnio intensyvumo, dabar 
spindi sidabriniu skaistumu. Iš
radinga, originali, naiviai šilta 
ir giedri, ji dar kartą, juodom 
ir baltom dėmėm, mus praveda 
tuo savotiško pasaulio terenu, ku
riame man teko pabūti vieną lai
mingą parą.

Ir kai vėl skridau virš mir
guliuojančių šiaurės ežerų, gal
vojau gerai, kad Ignas tokiais 
keliais eina ir gerai, kad ret
karčiais galiu aplankyti jo jaukius 
namus, kurio sienos tinka to
kiems nepamirštamiems paveiks
lams.

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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A. Staneikos dailės parodoje dail. J. Bagdonas, prof. J. Puzinas 
ir dr. St. Bačkis. A, Gruzdienės nuotrauka

ABALBERTA STANCIKĄ 
PRISIMENANT

Prof. J. Puzino kalba per LB Balsą Philadelphijoje

Prieš tris metus, 1962 m. va
sario 17 dieną, širdies smūgio 
ištiktas, pasitraukė iš mūsų tar
po iškilus senosios kartos dai
lininkas, nusipelnęs diplomatas 
ir taurus lietuvis patriotas Adal
bertas (Vaitiekus) Staneika, Lie
tuvių ta.uta neteko kraštui daug 
nusipelniusio vyro, jo artimieji 
— kilnaus būdo ir gilios asme
nybės žmogaus. Velionio žmonos 
daktarės Marijos Staneikienės 
rūpesčiu pastatytas paminklas, 
kuris šiandien iškilmingai atida
rytas Mest Laurel Hfll kapinė
se, Bala-Cynwyd, Pa. Ta proga 
suruošta ir Adalberto Staneikos 
pomirtinė dailės paroda, kuri 
šiandien atidaroma 3 valandą po 
pietų All Hallows salėje, Green- 
wood ir Bent Road kampas, Wyn- 
cote, Pa.

Lietuvių Bendruomenės Bal
sas, didžiai vertindamas a. a. 
Adalberto Staneikos nuopelnus 
Lietuvai ir lietuvių dailei, šios 
radi jos programos metu nori bent 
bendrais bruožais supažindinti 
savo klausytojus su Adalberto 
Staneikos gyvenimo keliu, jo dar
bu Lietuvos diplomatinėje tar
nyboje ir su jo kūryba.

Likimas taip lėmė, kad Adal
bertas Staneika ir gimė ir mirė 
ne savo tėvų žemėj. Jis gimė 
1885 metais balandžio 23 dieną 
Lėkių dvare, Galicijoje, anuo me
tu austrų okupuotoje Lenkijos da
lyje, 1863 metų sukilimo dalyvio 
Antano Staneikos ir žemaitės Ka
rolinos Prielgauskaitės šeimoje. 
Jo tėvas Antanas Staneika kilęs 
nuo Sintautų (šakių aps.), 1863 
metais aktyviai Įsijungę Į suki
limą prieš rusų valdžią ir ko
vose su rusais buvo sužeistas 
net 7 kartus. Nepavykus sukili
mui, Antanas Staneika buvo pri
verstas pasitraukti iš savo tė
vynės ir atsidūręs Galicijoje il
gesni laiką buvo kunigaikščio 
Liubomirskio Lėkių dvaro ūkve
džiu. Bet nerami Antano Stanei
kos dvasia už keletos metų nu
vedė jĮ Italijon, kur 1866-1867 
metais jis kovoje Gtuseppe Ga
ribaldžio daliniuose dėl Itali
jos suvienijimo. Po to vėl grĮ- 
žo j Lėkius, kur 1885 metais 

Staneikų šeima susilaukė Adal
berto. Vėliau, tėvams persikė
lus Į Krokuvą, jaunasis Adal
bertas augo ir brendo su savo 
trimis broliais ir seseria. Šei
moje vyravo lietuviška nuotaika: 
motina kvėpė vaikams lietuvišką 
dvasią, o tėvas pasakojo apie 
savo laisvės kovas tiek savo 
žemėje Lietuvoje, tiek ir Itali
joje.

Adalbertas Staneika mokslus 
ėjo šv. Onos gimnazijoje Kro
kuvoje. čia jau ėmė reikštis 
jo polinkis menui, todėl 1904 
metais jis stojo Į Krokuvos Dai
lės Akademiją, kur studijavo pai
šybą ir tapybą. Akiračiui pra
plėsti, toliau tęsė studijas už
sienyje: 1909 studijavo Muenche
ne, 1910-1912 Paryžiuje ir 1912- 
1918 Romoje. Sunkiomis pirmojo 
pasaulinio karo dienomis, kada 
alkis ir net badas buvo gana 
dažnas Staneikos svečias, jis bu
vo pakviestas Į amerikiečių me
todistų gimnaziją Romoje moky
toju, vėliau čia iškilo iki vice
direktorių. Be to, dailininkų cen
tre Via Marguta turėjo didžiu
lę dailės studiją.

Įsikūrus Lietuvos Respublikos 
pasiuntinybei prie Karališkosios 
Italijos valdžios, Lietuvos atsto
vo d r. Jurgio šaulio netrukus 
pakviestas, 1921 metais Stanei
ka pradėjo dirbti Lietuvos pa
siuntinybėje, kur vasario 25 die- 
nąs paskirtas spaudos attache 
ir nuo gruodžio 1 dienos pasiun
tinybės sekretorium. Pirmai
siais mėnesiais spaudos biuras 
veikė Staneikos bute, kur dirbo 
jis pats ir italų žurnalistas Giu- 
seppe Salvatori, kuris kartu iki 
pat 1940 metų buvo ir Eltos 
atstovas Romoje. Dėl gerų pa
žinčių su italų politikais ir žur
nalistais, Staneikai pavyko Įeiti 
italų spaudon su Įvairiais komu
nikatais Lietuvos, ypačiai Vil
niaus ir Klaipėdos klausimais. 
Pavyzdžiui, nuo 1921 kovo 15 die
nos iki 1922 metų vasario 28 d. 
italų spaudoje išspausdinta spau
dos biuro paruošti net 62 ko-- 
munikatai, o maždaug tuo pačiu 
laiku patys laikraščiai pagal biu
ro duotus duomenis Įdėjo 26
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straipsnius. Tai buvo didelis lai
mėjimas, Informuojant italų 
spaudą tuo metu Lietuvai labai 
aktualiais Vilniaus ir Klaipėdos 
klausimais, nes ir lenkai bei 
vokiečiai stengėsi palenkti savo 
pusėn italų opiniją. 1930 metų 
kovo 1 d. Staneika perkeltas Į 
centrą, užsienių reikalų minis
teriją Kaune. Pradžioje jis bu
vo ministerijos sekretorium, 
1935 metų kovo 1 d. pakeltas re
ferentu, o 1938 metų kovo 15 d. 
— pasiuntinybės patarėju. Be
dirbdamas centre, Staneika at
stovaudavo Lietuvą Įvairiose 
tarptautinėse organizacijose: 
Tarptautiniame Darbo Biure prie 
Tautų Sąjungos, buvo Lietuvos 
Tarpu utinio Intelektualinio Ben
dradarbiavimo Komisijos sekre
torius prie Tarpuutinio Intelek
tualinio Bendradarbiavimo Įstai- 
gos Paryžiuje, 1939 metais Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus vy
riausias Įgaliotinis pabėgėlių 
reikalams ir kt. Diplomatinėje 
Urnyboje dirbo iki 1940 metų bol
ševikų okupacijos. Už rūpestin
gą diplomatinę urnybą apdova- 
nous ordinais: Didž. Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino, Latvijos 
Trijų Žvaigždžių, Estijos Ne
priklausomybės ir Iulijos Ko- 
mendatoriaus ordinu. Ir atvykęs 
Į Ameriką Įvairiomis progomis 
keldavo Lietuvos laisvės bylą 
Washingtone.

