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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAVOJAUS ATVEJUI
AMERIKIEČIAI EUROPOJE TURI 5.000 ATO
MINIŲ UŽTAISŲ. KURIŲ DALIS YRA JŲ SĄ
JUNGININKŲ RANKOSE. BET NE GALIOJE. 
— NET VOKIEČIŲ KANCLERIS ERHARDAS 
NEGALI BE JAV PREZIDENTO LEIDIMO PRI
SIARTINTI PPIE SAVO KARIUOMENĖS LĖK

TUVO, PAKRAUTO ATOMINE BOMBA...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Neseniai šioje vietoje aptarėm 
de Gaulle planus sukurti savo ato
minę smogiamąją jėgą. Nepai
sant milžiniškų išlaidų, dėl kurių 
nukenčia kiti krašto reikalai, 
prancūzai dar toli gražu nepa
siekė tokio lygio atominiame 
apginklavime, kaip pvz. jų kaimy
nai vokiečiai. Žinia, čia pat rei
kia paminėti vieną didelį skirtu
mą. Prancūzų bombą J tikslą ga
lėtų pasiųsti Prancūzijos prezi
dento įsakymas, tuo tarpu pats 
aukščiausias vokiečių pareigūnas 
ne tik negali duoti įsakymą pakil
ti vokiečių lėktuvams, pakrau
tiems atominėm bombom, bet net 
prie jų prieiti arčiau negu... 90 
pėdų.

Tokia distancija skiria vokie
čių lakūną nuo jo paties amerikie
čių gamybos F 104 G "Starfigh
ter" lėktuvo. Jis negali jos per
žengti pats vienas -- tuo atveju 
jis būtų tuojau amerikiečių sar
gybos nušautas. Oficialiai tas ža
liai - juodai nudažytas lėktuvas 
su vokiečių kryžiais ant sparnų 
ir liemenio yra NATOvyr. vado 
žinioje, tačiau ir tas įsakyti jam 
pakilti ir skristi Į taikinį gali tik 
pačiam JAV prezidentui įsakius. 
Tuo atveju procedūra būtų to
kia:

SHAPE (Supreme Headąuar- 
ters Allied Powers Europe) duo
da atskirus įsakymus vokiečių 
aerodromo komendatui ir ame
rikiečių sargybai. Amerikiečių 
sargybos viršininkas ir du sar
gybiniai palydi vokiečių lakūną Į 
lėktuvą. Du kiti amerikiečių ka
rininkai, mažiausiai majoro laips
nio, dviem atskirais raktais 
'užtaiso* atominę bomba, kuri 
kaip sidabrinis cigaras kabo apa
čioje lėktuvo tarp keturių pana
šių cigarų -- tie tačiau yra pa
pildomo kuro tankai, kurį išnau
dojęs pilotas skridimo metu iš
meta. Dar kiti du JAV karininkai 
atidaro plieno vartus, vedančius

Kas nauja// •

♦ VIETNAME 150 amerikiečių 
lėktuvų ėmėsi akcijos bombar
duoti tiems susisiekimo keliams, 
kuriais vyksta š. Vietnamo ka
riuomenės infiltravimas į P. Viet
namą. Lakūnai tvirtina nukirtę 
transporto kelius 117 vietų.

♦ PREZIDENTAS JOHNSONAS 
pareiškė, kad JAV, prieš imantis 
griežtesnių priemonių komunistų 
agresijai Vietname sulaikyti, 
bandys išsemti visus kelius ir 
priemones taikai atsiekti. Tas 
pareiškimas, spėjama, laikinai iš
jungia š. Vietnamo sostinės Hanoi 
bombardavimą.

♦ SOV. S-GOJE įvykę pasikeiti
mai viršūnėse sudaro staigmeną, 
ta prasme, kad iškilti pramaty
tas šelepinas buvo išstumtas iš 
vadovybės. Į atsistatydinusio Mi- 
kojano vietą Sov. S-gos "prezi
dentu” tapo Nikolai Pod gorny.

♦ PADIDĖJĘS imigrantų skai
čius į Kanadą rodo, kad atvyksta 
daugiausia iš Britanijos ir Airi
jos salų. Per šių metų 9 mėne
sius į Kanadą atvyko 35 tūkst. 
airių ir škotų. Antroj vietoj — 
italai su 22 tūkst. imigrantų.

Pabaltiečių pasiskirstymas 
yra toks --74 latviai, 65 lietu
viai ir 50 estų. Pagal Baltijos 
valstybių pilietybę atvyko tik 11 
Imigrantų, gi tiesiai iš Baltijos 
kraštų atvyko tik 4 asmenys. 

į pakilimo taką. Tik tada vokiečių 
aerodromo komendantas gali 
duoti įsakymą savo lakūnui pa
kilti. Kad viskas vyktų galimai 
greičiau, lėktuvai laikomi pa- 
ruošties stovyje angaruose su 
atdarom durim. Jų įtaisai yra 
visą laiką šildomi, lakūnas ir
gi yra paruošties stovyje, lygiai 
kaip ir amerikiečių pareigūnai.. 

Amerikiečiams leidus, vokie
čių lakūnas per minutę gali bū
ti jau ore. Aplamai imant.visa ta 
sudėtinga procedūra turi būti at
likta per 15 minučių, nes per tiek 
laiko vokiečiųaerodromą gali pa
siekti sovietų paleista raketa, ku
rių dauguma yra nutaikytos kaip 
tik į Nato aerodromus. Kitaip sa
kant, nustačius, kad sovietai pa
leido raketą ar raketas, tėra tik 
15 minučių laiko, per kurį JAV 
prezidentas turi duoti įsakymą ir 
vokiečių lakūnas išpildyti. Mo
dernių ryšių dėka tai esą galima 
lengvai padaryti.

Šiuo metu vokiečiai Natui yra 
priskyrę dvi savo "Starfighter" 
eskadras. Kiekviena eskadra lai
ko aprašytam paruošties stovyje 
po šešius lėktuvus. Rimties at
veju tuo pat metu būtų pakėli
mui ruošiamos ir kitos eskad
ros, kurias sudaro keletas eskad
rilių lėktuvai. Tiems atominės 
bombos laikomos specialiuose 
*bunkeriuose', kuriuos saugo ame
rikiečiai ir prie kurių prieiti gali 
tik amerikiečiai. Bomboms iš
duoti keturi amerikiečiųkarinin- 
kai turi gauti skirtingais keliais 
4 atskirus įsakymus. Juos gavus, 
du kiti karininkai, veikdami pa
gal jiems duotus užantspauduotus 
įsakymus, kuriuos jie gali atida-

yra įteikiami lankant 
valstybių delegacijas 
JTO.