Be diplomatinės tarnybos, ku
riai skyrė apie 20 metų, didžiąją 
savo gyvenimo dalĮ pavedė dailei. 
Į lietuvių dailės darbą Staneika 
Įsijungė nuo 1904 metų, kada pra
dėjo savo studijas Krokuvos Dai
lės Akademijoje. Tuo metu aka
demijoje buvo susitelkęs gražus 
lietuvių studentų būrelis: Ado
mas Varnas, Ignas šlapelis, Ka
zimieras Ulianskas ir Petras 
Rimša. Jogailos universitete tuo 
metu studijavo Juozas Albinas 
Herbačiauskas ir Sofija Kyman
taitė, o konservatorijoje mokėsi 
Zigmas Skirgaila. Krokuvoje be
studijuojąs lietuvių jaunimas 1904 
metų kovo mėnesĮ susibūrė Į "Rū
tos" draugiją, kurios nariu buvo 
ir Adalbertas Staneika. Vėliau 
Į tą draugiją dar Įstojo Antanas 
Didžiulis, Pranas Mažylis, Jus
tinas Vienožinskis ir kiti. Netru
kus krokuviečiams lietuviams ki
lo mintis Įkurti Lietuvių Dailės 
Draugiją, kuri rengtų dailės pa
rodas, supažindintų visuomenę 
su dailės klausimais, organizuo
ti lietuvių liaudies meno rinkimą 
ir kita. Apsvarsčius steigsimos 
draugijos projektą, 1905 metais 
Staneika, Adomas Varnas ir Pe
tras Rimša išvyko Lietuvon to 
sumanymo Įgyvendinti. Ir liepos 
pabaigoje Staneika pirmą kartą 
išvydo savo tėvų žemę. Po Lie
tuvą keliavo pėsčias pačiu revo
liucijos Įkarščiu. Lankėsi Suval
kuose, Rimšos tėviškėje Nau- 
džiuose, kartu su Varnu apėjo 
daugelĮ kaimų ir miestelių, vie
šėjo Žmuidzinavičiaus tėviškėje 
Dzūkuose ir daugelyje kitų vietų. 
RudenĮ grĮžo su Varnu Krokuvon 
Lietuvių Dailės Draugijos nefkfl- 
rę, nes Lietuvoje tuo metu nėra 
buvę dailininkų, bet iškelta min
tis tokią draugiją steigti Vilniuje 
ir surengti pirmą lietuvių dailės 
parodą, Lietuvoje susilaukė pri
tarimo ir 1906 metų gruodžio 27 
d. Vilniuje atidaryta dailės paro
da. Joje Staneika dar nedalyvavo, 
bet savo kūrinius išstatė po visą 
Europą išsiblaškę lietuviai daili
ninkai: A. Žmuidzinavičius iš 
Paryžiaus, M. K; Čiurlionis,Ka
zimieras Stabrauskas, K. Vit
kauskas ir V. ŽičkauskasišWar- 
šuvos, Vladislovas Leščinkis ir 
Jonas Peseckas iš Rostovo prie 
Dono, Antanas Jaroševičius iš 
Kazanės, Petras Kalpokas iš 
Muencheno, Juozas Zikaras iš 
Petrapilio, Kajetonas Šklėrius iš 
Liepojos, architektas Ipolitas 
Jauniška iš Mieluno, Kališo gu
bernijoje. Po parodos Įsteigta ir 
Lietuvių Dailės Draugija, 1907 
metais turėjusi 19 narių, o 1914 
-- net 369! Į Lietuvių Dailės 
Draugiją Įstojo ir Staneika, o 
antrojoje parodoje 1908 metais 
jau dalyvavo su visa eile portre
tu: Žemaitės, Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės, J. A. Herbačiaus- 
ko, Mykolo Roemerio, muziko 
Skirgailos, skulptoriaus Ulians- 
kio ir kita. Parodos metu susi
pažino su M. K. Čiurlioniu, ku
rio kūrybą Staneika nepaprastai 
vertino. 1920 metų gegužės mėn. 
Staneika dalyvavo Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugijos surengtoje pa
rodoje Kaune su devyniais pa
veikslais. Vėliau, kad ir dirbda
mas Lietuvos diplomatinėje tar
nyboje, visą lalsvalalkĮ skyrė ta
pybai. Apie tai pats Staneika ra
šė: "DiplomatinJ darbą atlikti 
nuoširdžiai laikiau savo pareiga 
tėvynei, o dailės meną --tlkruo-

FILATELIJOS KAMPELIS
— Antanas Bernotas -------

JUNGTINES AMERIKOS VALS
TYBĖS balandžio 9 d. išleido 
Penktą (ir paskutinĮ) 'Civilinio, 
Karo 100 metų sukačiai paminė
ti pašto ženklą. Ženklas 5 centų 
spausdintas juoda ir mėlyna spal
va. Piešinys stovintis kareivis ir 
sustatytų šautuvų guba.

1864 m. gegužės mėnesĮ, po 
Wilderness mūšio Virginijoje, 
mūšiai vyko toliau tarp šiaurie
čių ir pietiečių prie Cold Harbor 
ir Spottsylvania Court House, 
kur, nekalbant apie pietiečius, 
ir šiauriečiai turėjo labai sunkių 
nuostolių, netekdami vien tik prie 
Cold Harbor apie 10,000 vyrų 
užmuštais ir sužeistais. RudenĮ 
mūšiai vyko toliau prieWinches- 
ter, Cedar Creek ir Petersburg. 
1865 m. vasario mėnesĮ mūšiai 

ju pašaukimu, todėl ir bedirbda
mas Užs. Reik. Ministerijoje 
laisvą bei poilsio laiką, sekma
dienius, vakarus, skirdavau dai
lės menui ir niekad nenutraukiau 
tapybos darbo" (iš anketos LE). 
Kaune turėjo savo studiją ir 1941- 
1944 metais buvo Taikomosios 
Dailės Instituto dėstytoju. Kaune 
dalyvaudavo lietuvių dailės paro
dose, o 1944 metų kovo 1 — ba
landžio 19 dieną Vilniuje lietuvių 
dailės parodoje Vilniuje buvo iš
statęs eilę portretų: Petro Rim
šos, Elenos Korgąnovienės, Ku- 
doko tėvo, Jievos Neniškienės 
ir dr. Marijos Staneikienės. Jo 
kūrinių yra Įsigijusi M. K. Čiur
lionio galerija Kaune, Vilniaus 
Dailės Muziejus ir daugelis pri
vačių asmenų Italijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje ir kitur. Be 
to, Staneika buvo paskutiniosios 
nepriklausomos Lietuvos Daili
ninkų Sąjungos pirmininkas. 1944 
metais artėjant bolševikams, 
Staneika pasitraukė Į Vokietiją 
ir 1945-1949 Ravensburge turėjo 
savo studiją. 1946 metais daly
vavo lietuvių, latvių ir estų dai
lininkų parodoje Baden-Badene.

1949 metų spalio vienuoliktą 
atvyko Į JAV ir čia prie pat Phi- 
ladelphijos Wyncote iki pat savo 
mirties buvo atsidėjęs tik dailės 
kūrybai ir pedagoginiam darbui. 
1951 metų gruodžio 13-14 d. toje 
pačioje vietoje, kaip ir šiandien, 
buvo suruošęs savo kūrinių pa ro
dą, kurioje buvo išstatęs 9 por
tretus ir 3 peizažus. Buvo Pen
silvanijos Dailės Akademijos na
rys, Old York Road dailininkų 
sąjungos narys ir kurĮ laiką mo
kytojavo Cheltenham meno cen
tre.

Tapyboje naudojo aliejų, tem
perą ir pastelę. Staneika ge
riausiais portretais laikė: Lie
tuvos Respublikos Prez. dr. Ka
zio Griniaus (aliejus; nupirko 
Kovai su džiova sanatorija A. 
Panemunėje); rašytojų Sofijos 
Čiurlionienės ir Alės Rūtos, 
skulpt. Petro Rimšos (aliejus; 
Įsigijo Vilniaus Dailės Muzie
jus); dr. Juozo Nemelkšos (alie
jus); p. Elenos Korgąnovienės 
(dr. Staneikienės motinos, alie
jus); p. Ievos Neniškienės (pas
telė ir aliejus); Andre Dardenne, 
skulpt. Hans Mesler (aliejus), 
dr. Marijos Staneikienės (alie
jus); adv. dr. Stasio Daukšos 
(aliejus); peizažai: Tacony Park, 
Pa. (aliejus) ir Curtls Arbore- 
tum Park, Pa. (tempera). Kaip 
dailininkas Adalbertas Staneika 
buvo akademinio realizmo atsto
vas. Jis buvo kūrėjas tikrąja to 
žodžio prasme. Jis kūrė pama
žu, kūriniui atiduodamas visą 
savo sielą. Jo gamtovaizdžiuo
se vyrauja nuostabi spalvų har
monija, o portretuose atsispindi 
tapomųjų žmonių asmenybės 
bruožai, jų charakteris. Visas 
išbaigta, išgyventa.

Tat su didžia pagarba šian
dien minime kraštui nusipelniusĮ 
tautos sūnų, plačią ir gilią as
menybę, didelĮ altruistą ir hu
manistą. 1965.IV.24 

vėl pradėti, kur šiauriečių vadas 
gen. Grantas laimėjo mūšĮ balan
džio 1 d. prie Five Forks, sekan
čią dieną paėmė Petersburgą, o 
balandžio 3 d. Richmondą. Tačiau 
ir pietiečių jėgos jau buvo išse
kusios, ir balandžio 9 d. jų armi
jos vadas gen. Lee pasidavė Ap- 
pomatox. Va., Teismo Rūmuose, 
Įteikdamas savo kardą generolui 
Grantui. Po Lee kapituliacijos su
griuvo pietiečių konfederacija ir 
jų kariuomenės daliniai vienas 
po kito padėjo ginklus, užbaig
dami 5 metus užtrukusi CivilinĮ 
Karą. Appomatox Court House, 
Va., ir apylinkė dabar paversti 
Tautiniu Parku.

♦♦♦

EGIPTAS. Prieš kelias savai
tes Romoje pasimirėbuvęs Egip
to karalius Farukas I.

Farukas I (1920-1965) po savo 
tėvo karaliaus Fuado mirties 
1936 m. perėmė Egipto sostą, bet 
kadangi tada jis dar buvo nepil
nametis, iki 1937.VII.29 valdė re
gentų taryba. Farukas mokslus 
ėjo Anglijoje. 1936 m. vedė Safi 
Naz Zulican (karalienė Farida), 
su kuria 1948 m. išsiskyrė ir 
1951 m. vedė Narmian Sadek (ka
ralienė Nariman). 1952.VIL26, 
kilus krašte revoliucijai, buvo 
nuo sosto pašalinus, o vėliau 
naujo diktatoriaus Naserio ir vi
sai iš krašto ištremtas. Farukas, 
kaip ir jo tėvas Fuadas,buvo aist
ringi filatelisui ir turėjo labai 
retų pašto ženklų kolekcijas, ta
čiau po revoliucijos visos jo ko
lekcijos buvo nusavintos, o vėliau 
parduotos iš varžytynių. Tremty
je daugiausia gyveno Italijoje ir 
Monake.

KANADA balandžio 28 d. vėl 
išleido du naujus 5 centų p. ženk
lus savo provincijoms pagerbti. 
ŠĮ kartą pagerbiamosManitoba ir 
Britų Kolumbija.

1. Manitobos provincijai skir
tame p. ženkle parodytas tos pro
vincijos herbas ir jos gėlė -- 
prerijų krokusas. Ženklas spaus
dintas ruda, lelijine ir žalia spal
vomis.