Antanas Sniečkus, vie-
Lapkričio 13 manifes- 

jau keliais

VIRŠUJE: Birutės Pūkelevičiūtės spalvoto filmo "Aukso Žąsis" aktoriai po premjeros gruodžio 4 d. 
Chicagoje, McGormick Place mažajame teatre. APAČIOJE: "Aukso Žąsis" popremjeriniame priėmime 
dalyvavo daugiau šimto kviestinių svečių. Iš kairės: Lietuvių Dienų leidėjas A. Skirius, K. Vasiliauskas, 
A. Visockis, A. Valentinas, V. Vasiliauskienė, J. Bachunas, L. šimutis, Z. Kevalaitytė-Visockienė ir J. 
Jasaitis. V. Noreikos nuotrauka

Hamiltono Aušros Vartų parap. mišrus choras. Viduryje sėdi choro vadovas sol. Vaclovas Verikaitis.

ryti tik tuo atveju, pagaliau ati
daro bunkerių duris. Jų užraktų 
kombinacijos yra labai dažnai kei
čiamos. Šalia lėktuvų, vokiečiai 
paruošties stovyje laiko ir "Per- 
shing* tipo raketas, irgi suatomi- 
niais užtaisais.

Iki šiol nė vienas vokiečių lėk
tuvas dar nėra skraidinęs atomi
nės bombos -- praktikuojamasi su 
jos 'erzacu’ -- lygiai tokios pat 
išvaizdos ir svorio kaip tikroji 
bomba. Ten du kartus į metus 
vokiečių lakūnai pratinasi mesti 
atomines bombas Sardinijos De- 
cimomanu aerodrome. Numesda- 
mas bombą lėktuvas daro "ImmeL 
manno" figūrą.

Vieno lakūno paruošimas tran
kąs tris metus, vokiečiams tai 
kaštuoja apie 1,2 milijono mar
kių, t.y. 400.000 dolerių. Lakūnas 
turi atmintinai žinoti tris taiki
nius į kuriuos jam gali būti įsaky
ta skristi. Jis turi visą savo kelią 
atsiminti, popieriuje tai sudaro 
vieno inčo storumo bylą. Patyręs 
lakūnas gali tai viską 'įsidėti į 
galvą’ per 40 valandų. Kassavai- 

tė jam reikia "dirbti" aštuonias 
valandas, kad to neužmiršus. Dar 
aštuonios valandos jam reikalin
gos visokiems pakitimams įsidė
mėti.

šalia vokiečiųpanašiai budi dar
D. Britanijos, Prancūzijos (ne
paisant visų de Gaulle kalbų,po- 
ra prancūzų eskadrilių dar liko 
Nato vadovybėje), Belgijos, Ka
nados, Graikijos, Italijos, Olan
dijos ir Turkijos lakūnai, jau ne
kalbant apie pačius amerikiečius. 
Dalis jų strateginės aviacijos 
yra visą laiką ore. Tai tokia pra
banga, kurios sau leisti negalinę 

s kitas kraštas. Šalia to dar 
raketos paruošties stovyje pa

čioje Amerikoje ir povandeniniuo - 
se laivuose. Žodžiu, priemonių pa
kanka...

• Lietuvos Diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis, pasiun
tinybės patarėjo Dr. A. Ge
ručio lydimas, buvo priim
tas Federalinės Vokietijos 
užsienio reikalų ministeri-

seniū-Hamiltono parap. choro valdyba. Iš kairės sėdi: sopranų 
nas Antanaitienė, choro ved. sol. V, Verikaitis, altų šen., -- Keži- 
naitytė. Stovi: bosų šen. -- Zubas, vald. pirm. G, Vindašius ir teno
rų šen. Drousatavičius.

• Komitetas Lietuvos 
Neprikl. Atstatyti turi pa
ruošęs ir išleidęs anglų kal
ba tris leidinius — memo
randumą apie sovietinį ko
lonializmą Baltijos kraš
tuose, memorandumą apie 
Lietuvos okupaciją 1940 
m. birželio 15 d. ir Mani
festacijos proga priimtą 
Deklaraciją. Tie dokumen
tai 
iv. 
prie

nas 
tacijos vadovų.

iškaiš bando įtikinti The 
ew York Times vadovybę, 

kad tame laikraštyje tilpes 
manifestacijos aprašymas 
nebuvo objektyvus, lygi

nt su visokių "bytnikų” 
demonstracijų aprašymais, 
telpančiais pirmuos i u o s e 
laikraščio puslapiuose.

vo laiško nuorašus A. 
lis išsiuntinėjo ir 
vadovauj autiems

ikos politikai asme- 
kiirie Manifestaciją 

sveikino ir atkreipė į įvykį 
tinkamą dėmesį.

• Ateina Jaunimo Metai. 
Negi savo studijuojančią 
dukrą ar studijuojanti sū
nų paliksi be geriausio ry
šininko su lietuvišku jau
nimu? Tasai geriausias ry
šininkas bus Dirvos laik
raštis, kurį ateinančių šven
čių proga užsakysi jauna
jam akademikui, kilusiam 
iš Tavo šeimos.

• Iki šiol dar nesulaukė
me .Jūsų pageidavimo Jūsų 
vardu pasveikinti Jūsų 
draugus ir pažįstamus. Jei
gu iki nustatyto laiko su
lauksime, Jūsų šventinius 
sveikinimus laikraštyje su
skubsime a t s p a u sdinti. 
Ačiū.

HAMILTONO
CHORO VEIKLA

Aušros Vartų parapijos choras 
Hamiltone, Kanadoje, vadovauja
mas sol. V. Verikaičio, užima 
prideramą vietą, tarp daugelio 
meninių ir kultūrinių vienetų. 
Be lietuviškų giesmių bažnyčioje, 
choras taip pat bendradarbiauja 
su kitais menininkų vienetais (Gy - 
vataru, Aukuru) užpildant švenčių 
bei minėjimų programas. Tai žy
miai palengvina rengėjams Įspū
dingiau ir be didesnių išlaidų su
daryti programas savo jėgomis.

Aušros Vartų par. choras, tu
rėjo gražią'išvyką į Rochesterį, 
bendradarbiaujant su Rocheste- 
rio choru. Atsilyginimui, Roches- 
terio choras atsilankys {Hamil
toną per choro metinį koncertą.

Pradėjus 1966 m. darbo sezo
ną, choras išsirinko naują valdy
bą, kurią sudaro: pirm.G. Vin
dašius, Antanaitienė, Kežinaity- 
tė, Drousatavičius ir Žukas.

(vp)

am-

or- 
dar-

Naktį į gruodžio 7 d. 
staiga savo bute mirė ilga
metis socialdemokratų at
stovas Vlike Kipras Bieli
nis, sulaukęs 82 m. 
žiaus.

Lietuvos laisvinimo 
ganizacijose velionis 
buojasi nuo pat Lietuvos 
okupacijos pradžios, prasi
dėjus lietuvių rezistencinei 
veiklai, šalia Vliko, jis bu
vo ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto narys.

Velionis, Lietuvos knyg
nešių gadynės ir šeimos 
narys, buvo gilus -patriotas, 
mokėjęs gražiai sugyventi 
su visų pažiūrų bendradar
biais.
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Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

ŠPIONAŽO TINKLE (’)

Negali išsilaisvinti
iš pinkliu...