Manitoba yra centrinėje Kana
doje ir užima 246,512 kv. mylių 
plotą. Pietuose ji remiasi Į JAV
N. Dakotos ir Minnesotos valsti
jas, vakaruose Į Saskatchewan 
provinciją, šiaurėje Į Northwest 
teritoriją ir Hudsono Įlanką, ry
tuose Į Ontario provinciją. Vadi
nama prerijų provincija ir užima 
kadaise buvusio ledynų laikotar
pio Agassiz ežero didesnę dalĮ, 
su daugybe didelių upių ir ežerų, 
kurių didžiausi yra Winnipeg, 
Wlnnipegosis ir Manitoba (nuo jo 
ir provincijos vardas). Provin
cija gyvenama tik pietuose, o to
lyn Į šiaurę tęsiasi milžiniški 
miškai ir prerijos, šiaurės daly
se labai gausu žemės turtų: ka
samas auksas, sidabras ir kiti 
metalai (iškasama pusė viso pa
saulio nikelio), neseniai surasti 
labai dideli naftos šaltiniai, iš
plėsta žvejyba ir miško pramo
nė, pietuose — tęsiasi neaprė
piami vasarinių kviečių ir kitų 
grūdinių kultūrų plotai, pieno 
ūkis. Seniau labai verstasl kai
linių žvėrių medžiokle. Gyvento
jai dauguma škotų kilmės, bet 
nemaža prancūzų, indėnų ir kt.

Provinciją bene pirmas aptiko 
anglų jūrininkas Sir Thomas 
Button, kuris 1612 m. Įšalo Hud
sono Įlankos vakariniuose pa
kraščiuose, Nelsono upės žio
tyse. 1670 m. Hudson’s Bay kai
lių prekybos bendrovė čia Įstei
gė Port Nelsoną ir gavo teises

1965 m. gegužės 10 d.

eksploatuoti visą teritoriją. Vė
liau prancūzų kailių medžiotojai 
ir pirkliai čia steigė savo pre
kybos punktus, bet viskas perėjo 
anglų žinion po 1763 m. karo. Pir
mos pastovios nausėdijos buvo 
Įkurtos 1811 m. škotų lordo Tho- 
mas Douglas Raudonosios upės 
pakraščiuose. 1867-70 m. pusiau 
indėnų kilmės gyventojai, vado
vaujami Louis Riel, buvo sukilę 
ir užėmę Fort Garry ir apylin
kes. 1869 m. D. Britanijos vyriau
sybė išpirko visas nuosavybės 
teises iš Hudson Bay kompani
jos ir suorganizavo atskirą pro
vinciją, kuri 1870 m. buvo pri
imta Į Kanados konfederaciją. 
Provincijos sostinė yra Winni- 
pego miestas (su priemiesčiais 
apie 425,000 gyv.), kiti didesni 
miestai -- St. Boniface, Bran- 
don, Selkirk, Portage la Prai- 
rie ir East Kildonan.

2. Britų Kolumbijai skirtame 
p. ženkle parodytas tos provin
cijos herbas ir jos gėlė dogvvood 
(sedula, lot. Cornus Nuttalli). 
Ženklas spausdintas lelijine, gel - 
tona ir žalia spalvomis.

Britų Kolumbija yra pati va ka
riausią Kanados provincija, gu
linti Ramiojo vandenyno pakran
tėse, apimanti sausažemĮ ir dau
gelĮ salų, kurių didžiausios Van- 
couver ir Karalienės Charlotės 
salos. Bendras provincijos plo
tas -- 355,900 kv. mylių. Didu
mu yra trečioji Kanadoje, šiau
rėje atsiremiant! Į Ykono terito
riją, vakaruose — Į Alaskos pa
kraščius ir Į Ramųjų vandeny
ną, pietuose Į JAV Washingtono 
valstiją, rytuose -- J Albertos 
provinciją. Kraštas labai kalnuo
tas, traukiasi trys ilgos Uolotų
jų kalnų grandinės, su daugybe 
upių ir ežerų. Didelė dalis apau
gusi miškais. Puikūs kalnų vaiz
dai. Pajūryje klimatas švelnus, 
viduryje --šiurkštokas.Gyvento
jai verčiasi žemės ir sodų ūkiu, 
žvejyba, mško medžiagos gamy
ba. Iškasama daug metalų, mine
ralų ir anglies. Gyventojai daugu
moje anglų kilmės, bet nemaža 
yra ir rusų, japonų, kinų ir indė
nų kilmės.

Britų Kolumbijos pakrantes 
1778 m. pirmasis aplankė keliau
tojas kapitonas James Cook. De
šimt metų vėliau kapitonas John 
Meares čia Įkūrė pirmą britų so
dybą Nootką. Vėliau pakrantes 
ėmė savintis ispanai ir rusai, 
kurie buvo pradėję kurtis Alas- 
koje ir gretimose salose. 1793 m. 
su ispanais buvo susitarta ir jie 
savo pretenzijų atsisakė. 1792 m. 
kapitonas George Vancouver api
plaukė jo vardu pavadintą salą. 
1793 m. Aleksandras Mackenzie, 
atvykęs iš rytų, tyrinėjo sausa- 
žemĮ. Įsigalėjo Northvvest ir Hud 
son Bay kompanijos, kurios valdė 
menkai apgyventą kraštą. Kraš
tas tada buvo vadinamas NewCa- 
ledonia, ir Amerika Į jĮ taip pat 
reiškė pretenzijų. 1843 m. buvo 
pastatytas Victoria fortas Van
couver io saloje. 1846 m. su ame
rikiečiais buvo susitarta ir vė
liau teritorijai nustatytos dabar
tinės ribos. 1849 m. Vancouverio 
sala buvo paskelbta atskira kolo
nija. Kai 1856 m. Fraserio upės 
slėnyje buvo rasta aukso, čia ėmė 
kurtis naujakuriai, kurie 1858 m. 
sritĮ pavadino British Columbia 
(turbūt nuo Columbia upės, ku
ri teka per Kanadą ir USA). 1866 
m. abi kolonijos susijungė Į vieną 
British Columbia, o 1871 m. Įsto
jo Į Kanados konfederaciją. Pro
vincijos sostinė yra Victoria 
miestas (65,000 gyv.); kiti didesni 
miestai -- Vancouver,NewWest- 
minster, Trail, Nanaimo, Prince 
Rupert ir Nelson.

British Columbia & Vancou
ver Island kartuarba paskirai yra 
turėjusios savo atskirus pašto 
ženklus nuo 1861 iki 1871 m.

Taip atrodo žmo
gus, kuris neskaito 
laikraščio!
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus . narių susirinki
mas įvyks gegužės 16 d. 
(sekmadienį), 11:30 vai. 
ryto Dirvos patalpose. Die
notvarkėje ALT S-gos Sei
mo ir skyriaus tolimesnės 
veiklos reikalai.

Sol. IRENA GRIGALIŪNAITĖ 
su Clevelando Vyry Oktetu (da
lyvaus meninėje programoje va
kare - koncerte gegužės 22 d. Sv, 
Jurgio parapijos salėje, Cleve
lande. Vakarą rengia sporto klu
bas Žaibas.