DIRVA
BUVO ŽADĖTA, — bet netesėta, ar nesuspėta, ar net ir tyčia, 

galbūt, atidėta -- pakulti šiaudus apie vyriausios vadovybės ir pa
šalinių užsimojimų santyki Lietuvos laisvės bylos gynime. Tas paža
das bus išsprukęs ryšium su bandymais geriau išsiaiškinti tada dar 

. tik pradėtos organizuoti lapkričio 13 dienos manifestacijos prasmę.
Dabar manifestacija -- tas ryškiausias šių metų pašalinis, at

seit, ne vyriausios vadovybės sumanytas užsimojimas — jau praei
ty. Praeity ir pačios vyriausios vadovybės apyskaitinis apsisvars- 
tymas -- Vliko seimas. Pabiro grūdų ir grūdelių, pelų ir ašakų: kult 
nebereikia, -- tik semt ir vėtyt. Matyt ir užrašyt. Ir ne viską urmu, 
o po saują ar vėtyklę.

««*
Prieš 50 metų (gal sukaktuves surengt?), dėl karo pralaužtos 

spragos mokyklų veikime susidarius prailgintoms atostogoms, 
skaičiau (tarp kita ko) Lermontovo raštų rinkini. Labiausiai įsiminė 
rinkinio jvade pacituotas Lermontovo {rašas | vienos nelabai pagris
tai | gražuoles pretendavusios damos albumą. Žvilgterėjęs} spalvin
go komplimento užsiprašančion šypsenon albumą {vyniojusią damą 
(Satyro šelmiškai pašnibždėtas), Lermontovas užrašęs: "TriGraciji 
sčitalis* v drievnem mirė. Rodilis* Vy — vsio tri, a ne četyre"... 
(Maždaug: "Senovės pasauly trys buvo Gracijos. Užgimėt Jūs-- vis 
trys, o ne keturios").

Kaip tu čia žmogus neprisiminsi tų eilučių, kai apsijungusio, ap- 
sikonsolidavusio Vliko seime visi šypsosi didžiai patenkinti akivaiz
doj fakto, kad čia taip gražiai vieningai ir nepaprastai taikingai 
svarsto veiklos vadovavimo reikalus jau visų penkiolikos 
(daugiau nerasta!) partijų -- kaip sakoma, politinių-rezistencinių 
sambūrių — atstovai ir kalba apie... šalia Vliko sumanytus ir 
{vykdytus darbus, kuriuos ši vyriausioji vadovybė pradžioj neentu- 
ziastingai, paskui palankiai stebėjusi ir jų vykdytojams patarinėju- 
si, bet jiems nevadovavusi, nes jie buvę patys savo sumanytų užsi
mojimų vykdymo vadovai.

Seimo dienotvarkėj buvo skirta laiko ir sveikinimams. Tai lyg 
pereito šimtmečio damų (ir šio šimtmečio pradžios moksleivių)al
bumas komplimentams rinkti. Sveikinimai buvo mandagūs ir vie
tomis šabloniškai sentimentalūs, o kaikurie net ir didžiai egzal
tuota kalba kėlė padrąsinimus. Tik jeigu toks Lermontovas būtų bu
vęs pakviestas sveikinti, ui, ko gera, gal būtų žvilgterėjęs | seimą 
kaip | aną klasikinėms gracijoms neprilygusią damą ir taręs: "Dvi
dešimt metų ieškojot vienybės ir konsolidacijos. Oapsijungėt -- ir 
vėl iš šalies dygsta manifesucijos"...

GREETINGS and BEST WISHES

LAMAR'S RESTAURANT

FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

1515 Euclid Avė. 861-2228
1106 Euclid Ive. PR 1-8898

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

THE EXCELSIOR VARNISH
W0RKS INCORPORATED

1228 West 74th Street

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

KNIFIC INSURANCE
INSURANCE OF ALL TYPES

820 EAST 185th ST. Call IV 1-7540

GREETINGS and BEST WISHES

HARVEY’S GULF SERVICE
STATION

6602 Superior Avenue 361-9713

OPEN ON SUNDAY FROM 8 A. M. TO 3 P. M.

Per paskutin|j| pasimatymą su 
gen. Lemenovu, Wennerstroem 
gavo instrukcijas | ką daugiau
siai kreipti dėmesio. Jis turėjo 
sekti viską kas liečia aviaciją, 
bombonešių taikiklius, foto apa
ratus, raketas, robotus. Jis tu
rėjo sekti miniatiūrinių elektro
nikos aparatų progresą, rada
rus ir radiją. Visa tai buvo iš
dėstyta penkiems metams, ku
riuos turėjo praleisti VVashing- 
tone. Aišku, jis galėjo būti pa
prašytas sužinoti ir naujų dalykų.

Viso to tikslas buvo "sutaupy
ti" sovietų technikams laiką, kad 
su "nesavanoriška" amerikiečių 
pagalba, jiems nereiktų gaišti 
prie šių išradimų. Reikėjo smul” 
kių. planų, pagal kuriuos sovietai 
galėtų gaminti savo fabrikuose. 
Dažniausiai visi tie dalykai buvo 
slapti. Bet {ruonių durys buvo at
viros pulk. VVennerstroemui, pa
tikimo krašto atstovui ir gali
mam pirkėjui.

Užpirkimo biuras, kurio virši
ninku buvo gen. Jacobson, buvo 
greta Wennerstroem biuro. Ja
cobson jam davė patarimą kaip 
prisigretinti prie amerikiečių 
pramoninkų.

-- Su savim imkit savo žmo
ną, -- patarė jis. -- Tas Ameri
koje sukelia visai kitą pasitikė
jimą negu Švedijoje. Susikuria 
dvigubas kontaktas ir jei mote
rys tarpusavy sutaria, tai rezul
tatas būna geras ir tas padeda 
vyrams susitarti. Reikia steng
tis užmegstl familiarius ryšius 
su |monėi vadovaujančiais as
menimis. Tas veda | pasiseki
mą.

Kartą Wennerstroemui teko vi
zituoti dideli fabriką. Direktorius 
j| pakvietė po pietų maudytis sa
vo rezidencijos maudyklėje. Po to 
jam visos Jmonės durys liko at
viros...

VVennerstroem turėjo gabumus 
greitai pasidaryti bičiuliu ir iš to 
jis turėjo didelės naudos. Jis 
nesigailėdavo inžinieriams pa
sakyti komplimentų ir tie viską 
jam rodydavo, ką patys žinodavo. 
Jis mokėjo gerai prisistatyti. Kai 
geriau susipažindavo su informa
cijos davėju, pasiskųsdavo, kad 
turjs mažai laiko, bet užtenka
mai kreditų. Jei kas padės jam 
išspręsti problemą, kuri jam pa
vesta, jis atsilygins. Ir nuo to 
dažniausiai niekas neatsisakyda
vo.