• Algis Zaparackas, iš 
Detroito, Lietuvių Studentų 
Sąjungos ir Pasaulio Jauni
mo Kongreso Komiteto pir
mininkas dalyvaus Filiste
rių Skautų Sujungs suva
žiavime Clevelande gegužės 
29-31 dienomis ir referuos 
apie studentijos reikalus 
bei 1966 metais Chicagoje 
šaukiamą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą.

• Filisterių Skautų Są
jungos suvažiavime Cleve
lande gegužės 29-31 dieno
mis apie Lietuvių Bendruo
menę, VLIKą, ALTą ir ki
tas lietuvių institucijas kal
bės JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos nariai dr. 
Algirdas Avižienis iš Los 
Angeles ir Romas Kezys iš 
New Yorko, ir Pasaulio Lie

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William 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

tuvių Bendruomenės Valdy
bos vicepirmininkas Vytau
tas Kamantas iš Clevelando.

• LB Clevelando I-os 
Apvl. visuotinas susirinki
mas kviečiamas gegužės 16. 
d., 12 vai., Lietuvių svetai
nėje.

Darbotvarkėje: 1. Apyl. 
Valdybos pranešimas; 2.
Naujos Valdybos rinkimai;
3. Einamieji reikalai.

Prašome šiame susirinki- 
•me skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

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

• Algirdas Bielskus. Pa- 
baltiečių Federacijos Lie
tuvių Sekcijos vadovas, yra 
įgaliojamas atstovauti Cen
tro Valdybą Pahaltiečių 
žaidynėse ir sprendžiant 
visus Pahaltiečių Sporto 
Federacijoje lietuvių reika
lus.

CLEVELANDO PARENGIMU
— KALENDORIUS —

GEGUŽĖS 9 - BIRŽELIO 5 D. D. 
dail. Vytauto IGNO tapybos ir gra
fikos paroda Gallery International 
patalpose.

GEGUŽES 15 D, Lietuvių sale
ziečių gimnazijai paremti vaka
ras.

GEGUŽES 16 iki 23 D. Tėvo 
Alg. Kezio, SJ„ foto paroda. 
Atidarymas gegužės 16 d. 3 vaL 
Čiurlionio Ansamblio namuose. 
RuoSia Giedros korporacija.

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

GEGUŽĖS 22 D. Clevelando 
vyrų okteto koncertas - balius 
Sv. 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.

GEGUŽĖS 30 D. Koncertą s-ba
lius (Hospitality Inn. 90 ir 91 ke
lių sankryžoje). Rengia Akademi
nis Skautų Sąjūdis.

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

DIRVA

NEW YORKO

LIETUVIAI
• Virgilijus Pranckevi- 

čius, 19 metų, D. ir M. 
Pranckevičių sūnus Velykų 
dieną grįžęs iš bažnyčios, 
kol šeima paruoš pusryčius, 
išvažiavo pasivažinėti ir ... 
tėvai belaukdami sūnaus 
pusryčiams gavo žinią, kad 
jis už pusantro bloko nuo 
namų sunkiai sužeistas ka
tastrofoje detektyvo auto
mobiliui trenkus į jo maši
nos šoną.

Virgilijus nuvežtas į 
Queens General Hospital 
iki šiol tebeguli be sąmonės.

Balandžio 27 dieną auto
mobiliui netekus kontrolės 
mirtinai užsimušė St. John 
Kolegijos studentas Rai
mundas Jakelaitis, 20 m. 
kartu nusinešdamas ir kito 
draugo amerikiečio gvvybę.

Šios dvi žiaurios nelaimės 
nepaprastai sukrėtė ne tik 
jų šeimas, draugus bei aka
deminį jaunimą, bet ir visą 
New Yorko lietuvių visuo
menę.

Be to, šiomis dienomis 
įvyko ir dar pora lengves
nių auto nelaimių New Yor
ko akademinio jaunimo tar
pe.

š. m. gegužės 1 d. New

BIRŽELIO 13 D. Vysk. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos ge
gužinė.

BIRŽELIO 20 D. Lietuvos oku
pacijos — baisiųjų birželio (vy
kių minėjimas. Rengia ALT.

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.

RUGSĖJO 25 D. Dirvos sukak
tuvinis banketas šv. Jurgio para
pijos salėje.

SPALIO 2 D. Neririgos ir Pi
lėnų tuntų tėvų komitetų rengia
mas balius šv. Jurgio parapijos 
salėje,

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 30 D. Lithuanian Vilią- 
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių 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 
1057-59 — 169 gt. 2 butai.

Teirautis: Rock Creeck. 
Ohio. Tel. 563-3176.

(54-56)

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajone, 
6 kamb. colonial. Parduoda 
savininkas.

Teirautis tel. IV 1-3684.
(52-56)

SAVININKAS 
PARDUODA

2 šeimų namą, labai geram 
stovy, prie parko, ramioj 
gatvėje.

Telef. KE 1-6948.
(52-54)

N r. 51 — 5

Detroito scenos mėgėjų grupė vadovaujama Z. Mikšienės, gegužės 1 d. Detroito Lietuvių Namuose Bal
fo naudai suvaidino komediją "Teta iš Amerikos". Nuotraukoje BALF skyriaus pirm. A. Musteikis svei
kina artistus. Stovi iš kairės: A. Musteikis, rež. Z. Mikšienė, A, Glatkauskas, V, Hotra, B. Marčiukai- 
tytė, A. Pesys, R. Garliauskaltė, V. Žebertavičius, M. Sajauskas ir L Laurinavičienė.

Yorke įvyko, kaip ir kas
met ALTo ruošiamas loja
lumo paradas, kuriame, de
ja, lietuvių skaičius vis ma
žėja. Pirmose eilėse žygia
vo, tautinių įvykių niekuo
met nepamirštantis new- 
yorkiečiams gerai žinomas 
aktyvusis visuomenininkas 
kap. V. Alksninis, A. Jur
gėla, tautiškus rūbus visa
da renrezentuoįanti p. Ci- 
bienė iš Great Neck, N. Y., 
muziko M. Cibo žmona ir k.

Antanas Diržys š. m. ge
gužės 1, 2 dienomis lankėsi 
Bostone Korp! Neo-Lithu- 
ania leidinio, kurio jis yra 
redakcinės kolegijos pirmi
ninkas, reikalais ir tarėsi 
su Stasiu Santvarų to leidi
nio kūrybiniu apipavidalini
mu ir su J. Kapočium dėl 
techniškų spausdinimo dar
bų.

Akt. Vitalis Žukauskas 
gegužės 1 d. lankėsi Chica
goje, kur jis atliko progra
mą Lietuvos Dukterų pa
rengime, Jaunimo Centre. 
Gegužės 8 dieną dalyvavo 
vėl Chicagoje Skautams 
Remti Tėvų Komiteto ren
giamo vakaro programoje 
taip pat Jaunimo Centro 
patalpose.