VVennerstreom sovietams pa
rūpindavo Įvairių aparatųplanus, 
schemas, brošiūras, instrukci
jas. Jas jis perfotografuodavo 
ambasados laboratorijoje, nau
dodamas specialius filmus, ku
riuos gaudavo iš ryšininko. Tų 
filmų ypatybė tokia, kad juos 
negalima išaiškinti normaliais 
chemikalais. Jei kas bandytų iš
aiškinti, viskas dingtų.

Kai jo padėjėjas kapitonas Bo- 
heman kartą nustebo, kad VVenn- 
erstroem domisi strategine avi
acija, kai švedams labiau rūpė
jo taktinė aviacija, jis atsakė, 
kad tos informacijos jam reika
lingos knygai, kurią jis rašąs. 
Toks paaiškinimas tada liko pa
tenkinamu ir tik vėliau, kada 
švedų organai sužinojo apie š| 
|vyk|, nepažiūrėjo taip nekaltai.

Dal| medžiagos, kuri sovie
tams buvo {domi, VVennerstroem 
gaudavo dirbdamas švedams ir in - 
formacijas nukopijuodavo.

Bet buvo sričių, kur sovietai 

nereikalavo rinkti žinių, tai ato
minių ginklų sritis, nes matyti 
jie gaudavo per kitus savo agen- 
tus. Taip pat jo neprašė žinių 
apie biologinius ir cheminius 
ginklus. Kartą jis davė žinių apie 
amerikiečių operacinę aviaciją, 
bet ryšininkas jam tuoj pasakė, 
kad toj srity jie yra geriau in
formuoti.

Kitą kartą jis turėjo skubiai 
patikrinti gandus apie galimą grei - 
tą karą. Maskva buvo gavusi in
formacijas, kad Amerika ruošia
si pulti Sovietiją. Sovietų žval
gyba buvo užaliarmuota ir VVen- 
nerstroem gavo misiją skubiai 
ištirti.

šiai problemai išspręsti, vė
liau aiškino Wennerstroem, ra
dęs paprasčiausi būdą. Jei Ame
rika tikrai ruošiasi staigiam ka
rui, tai Pentagone turėtų būti 
{tempta nuotaika ir viršininkai 
turėjo būti užsiėmę. Jis gi turė
jo gerus kontaktus Pentagone ir 
galėjo praeidamas paklausti sek - 
retorės, ar toks generolas ar 
pulkininkas yra laisvas ir ar ne
galėtų jo priimti. Jo vizitas pas 
visus tuos asmenis parodė, kad 
jie nėra labai užimti ir visur bu 
vo priimtas be sunkumų. Nė vie
nas jų neskubėjo ir nebuvo susi
jaudinęs. Tą pačią dieną po pie
tų per savo ryšininką pranešė, 
kad gandas apie amerikiečių ruo 
šiamą puolimą yra klaidingas. 
Vėliau sužinojo, kad ir kitų so
vietų agentų raportai buvo pana
šūs.

Sis būdas kontroliuoti gandus 
apie karą yra charakteringas ir 
galima stebėtis išradinumu, kaip 
jis buvo atliktas.

Vizituodamas Pentagone virši
ninkus Wennerstroem nepapildė 
nieko draudžiamo. Jis neištarė 
nė žodžio, kas būtų reiškę iš
davystę. Bet faktas, kad jis nu
slėpė tikrąją priežast| savo vi
zito, rodo, kad jis elgėsi kaip 
šnipas.

Wennerstroem buvimas VVa- 
shingtone artėjo prie galo ir pui
kiai vaidino dvigubą rolę: vi
siems pažjstamo švedų aviaci
jos attache, ir kitą mažai kam 
žinomą vaidmenį, tai sovietų šni
po. Iš švedų niekas ne|tarė ji 
šnipinėjant sovietams. Juo pasi
tikėjo ir amerikiečiai. Allen VV. 
Dulles, buvęs Amerikos žvalgy
bos viršininkas, apie j| parašė 
labai gerą raportą ir atsisveiki
nant jam buvo {teiktas JAV me
dalis.

Išvykus išWashingtonojamdar 
buvo likę tarnauti puspenktų me
tų iki pensijos ir jis nežinojo, kaip 
toliau tęs savo dvigubą tarnybą. 
Stockholme jo viršininkai galvo
jo, kad jis netur|s užimti jokios 
vietos didžiuose aviacijos dali
niuose. Jam buvo pasiūlyta pasi
rinkti: užbaigti karjerą Londo
ne, kaip aviacijos attache, pasi
daryti naujai {steigtos švedų avi
acijos žvalgybos viršininku, ar
ba būti paskirtu prie krašto ap
saugos ministerijos aviacijos de
partamento viršininku.

Weenerstroem pasirinko pasku - 
tiniąją vietą ir jo viršininkai tai 
laikė normaliu reiškiniu. 1957 m. 
balandžio m. krašto apsaugos mi- 
nisteris Sven Andersson ji patvir
tino naujose pareigose. Šio de
partamento uždavinys buvo bend
ri kariniai reikalai ir, be to, jo 
žinioje buvo sekimas Švedijoje
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reziduojančių užsienio karinių 
attache.

Aviacijos, laivyno ir armijos 
departamentams vadovauja gene
rolas ar admirolas, ir aviacijos 
departamento viršininkas yra tie
sioginiai atsakomingas prieš j|, 
kad visi įsakymai, liečią aviaciją 
būtų išpildyti. Bet yra tarnybos, 
kurios domina visus tris depar
tamentus. VVennerstroemui buvo 
paskirta dar rūpintis atominiais 
ginklais ir robotais. Kitaip sa
kant, VVennerstroemui buvo pa
vestos pačios svarbiausios kraš
to apsaugos ministerijoje parei
gos, tad visai suprantama, kad 
jam visur buvo atviros durys prie 
švedų krašto gynimo paslapčių.

Kodėl VVennerstroem pasirinko 
š| postą? Šnipinėti NATOtam ne
buvo ideali vieta. Jis tai būtų daug 
geriau atlikęs būdamas Londone. 
Bet gal būt jis galvojo, kad aplei
džiant VVashingtoną pasibaigs jo 
tarnyba. Savo valia jis pasidarė 
šnipu ir galvojo, kad savo valia 
galės pasitraukti. VVennerstroem 
aiškino teisme, kad š| postą pa
sirinko tam, kad jam būtų lengviau 
apsispręsti pasitraukti, kai so
vietai prašys šnipinėti Švediją. 
Bet to negalėjo padaryti, nes so
vietai pradėjo šantažuoti ir 1959 
m. rudenj jis jiems perdavė Šve - 
dijos krašto gynybos paslaptis.

Mažas incidentas įvyko 1958 m.
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kuris kiek praskleidė paslapties 
uždangą.

Tuo metu Švediją vizitavo sovie
tų karinė misija. Jai išvykus, šve
dų karininkai, kurie rūpinosi mi
sija , susirinko posėdžiui. Staiga 
VVennerstroem pradėjo rėkti ant 
vieno savo draugų, tokio pat laips
nio karininko, kam jis išsiuntęs 
rusus pirma klase lėktuvu. Tas 
sukėlė nustebimą dalyvių tarpe. 
Palengva apie ši |vyk| žinia pasie
kė švedų saugumo kriminalinio 
skyriaus komisaro Otto Daniel- 
sson ausis.

Jo policinis instinktas tuojau 
pabudo: "Šitas žmogus yra pate
kęs l sovietų Pinkles ir negali iš 
jų pabėgti. Jo nervinis įtempimas 
toks didelis, kada maža kibirkštis 
sukelia audrą".

Panašus incidentas pasikartojo 
kitą kartą, kai švedų ambasado
rė Sohlman kalbėjo su VVenner
stroem, šis pradėjo rusus keikti, 
jog jai net nejauku pasidarė. Bet 
ji neturėjo policinio pojūčio kaip 
Danielsson.

Galima manyti, kad VVenner
stroem, sugrįžęs Stockholman, 
pasijuto nebegalis ištrukti iš so
vietų pinklių. Lemenov j| spaudė, 
reikalaudamas pirmos rūšies in
formacijų. kokių jis buvo davęs 
būdamas VVashingtone.

(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST WISHES 
TRIO MACHINE & 

MANUFACTURING CO.
35700 Vine St. WI 2-3520

WILLOUGHBY, OHIO

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI

PARAMA
PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALUE CENTER
13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

1. Import. German VSOP Brandy 5th — 4.98
2. Krupnikas — Honey punch .......5th — 3.69
3. Napoleon Imp. French Brandy 5th — 3.35
4. Cream De Banana Liųueur 5th—3.19
5. Chianti Imp. Wine ............... FulI Q. — 0.98

5th — 0.98
6. Imp. German Wines

(May Wine, Liebfm.)
7. Imp. German Zeller

Schvvarze Katz ............................... 5th — 1.29
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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Kur nors, kas nors yra netvarkoje
ALT Clevelando skyrius, vado- lu numarinti visą reikalą) kaip tik 

vaujamas energingo, jauno inž. K. ' prasidės debatai. 
A. Pautieniaus ir jam uoliai tal
kininkaujančios valdybos, buvo 
išvystęs gyvą, beveik atkaklią po
litinę veiklą, susilaukęs atgarsių 
aukštuose JAV politiniuose 
sluoksniuose. Tai vienas iš tų 
ALT skyrių, kuris nesitenkina 
Vasario 16 minėjimo surengimu 
ir rinkliava, bet aktyviai jungia
si { Lietuvos laisvinimo darbą, 
taip suprasdamas ir taip užsi
brėžęs savo veiklos prasmę.

ALT Clevelando skyriaus veik
los pranešimas skamba išsamiau 
ir bfldingiau, nei ALT Centro pra
nešimai, todėl ties juo kiek ir su
stosime.

Po 14 mėnesių trukusio atidė
liojimo, š.m. rugpiūčio mėn. 3 d., 
JAV Senato Užsienio Reikalų Ko
mitetas, Valstybės Sekretoriui 
Dean Rusk asmeniniai agituojant 
už jos pravedimą, užgyrė Šią su
tarti ir paruošė ją Senato pri
statymui. Nors nepilname komi
teto posėdyje,šiam nutarimui pa
sipriešino tik šen. Hickenlooper, 
neoficialūs daviniai rodo, kad iš 
19 komiteto narių tik 12 parems 
šią sutarti, 6 priešinsis ir vie
nas lieka neaiškiu.

Atmesti ar bent nuvilkinti šios 
sutarties tvirtinimą JAV Senate 
yra reikalinga turėti 34 balsus 
(virš vieno trečdalio). Nors da
bartiniu metu tiek neturima, bet 
Vyriausybė taip pat nėra tikra 
jos pravedimu ir prisibijodama 
ištęstų debatų ir galimo pralai
mėjimo i nusileido Senato daugu
mos vado šen. Mansfield sprendi
mui atidėti sutarties tvirtinimą 
iki 89-to Kongreso antrosios se
sijos (1966 m.).

Padėti gelbsti trečia grupė — 
tie kurie nėra aiškiai pasisakę už 
ar prieš, bet jie neremia Senato 
vadovybę atsisakydami balsuoti 
už cloture (diskusijų uždarymas 
ir statymas balsavimui). Ka
dangi sutarties priešininkų grasi
nimai pradėti filibuster laikinai 
sustabdytų visas kitas Senato 
funkcijas, jų tarpe Prezidento 
manymu svarbių {statymų pra
vedimą, Senato vadovybė, ta kti- 
niais sumetimais atidėjo sutar
ties pristatymą 1966 m. žiemai, 
kada bus žymiai palankesnės są
lygos jos pravedimui, nes ateinan- 
čių metų darbotvarkė nėra taip 
perkrauta ir ilgos diskusijos per 
daug nepakenks Prezidento 
"Great Society" programai.

Kadangi šios sutarties atmeti
mas reikštų didoką smūgi Prezi
dento prestižui, jo šalininkai dės 
visas pastangas, kad ji būtų pra
vesta 1966 metų pradžioje. 
Nors Vyriausybės ir daugumos 
partijos vadovybės spaudimai ga
li paveikti kelis sutarties prieši
ninkus ir sumažinti jų skaičių, tuo 
pačiu laiku iš kitos pusės {talką 
ateina FBI direktorius Hoover, 
Amerikos Legijonas, Užsienio Ka. 
rų Veteranų Sąjunga ir visa eilė 
antikomunistinių organizacijų, 
kas duoda pagrindą tikėti, kad 
reikalas nėra pralaimėtas ir su
tarties atmetimas yra labai reali 
galimybė.

1964 m. birž. mėn. 1 d. JAV ir 
Sovietų Sąjunga pasirašė konsu- 
larinės tarnybos praplėtimo su
tarti, tuo suteikdamos teisę Įs
teigti kelis naujus konsulatus, vie
nai kitos ribose. Vyriausybė nu
matė pateikti šią sutarti JAV Se
nato tvirtinimui pereitų metų lie
pos mėn., bet dėl susidariusios 
opozicijos nenorėjo erzinti rytų 
europiečių kilmės ir kitus anti
komunistiniai nusistačiusius pilie- 
čius ir atidėjo jos pristatymą iki 
lapkričio mėn. rinkimų.

Numatydamas pavojų Lietuvos 
Įstaigų tęstinumui ir didėjančią 
galimybę Pabaltijo okupacijos 
pripažinimui, Clevelando ALT 
protestavo prieš šią sutartĮ ir ra - 
gino JAV Senato Užsienio Reikalų 
Komitetą neprileisti jos prie Se
nato tvirtinimo. Protestai buvo 
motyvuojami tuo,kad sutartis yra 
kenksminga JAV saugumui ir kad 
ji leis komunistams padauginti 
savo šnipų bei sabotažininkų ei
les JAV-ėse, kurie po diploma
tinės neliečiamybės priedanga 
vykdys priešvalstybinius veiks
mus.