Gegužės 2 d. newyorkie- 
č*ai turėjo progos pamaty
ti ”Brandos Atestatą”, ku
rį suvaidino iš Bostono, 
Mass. atvykusi vaidintojų 
trupė, vadovaujama A. 
Gustaitienės.-

Gautas pelnas bus skiria
mas New Yorko lietuvių 
Kultūros Namams, kurių 
įsigijimu nuoširdžiai rūpi
nasi pranciškonai, o tų rū
pesčių pagrindinis vadovas 
yra tėvas P. Baniu nas.

Operetės ęhoras ruošia 
savo metinį koncertą, kuris 
įvyks š. m. gegužės 15 d., 
Apreiškimo parapijos salė
je, dalyvaujant solistei Dai
vai Mongirdaitei - Richard- 
son, akompanuojant pianis
tei A. Kepalaitei ir akt. V. 
Žukauskui. Chorui vado
vauja muz. Vytautas Stro- 
lia.

Emilija Jurkevičienė, ak
tyvi visuomenės veikėja To
ronte, Kanadoj, nuoširdi 
ALT S-gos darbuotoja, ge
gužės 1, 2 dienomis lankėsi 
New Yorke, kur ji dalyva
vo LMA suvažiavime.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimo metu 
ruošiamo banketo komisiją 
sudaro: Jurgis Sirusas — 
pirmininkas. Antanas Seni
kas ir Petras Lanvs ir į 
juos prašoma kreintis vi- 
•ais banketo reikalais, ku
rių adresai yra Dirvoje spe
cialiam skelbime.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
MOKINIŲ TĖVAMS

Jau laikas užregistruoti 
savo’vaikus, kurie šių metų 
rudenį lankys Detroito li
tuanistinės mokvklos pir
mąjį skyrių. Užsiregistruo
ti galima ras mokyklos ve
dėją S. Sližį telefonu CR 
£-2436 arba darbo metu 
mokykloje kiekvieną šešta
dienį per visą gegužės mė
nesį.

• Detroito Lituanistinė 
mokykla šiuos mokslo me
tus užbaigs birželio mėn. 6 
d., sekmadienį, pamaldomis 
Šv. Antano bažnyčioje ir iš
kilmingu aktu su menine 
programa Lietuvių namuo
se. Mokykla savo specialia 
programa nori atžymėti 
darbo penkiolikmetį ir kvie
čia visus mokytojus, kurie 
yra dirbę mokykloje laiko
tarpyje nuo 1949 metų iki 
šių mokslo metų, dalyvauti 

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

”SERVING YOU SINCE 1922”

ZLV't&f DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
^/2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

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: Area Code 312; 242-1395;
Suburban Phone: 656-6330.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

MARUI’ETTE GIFT PARCELS SERV1CE
3212 So. Halsted St. Chicagos, III. 60608

Telef. C A 5-1864
2139 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

pamaldose ir iškilmingame 
akte Lietuvių namuose. Po 
programos bus padaryta 
visų dirbusių ir tebedirban
čių mokytojų bendra nuo
trauka, kuri bus panaudota 
spaudai, mokyklos kronikai 
ir lituanistinių mokyklų is
torinei medžiagai.

• Filmas apie prezidentą 
Ant. Smetoną bus demons
truojama Detroito Lietuvių 
Namuose žemutinėje salėje, 
gegužės mėn. 15 d., 8 vai. 
vak.

Filmas užsitęs apie vieną 
valandą. Bus rodoma pre
zidento atvykimas į Ameri
ką, sutikimas stotyje ir 
lietuviškose kolonijose, lai- 
duotuvės, ir namas, kuria
me jis paskutiniu laiku gy
veno.

Detroito visuomenė kvie
čiama šio dokumentalinio 
filmo pasižiūrėti.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-GOS CHICAGOS 
SKYRIUS — NAUJAS 

LF NARYS
Gegužės 2 d. ALTS Chi- 

c&gos skyrius turėjo visuo
tinį narių susirinkimą. Su
sirinkime agr. Ig. Andra- 
šiūnas skaitė paskaitą — 
Dabartinės ir Nepriklauso
mos Lietuvos žemės ūkis 
statistikos šviesoje, plačiai 
ir išsamiai išnagrinėjęs da
bartinės ir 1932 m. Lietu
vos žemės ūkį. Ig. Andra- 
šiūno duomenimis, sovietiš
kos žemės ūkio sistemos 
kūrėjai nenumatė, jog vie
nas darbo žmogus galėtų 
išnaudoti kitą darbo žmo
gų. Jie kovodami su kapi
talistine sistema perėmė 
patys kapitalistų vietą ir 
darbo žmogui pasidarė žiau
resni kapitalistai, negu bent 
kas kapitalistinėse kraštuo
se, nes jie yra valdžia ir vi
sus tos sistemos netobulu
mus ir minusus balansuoja 
mažiausiojo nenaudai.

Išrinkti į Sąjungos sei
mą atstovai; Orentas, J. 
Bartkus, G. Modestavičie- 
nė, Blinstrubienė, P. Vėb
ra, K. Ramanauskas, K. 
Matutis ir E. Matutienė.

Skyriaus pirmininkui 
Orentui pasiūlius, daugu
mos ^alsais nutarta įnešti 
į Lietuvių Fondą 100 dole
rių ir tapti pilnateisiu na
riu.

Plačiai nagrinėta būsimo 
New Yorke Seimo reikalai. 
Pasikalbėjime aktyviai da
lyvavo — J. Jurkūnas, T. 
Blinstrubas, Orentas, Virp
ša ir kt.

Pirmasis prie naujos val
dybos visuotinas susirinki
mas praėjo darbingoje ir 
užbaigtuvės linksmoje nuo
taikoje. V. Binkis

• V. Grybauskas, nauja
sis Lauko Teniso Sekcijos 
Komiteto vadovas pareiškė, 
kad jis dės pastangas suak
tyvinti šią sporto šaką.

Sporto Klubų vadovai 
prašomi nedelsiant infor
muoti Lauko Teniso Sekci
jos Komiteto vadovą ir 
Centro Valdybą apie lauko 
teniso esamą padėtį, Klubo 
ribose.

Prašome suaktyvinti or
ganizuotas t r e n i r u otes, 
stengtis įtraukti jaunimą ir 
jaunučius ir juos sudominti 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMAS

įvyks gegužės 29 ir 30 dienomis, Statler Hilton 
viešbutyje 7th Avė. ir 33rd St., New York, N. Y.

SEIMUI NUMATYTA SEKANTI DARBOTVARKĖ:

šeštadienį, 29 dieną:
10:00 — 12:00

Registracija,
Iškilmingas posėdis.
Inž. Jono Jurkūno paskaita tema: ALT S-gos vei
kimo gairės ateičiai.

2:00 Darbo posėdis.
a) Seimo prezidiumo ir komisijų sudarymas.
b) Sąjungos valdybos pranešimai ;• S-gos pirm. 

Vytautas Abraitis ir ižd. Povilas Ališauskas.
c) Revizijos komisijos pranešimas.
d) Diskusijos dėl pranešimų.
e) Lietuvos laisvinimo organizacijos reikalai: dr. 

Bronius Nemickas ir Emilija čekienė.
7:00 vai. vak. BANKETAS.

Invokacija — dr. kun. S. Valiušaitis.
7 vai. cocktail, 8 vai. vakarienė, 10 vai. šokiai.

Sekmadienį, gegužės 30 dieną:
9:00 — 12:00

1) Skyrių pirmininkų pranešimai.
2) Sąjungos valdybos rinkimai.
3) Tarybos rinkimai.
4) Revizijos komisijos rinkimai.
5) Rezoliucijų priėmimas.

Po pietų tose pačiose patalpose ivyks VILTIES drau
gijos narių susirinkimas.

ALT S-gos valdyba kviečia visus narius suvažiavime 
gausiai dalyvauti.

šia sporto šaka. Pravesti 
jiems organizuotas treni
ruotes senesniųjų lauko te
nisininkų globoje.

• šiaurės Amerikos Pa
baltiečių Krepšinio ir Tink
linio pirmenybės įvyks Chi
cagoje, gegužės 15 d. nuo 
10 v. r. iki 6 v. v. vyrų, jau
nių, moterų ir mergaičių 
tinki., Foster Park, 84^0 S. 
Loomis Blvd., o nuo 11 v. 
r. iki 6 v. v. vyrų ir jaunių 
krepšinis, Brother’s Rice 
Aukšt. mokykloje, T''001 S. 
Crawford Avė. 1965 gegu
žės 16 nuo 11 v. r. moterų 
ir vyrų tinklinio baigmes, 2 
y. p. p. jaunių krepšinio 
baigmė, 3:30 v. p. p. vyrų 
krepšinio baigmė, Brother’s 
Rice Aukšt. Mok., 10001 S. 
Crawford Avė.

E. MODESTAVIČIUS, Lietuvių 
Vyrų Krepšinio Rinktinės narys, 
kurĮ su kitais 200 lietuvių, latvių 
ir estų rinktinių krepšininkais, 
tlnklininkais matysime besi run
giant šiaurės Amerikos Pabaltie
čių Krepšinio ir Tinklinio Pirme 
nybėse, gegužės 15 ir 16 d. Chi
cagoje.

P. Petručio nuotrauka

♦ DR. PAULIUS ŠVARCAS, St. 
Louis, Mo. ALTS-gos skyriaus ir 
LNF pirmininkas Lietuvos Ne
priklausomybės Fondui prisiuntė 
90 dol.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ALT laiškas JAV Prezidentui

L.B. Johnsonui
Dear Mr. President:

In executive session held on April 29, 1965, the officers of the 
Lithuanian American Council unanimously decided to express the 
Council’s sincere gratitude to you, Mr. President, for your de- 
termined stand to prevent a communist takeover of South Viet 
Nam. Representing approximately one million patriotic Americans 
of Lithuanian birth or ancestry, and Severai hundred American 
Lithuanian organizations which back this organization’s work for the 
Liberation of Lithuania from the Soviet yoke, the Lithuanian Ameri
can Council reaffirms its fullest support of your correct and firm 
policy of resisting communist aggression in Asia and elsewhere in the 
world.

This is the 25th year that Lithuania — the land of our fore- 
fathers — and the other Baltic Statės are enduring oppressive So
viet occupation, innocent victims of unprovoked communist aggres
sion. We American Lithuanians are truly grateful to the Government 
of the United Statės for its steadfast policy of not recognizing the ille- 
gal seizure by and incorporation of Lithuania, Latvia and Estonia In
to the Soviet Union.

Many thousands of refugees in this country, having personally 
experlenced the harsh Soviet occupation of the Baltic Statės, know 
and can testify that these are the šame type of aggressors and the 
šame aggressive methods now being used in Asia and Africa as well 
as in Europe. They know that aslongas communist aggression is not 
stopped by force, humanity cannot realize peace and serenity.

Commending the strong stand you have taken againstthe shame- 
ful communist aggressions, we are of the opinion and the hope that 
by virtue of your policy the liberation of Lithuania and the Lithuanian 
nation will be reallzed sooner than otherwise.

Respectfully,
Leonąrd Simutis, President
LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC.

Balandžio 29 d. Chicagoje įvy
ko ALT Valdybos posėdis. Išklau
syti ALT pirmininko L. šimučio, 
I vicepirmininko dr. P. Grigai
čio ir sekretoriaus E, Bartkaus 
pranešimai iš lietuvių veiksnių 
pasitarimo, įvykusio š.m. balan
džio 11 d. VVashngtone, D.C., ku
riame dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Tarybos (ALT), Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto (VLIK), Lietuvos Laisvės 
Komiteto (LLK) ir Lietuvių Bend - 
ruomenės (LB) atstovai.

Pasitarime apsvarstyti bendri 
klausimai Lietuvos laisvinimo 
reikalais -- Lietuvos užgrobimo 
ryškinimas spaudoje ir valdžios 
institucijose, kreipimąsis j atatin • 
karnas JAV įstaigas, prašant pa
skubinti kelti Lietuvos išlaisvi
nimo klausimą, atatinkamos li
teratūros spausdinimas ir pla
tinimas amerikiečių visuomenėje 
ir kiti su tuo susiėję klausimai. 
Taip pat išklausyti pranešimai 
iš Įvykusio balandžio 12 d. Wa- 
shingtone,, D.C. Bendrojo Pabal
tiečių Komiteto posėdžio, kur 
dalyvavo estų, latvių ir lietu
vių atstovai. Lietuviams atsto
vavo ALT Valdybos nariai — L. 
šimutis ir dr. P. Grigaitis.

Bendrame Pabaltiečių Komi
teto posėdyje nutarta sekti ir duo
ti savo pastabas dėl Sovietų Są
jungos ir JAV konsularinės su
tarties vykdymo. Nusistatyta Bal
tijos kraštus liečiančiuose klau
simuose, kur bus reikalas,bend
rai veikti ir siekti atatinkamų pa

simatymų valdžios Įstaigose, 
ginti savo reikalus žodžiu ir me
morandumais.

Toliau ALT Valdyba Priėmė 
JAV Prezidentui L.B. Johnson pa
reiškimą, už girianti jo griežtą 
laikymąsi komunistinės agresi
jos atžvilgiu, primenant, kad ir 
Lietuva tais pačiais metodais ir 
tų pačių agresorių yra paverg
ta. Išreikšta viltis, kad Lietu
vos išlaisvinimas bus paskubin
tas.