Patyręs, kad komiteto dauguma 
yra palanki šiai sutarčiai, sky
rius kreipėsi { pavienius senato
rius, prašant juos balsuoti prieš 
jos ratifikaciją. Su šia Clevlando 
pozicija iš pradžių sutiko 18 se
natorių ir pasibaigus 89-to Kon
greso pirmajai sesijai, šis skai
čius pašoko iki 29 JAV Senato 
narių, kurie pareiškė kad jiebal- 
suos prieš šią sutartĮ.

Sutarties priešininkų tarpe tu
rime pačius didžiausiusantikomu- 
nistus , kaip šen. Hickenlooper, 
Lausche, Mundt, Thurmond ir 
eilę kitų.

SutartĮ rėmė ir su ALT nesu
tiko 47 senatoriai, ypatingai de
mokratų partijos šulai ir libe
ralai kaip šen. Fulbright, Mans
field, Morse, Young ir dauguma 
šiaurinių valstybių senatorių.

Viduryje stovi 24 senatoriai, 
kurie galutinai nulems šios su
tarties eigą. Kai kurie iš jų yra 
pasisakę neaiškiai, o kiti tyli 
iki sutarties nagrinėjimo Sena
to pilnaties susirinkime.

1965 m. sausio mėn. Clevelan
do skyrius painformavo ALT vai- bos, skyrius pasisakė prieš bal- 
dybą apie vedamą akciją prieš 
šią sutarti, bet negavęs jokio at
sakymo, užėmė griežtą pozici
ją šiuo klausimu ir kaltinda
mas Valstybės Departamentą pa
taikavimu komunistams, prašo 
visus senatorius priešintis ir 
visais būdais kliudyti jos toli
mesnę eigą. Iki 1965 m. liepos 
mėn. Clevelando skyrius išgavo 
7 senatorių pažadus pradėti fi
libuster (neribotas kalbas sutiks-

PILIETINIŲ TEISIŲ SĄJŪDIS IR 
KOMUNISTŲ INFILTRACIJA

JAV Kongresui pradėjus svars. 
tyti pilietinių teisių {statymą, Cle. 
velando ALT pritarė šiai akci
jai, bet su tam tikromis rezerva
cijomis. Pilnai sutikdamas, kad 
balsavimo ir kitos teisės negali 
būti paneigtos atsakomingiems 
piliečiams dėl jų rasės ar tiky- 

so teisę beraščiams ir specia
lia s privilegijas vienai mažu
mai, kurios buvo numatytos šia
me {statyme.

Pagrindinis šio užsimojimo 
tikslas buvo ištirti šio sąjūdžio 
rėmėjų prielankumą Lietuvos 
bylai ir kiek galima sujungti pi
lietinių teisių suvaržymus kai ku
riose valstybėse su laisvės nete
kimu rytų Europoje. Taip pat bu
vo siekiama, kad Kongresas šio 
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{statymo pravedimo proga priim
tų rezoliuciją, smerkiančią visą 
priespaudą, {skaitant ir tą už JAV 
teritorinių ribų.

Bendrai paėmus, šis bandymas 
nepavyko, nes dauguma vyriausy
bę remiančių Kongreso narių sto
vėjo už gerus santykius su Sovie
tais ir nors kai kurie liberalai 
sutiko su ALT išvedžiojimais 
(atst. Ashley, Sweeney ir Vanik 
iš Ohio, Powell iš New York ir 
dar keli atstovai), bet kiti paro
dė labai mažą susidomėjimą.

Pereitų metų gruodžio mėn. 
skyrius atkreipė dėmėsi, kad {pi
lietinių teisių sąjūdi labai grei
tu tempu jungiasi didelis proko - 
munistinių veikėjų skaičius. Ne
trukus buvo perspėta visa eilė 
valstybės pareigūnų ir JAV Kon
greso narių, kad jie laiku apsi
saugotų ir darydami tam tikras 
nuolaidas neutralizuotų ar bent 
bandytų sumažinti komunistų įta
ką negrų tarpe. Iš gautų atsaky
mų galima spręsti, kad daugelis 
politikų yra labai giliai susirūpi
nę komunizmo grėsme jų pačių 
vietovėms ir pradeda suprasti 
Lietuvos padėt{. Į ALT perspė
jimus atsiliepė 8 gubernatoriai, 
11 JAV senatorių 69 atstovai ir 
eilė kitų pareigūnų. Atsakymai 
buvo labai palankūs, bet tam 
tikrais sumetimais yra neskelb
tini.

Įvertindami Clevelando lietu
vių, pastangas, Alabama ir Loui- 
siana valstybių gubernatoriai, š. 
m. sausio mėn. 29 d. išleido pro
klamacijas Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga ir ragi
no savo piliečius paminėti šią 
sukakti. Šalia šių pirmųjų pie
tinių valstybių proklamacijų, ga
vome 43 JAV Kongreso nariųpa- 
žadus paremti Pabaltijo rezoliu
cijas ir 29 kongresmanų prita
rimą dėti pastangas, kad Atsto
vų Rūmai {steigtų Pavergtų Tau
tų Komitetą.

JAV ATSTOVŲ ROMŲ
PRIEŠAMERIKINĖS VEIKLOS
KOMITETAS

Nuo pat Priešamerikinės Veik
los Komiteto {steigimo, prokomu - 
nistai ir jų simpatikai deda dide
les pastangas j{ panaikinti, tuo 
susilpninant komunistų ir kitų 
priešvalstybinių gaivalų tyrinė
jimus. Susirenkant 89-am Kon
gresui, Amerikos spaudoje pasi
pylė daug pareiškimų ir reika
lavimų užbaigti vadinamą "ra
ganų medžioklę" ir liautis per
sekioti komunistus, kurie irgi tu
ri tam tikras konstitucines tei
ses. Šimtai organizacijų ir komi
tetų dėjo puslapio dydžio skelbi
mus ir užplūdo Kongreso narius 
tūkstančiais laiškų ir telegramų 
reikalaudami komiteto panaikini
mo.

Š.m. sausio mėn. 4d. komunis
tų simpatikai ir kiti suklaidinti 
atstovai {nešė visą eilę rezoliu
cijų, reikalaujančių JAV Atstovų 
Rūmų pertvarkymo ir minėto ko
miteto panaikinimo. Tą pačią die
ną Clevelando ALT su telegramo
mis ragino Rules Committee na
rius sulaikyti šias rezoliucijas ir 
neperduoti Atstovų Rūmų svarsty
mui.

Š.m. sausio mėn. 10 d., Cleve
lando ALT organizacijų atstovų 
susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė griežto turinio rezoliuciją, 
besąlyginiai remiančią ŠĮ komi-

tetą ir užgiriančią jo darbus, šio
je rezoliucijoje buvo pareikšta, 
kad komiteto tęstinumas yra 
būtinas Amerikos saugumui, kad 
negalima duoti laisvų rankų tiems , 
kurie siekia Amerikos sunaikini
mo ir ragino visus JAV atstovus 
iš Chio palaikyti komitetą. Vėliau 
rezoliucijos nuorašai buvo pa
siųsti ir kitų valstijų kongresma- 
nams.

Daugelis Clevelando amerikie
čių organizacijų, {skaitant ir Cle
velando Miesto Tarybą, priėmė 

. panašias rezoliucijas ir parėmė 
šią akciją. Komiteto šalininkai 
atrėmė visus puolimus bei ban
dymus atimti jam skiriamus fi
nansus ir žymia balsų persvara 
Atstovų Rūmų susirinkime užtik
rino savo tolimesnę veiklą.

Š.m. sausio mėn. 25 d. Prieš- 
amerikinės Veiklos Komitetas pa
reiškė padėką Clevelando ALT 
ir pažadėjo tęsti savo veiklą. Ša
lia komiteto padėkos (per atst. 
Ashbrook, R.Phio) 97 atstovai 
išreiškė dideli pasitenkinimą 
ALT akcija.

REZOLIUCIJOS PABALTIJO 
KLAUSIMU

Reaguodamas {{vairius politi
nius klausimus ir dažnai primin
damas, kad Pabaltijo valstybių 
okupacijos neteisėtumas turi bū
ti iškeltas viešumon ir svarsto
mas tarptautiniuose forumuose, 
Clevelando ALT rado didelj prie
lankumą Lietuvos bylai. Turėda
mas virš 80 JAV atstovų ir kelių 
senatorių pažadus paremti re
zoliuciją, raginančią Vyriausybę 
iškelti š{ klausimą Jungtinėse 
Tautose, š.m. vasario mėn. sky
rius pranešė ALT vadovybei, kad 
jis pradeda rimtai klibinti Pabal
tijo rezoliucijas.

Skyrius trumpai išdėstė veik
los planą, pagal kur{ nepriside- 
dama prie rezoliucijų skaičiaus 
dauginimo, bet bandoma išgauti 
žymios JAV Kongreso narių da
lies pritarimą pagrindiniams re
zoliucijos bruožams ir tik tada 
prašyti savo šalininkus {nešti 
vieną rezoliuciją, kurią parem
tų keli šimtai kongresmanų.

Negavęs aiškių nurodymų, sky - 
rius dirbo savarankiškai ir nieko 
neskelbė iki š.m. birž. mėn. 6 d., 
kada valdyba painformavoCleve
lando organizacijų atstovų susi
rinkimą, kad rezoliucija Atstovų 
Rūmuose yra jau beveik praėjusi 
ir jos formalus priėmimas beliko 
tik trumpu laiko klausimu.

Nors skyrius nepalaikė jokių 
ryšių su kitomis organizacijo
mis, kurios veikė JAV Kongre
se, bet jis rado Rezoliucijoms 
Remti Komiteto akcijos žymes 
daugelio didžiųjų valstybių kon
gresmanų tarpe (ypatingai Cali- 
fornia, Illinois, New j ersey, New 
York ir kt.). Tuo pačiu laiku ne
buvo galima pastebėti kitų gru
pių veiklos lietuvių negyvenamo
se valstybėse (Alabama, Geor- 
gia, Minnesota, South Carolina, 
Texas, Utha, Virginia ir kitur).

UŽSIENIO POLITIKA

Š.m. vasario mėn. gale ir ko
vo pradžioje pradėjo atrodyti, kad 
JAV Vyriausybė pradeda aktyviau 
priešintis tolimesniam komuniz
mo plitimui, o kai kurie JA V Kon
greso nariai vis garsiau priešta
rauti šiai laikysenai.

Niekuo nedelsiant, skyrius pra 
dėjo agituoti už Prezidento poli
tiką tolimuose rytuose ir Domi
nikonų Respublikoje ir ragino 
Kongreso narius paremti jo už
simojimus. Buvo aiškinama, kad 
jau vėlyvas laikas liautis pataikau
ti komunistams, taip kaip buvo 
daroma anksčiau.

Nors dauguma pritarė, bet taip 
pat buvo susilaukta ir priešin
gumo iš abiejų kraštutiniųjų spar
nų. Liberalai, kaip šen. Ful- 
bright, Morse, Young ir kiti, bu
vo nepatenkinti JAV įsikišimu l 
kitų reikalus, o dešinieji respu
blikonai vadina tą visą akciją 
laikinu blefu ir propagan da. Iš 
pat pradžių l š{ reikalą skeptiš
kai žiūrėjo respublikonų vadovy
bė Atstovų Rūmuose ir reikalavo 
žymiai griežtesnės akcijos, bet 
vėliau beveik pilnai sutiko, kad 
tai yra gera pradžia. Jų tarpe bu- liuciją. Posėdis negali prieiti prie 
vo mažumos vadas atst. Ford ir 
jo padėjėjas Laird.

Su šiuo buvo siekiama paremti 
Prezidentą kaip tik jis nusigrę
žė nuo ilgai vyravusios komunis
tams pataikaujančios linijos ir 
tuo užsitraukė daugumos patai
kūnų pykt{.

LIETUVOS OKUPACIJOS 
MINĖJIMAS IR REZOLIUCIJOS

Š.m. balandžio ir gegužės mėn. 
Cleveland ALT aiškino Kongreso 
nariams, kad JAV turi moralinę 
pareigą viešai paminėti Pabalti
jo laisvės netekimą ir pasmerk
ti komunistų rengiamus "Pabalti
jo valstybių išlaisvinimo iš kapi
talistinės vergijbs 25-ų metų 
sukakties minėjimus". Skyrius 
motyvavo, kad šie minėjimai yra 
nukreipti ne tik prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, bet visa Krem
liaus demagogija yra taikoma lais - 
vajam pasauliui, {skaitant JAV 
"imperialistus". Skyrius dėjo vi
sas pastangas, kad Kongresas su
rengtų viešą minėjimą ir jo metu 
su atatinkama rezoliucija ar kitu 
viešu pareiškimu atremtų Sovie
tų propagandą.

Pritarimas buvo didelis, bet 
abiejų partijų Kongreso vadovy
bės laikėsi labai rezervuotai, 
nes nenorėjo įžeisti Sovietų Są
jungą ir tokiu "neatsakomingu 
veiksmu" gadinti gerus santy
kius su jos vyriausybe. Labai il
ga eilė pavergtų tautų užtarėjų 
nesutiko su savo partijų vado
vybėmis ir jų nuolatinio spaudi
mo dėka, Atstovų Rūmų prm., 
McCormack, birželio 8 d. nusi
leido jų pageidavimams ir {trau - 
kė minėjmą { birželio 14 d. dar
botvarkę. Salia mūsų nuolatinių 
rėmėjų, daug pasidarbavo atst. 
Buchanan-Ala., Cabell-Tex., Ga- 
things - Ark., Hays-Chio, Mize- 
Kans., Watson-So.Carol. ir eilė 
kitų neseniai prisidėjusių prie 
Pabaltijo bylos.