Pasiųstas padėkos laiškas JAV 
ambasadoriui prie JT Adlal E. 
Stevensonui už priminimą Jung
tinėse Tautose, kad Baltijos kraš 
tai yra bolševikinės agresijos au
kos.

Taip pat pasiųsti laiškai Vals
tybės Sekretoriui D. Rusk ir Se
nato Užsienio Komisijos pirminin 
kui J.W. Fulbright su pastabo
mis dėl JAV - Sovietų Sąjungos 
konsularinės sutarties ratifika
vimo.

Nutarta paskirti anglų kalba 
leidžiamam žurnalui Lituanus 
$500.00 parama. Taipgi nutarta 
ALT atstovams dalyvauti latvių 
seime, kuris jvyksta gegužės 7 
d. Chicagoje,

Apsvarstyti kiti aktualieji or
ganizaciniai reikalai.

Posėdyje dalyvavo: E. Bart
kus, dr. K. Drangelis, dr. P. 
Grigaitis, dr. V. Šimaitis, L. 
šimutis, J. Talalas ir dr. J. 
Valaitis.
Gegužės 3 d. ALT lankėsi 

VLIK ir LLK pirmininkas V. Si-

SOL. GINA ČAPKAUSKIENĖ 
pakviesta dainuoti j Montreallo 
televiziją. Ji debiutavo gegužės 
3 d. Išpildydama ariją iš poeros 
"Romeo ir Juliette".

CHICAGO
♦ AL MONTESSORI D-jos Vai

kų Namų Tėvų susirinkimas, pas
kutinis šiais mokslo metais, 
įvyks gegužės mėn. 12 dieną, tre
čiadieni, 8.00 vai. v. Vaikų Na
muose, 2743 W. 69-ta gatvė. Su
sirinkime diskusijos valkų auklė
jimo ir kitais aktualiais klausi
mais. Vyks valkų registracija 
sekantiems metams j Vaikų Na
mus ir lituanistinę klasę.

Į susirinkimą kviečiami visi 
atsilankyti.

AL Montessori Vaikų Namai 
registruoja vaikus 1965-6 moks
lo metams, ši mokykla miesto ir 
valstijos sveikatos skyrių pripa
žinta kaip pavyzdinga vaikų auklė
jimo institucija. Montessori dva
sioje kur viskas kalba meilę vai
kui. Kalbama tik lietuviškai. Pri
imami antros, trečios kartos lie
tuviukai. Dėl Informacijos skam
binti telef.: 476-4999 urp 3:30 
ir 4:30 vai. p.p.

PUTNAM , Conn.

• Eglutės šventė įvyks 
birželio 6 d. Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserų so
dyboje, Putname. Conn.

Programą atliks patys 
vaikai. Rus labai įdomus 
vaidinimas, kurį parengė 
Bostono mokyklos mokiniai.

dzikauskas, su kuriuo buvo aptar
ti bendros veiklos vykdymo rei
kalai ir tą pačią dieną buvo at
vykęs JAV LB Centro valdybos 
pirmininkas J. Jasaitis, bend
rai pasiinformuoti ir aptarti lle 
tuvių visuomenei rūpimus klau
simus Lietuvos vadavimo akci
joje.

ALT 

Vadovė — P. Kalvaitienė. 
Bendri žaidimai lauke.

Piešinių parodėlėje gali 
dalyvauti visi vaikai ir ne 
Eglutės skaitytojai. Pieši
nius prisiųsti iki gegužės 
16 d. pažymint vardą, pa
vardę, vietovę ir vaiko me
tus.

Tėvai ir mokyto’ai pra
šomi vaikus iš anksto su
telkti, paruošti ir atvežti į 
vaikų šventę.

AUKOS DIRVAI
V. Senuta, Brockton ......  1.00
A. Krausas, Australia...... 5.00
W. Žiogas, Orefield..........4.00
J. Bagdanskis, E. Chicago ..3.00 
V. Kazlas, Inglewood..........2.00
Dr.A. Butkus, Cleveland .... 4.00 
V. Gaidelis, Omaha ............2.00
A. Čepulis, Philadelphia..... 5.00 
J. Petkflnas, Chia
J. Petkflnas,Chicago........... 2.00
P. Vaiginis, Cleveland.........1.00
H. Kulber,Brroklyn............. 5.00
V. Venckus, Venezuela.........1.00
J. Juškaitls,Berwyn.............2.00
B. Pivarnoas, New York.... 15.00
V. Vepštas, Chicago...........1.00
V. Janušauskas, Montreal.. 1.00 
K. Krulikas, Richmond Hlll 4.00 
S. Vaškys, So. Ozone Park .. 1.00

NAUIOS KNYGOS

KAI TU ARTI MANęS — Dan
guolė Sadflnaitė. Eilėraščiai, 40 
psl. Išleido "Lietuvių Dienų" lei
dykla, 1965 m. Viršelio aplanką 
piešė P. Jurkus. Gaunama: Lie
tuvių Dienų Leidykla, 4364 Sun- 
set Blvd.,Hollywood,Calif. 90029 
ir pas platintojus.

Danguolė Sadflnaitė yra viena 
iš jaunosios kartos poetų, pasi
reiškusi po II-jo pas. karo, gy
vendama Vakaruose, D. Britani
joje.

Gimnaziją ji lankė Detmolde 
ir Grevene ir baigė jau persikė
lusi | š. Valiją, D. Britanijoj. 
Ten studijavo vokiečių kalbą ir 
litaratflrą ir anglų literatūrą. 
Baigė B. A. laipsniu. Ištekėjo už 
prof. R. Sealey, kuris išmoko lie
tuviškai ir aktyviai dalyvauja lie
tuvių bendruomenėje. Iš Londono 
persikėlė J JAV (Buffalo), kur 
R. Sealey profesoriauja. Abu daug 
verčia liet, kūrinių J anglų kal
bą.

Tai yra antras Danguolės S. 
poezijos rinkinys. Jos poezija 
yra jau gerokai nutolusi nuo lie
tuvių poezijos tradicijų. Forma 
nebeturi klasiško ritmo, nei ri
mų. Ji eina anglų imažlnlstų 
keliais. Vaizdas, jausmas ir nuo
taika yra svarbiausi jos eilėraš
čio požymiai. Trapi ir švelni 
pastelinė nuotaika supa Sadflnai- 
tės lyriką ir siužetinius eilė
raščius. Intymūs žmogaus ry
šiai su žeme ir pasiilgimas Die
vo nudažo visą rinkini.


	1965-05-10-Darvia 0001
	1965-05-10-Darvia 0002
	1965-05-10-Darvia 0003
	1965-05-10-Darvia 0004
	1965-05-10-Darvia 0005
	1965-05-10-Darvia 0006