Gegužės mėn. pradžioje Kon
gresas pradėjo plačiau tirti an- 
tizemitizmą Sovietų Sąjungoje ir 
satelitinėse valstybėse. Šių ty
rimų pasekmėje, JAV Atstovų 
Rūmų užsienio Reikalų Komite
tas ir jo Europos Pakomitetas 
pravedė apklausinėjimus apie ki
tų tautinių mažumų ir tikybų per
sekiojimą Sovietų pavergtuose 
kraštuose ir palaipsniui priėjo 
prie politinės padėties tyrimų Pa
baltijo valstybės.

Pasibaigus antisemitizmo tyri
mams, Europos Pakomitetas š. 
m. gegužės mėn. 11 ir 12 d. pra
nešė, kad {vyks apklausinėjimai 
Pabaltijo klausimu.

Š.m. gegužės mėn. 14 d. Cle
velando ALT pakartotinai kreipė
si J savo šalininkus abejuose Kon
greso Rūmuose ir prašė juos iš
tirti galimybę siūlyti vieną iš 
esamų rezoliucijų Atstovų Rūmų 
ir Senato susirinkimuose birže
lio 15 d. Tą pačią dieną atėjo ži
nia apie {vykstančius Europos 
Pakomiteto apklausinėjimus. 
ALT skyrius nustūmė visus kitus 
reikalus { šal{ ir pradėjo plačią 
agitaciją Kongrese, kuri su labai 
trumpomis pertraukomis tęsėsi 
iki 89-to Kongreso pirmosios 
sesijos galo (spalio mėn.). šia
me laikotarpyje skyrius parašė 
2863 laiškus Kongreso nariams 
ir palaikė artimus ryšius su visa 
eile senatorių bei atstovų.

Toliau paduodame svarbesnius 
Įvykius liečiančius Lietuvos by
lą JAV Kongrese ir Clevelando 
reakciją {jų eigą.

Gegužes 17-18 d.d. JAV At
stovų Rūmų Europos Pakomitetas 
praveda apklausinėjimus. Pirmą 
dieną: "Padėtis Pabaltijo Valsty
bėse" ir antrą dieną: "Padėtis 
tam tikrose Rytų Europos Vals
tybėse". Pranešimus padaro 20 
kongresmanų - rezoliucijų auto
riai, VLIK pirm. V. Sidzikaus
kas, Pavergtų Europos Tautų ge- 
ner. sekr. B. Coste ir eilė pa
remiančių liudininkų. Raštu {tei
kiamas ALT pirm. L. šimučio 
memorandumas apie Lietuvos 
okupaciją. Eilė kongresmanų su
sidaro {spūdj, kad padėtis nėra 
tokia bloga,kaip jie anksčiau įsi
vaizdavo.

Gegužės 18 d. Europos Pa
komitetas, savo uždarame posė
dyje svarsto esamas Pabaltijo 
rezoliucijas. Paaiškėja, kad tik 
kelios iš jų yra priimtinos Vals
tybės Departamentui ir kad griež - 
tesnės rezoliucijos patvirtinimas 
pastatytų Vyriausybę { nepatogią 
padėt{. Dauguma remia kongr. Mo- 
nagan antrąją rezoliuciją (Nr. 
416), jis pats atsiriboja nuo savo 
pirmosios (Nr. 99), Keli Pako- 
miteto nariai stovi už kiek aiškes
nę ir griežtesnės formos rezo-

nutarimo ir nutraukiamas.
Gegužės 19 d. Paaiškėja Vy

riausybės susidomėjimas šiuo 
rezoliucijos klausimu. Europos 
Pakomitetas antrą kartą svarsto 
rezoliucijas ir priima HouseCon- 
current Resolution Nr. 416. Tą 
pačią dieną rezoliucija perduoda -

ma visam Užsienio Reikalų Komi
tetui.

Gegužės 20 d. Užsienio Rei
kalų Komiteto pirm. Kongr. Mor- 
gan perduoda rezoliuciją Valsty
bės Departamentui ir prašo jo 
pastabų dėl tolimesnės eigos.

Gegužės 21 d. Clevelando 
ALT valdyba priima viešą atsi
šaukimą Į amerikiečių visuome
nę. Atsišaukimas labai artimai 
seka ALT šalininkų projektuoja
mą rezoliuciją, kuri reikalauja 
komunistinio kolonializmo galo ir 
ragina vyriausybę iškelti Pabal
tijo okupacijos neteisėtumą Jung
tinėse Tautose ir reikalauti So
vietų pašalinimo iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Po posėdžio 
atsišaukimas dar diskutuojamas 
su kongr. Feighan(D-Chio), kuris 
{neša vieną pastabą.

Gegužės 27 - birželio 4 
d. Skyriaus valdyba prisiunčia at - 
slšaukimo projektą su trumpu 
memorandumu ir juos pristatan
čiu laišku visiems 534 abiejų 
JAV Kongreso Rūmų nariams ir 
prašo juos pasirašyti po šiuo pro
jektu.

Birželio 1 d. Valstybės Sek- 
retoriaus padėjėjas Kongreso rei - 
kalams, Douglas MacArthur II, 
praneša Užsienio Reikalų Komi
teto pirm, kongr. Morgan, kad re - 
zoliucija yra priimtina JAV vy
riausybei.

Birželio 4 d. Visa eilė JAV 
Kongreso narių siūlo įtraukti Pa 
baltijo valstybių okupacijos minė - 
jimą { Senato ir Atstovų Rūmų 
darbotvarkes.

Birželio 6 d. Iš gautų at
sakymų, skyrius daro sekančias 
išvadas ir referuoja jas Cleve
lando ALT atstovų susirinkimui:

a. Atsišaukimas per griež
tas — tik maža dalis sutinka 
pasirašyti, kai kurie supranta, 
kad siekiama karo paskelbimo.

b. JAV Atstovų Rūmuose gali
ma tikėtis virš 200 balsų už vi
dutinio turinio rezoliuciją ir be 
Komiteto pritarimo. Su jo tvir
tinimu, reikalas laimėtas.

c. Rezoliucijos pravedimas At - 
stovų Rūmuose beliko tik laiko 
klausimu, bet Senate padėtis yra 
žymiai sunkesnė ir pareikalaus 
dar daug darbo.

d. Skyrius kelis kartus pain- 
forrųavo ALT valdybą apie ve- 
darrii£afe:iją, bet iki šio laiko vi
si pranešimai buvo ignoruojami. 
Valdyba supranta, kad ALT va
dovybė palieka š{ reikalą Cleve
lando skyriaus nuožiūrai.

Birželio 8 d. Kongr. Phil- 
bin (Mass.) pristato Clevelando 
ALT atsišaukimą JAV Atstovų 
Rūmų susirinkime ir pareiškia 
vilt{, kad "mūsų Vyriausybė ves 
tokią pavergtų tautų išlaisvinimo 
programą kokia yra nurodyta šiuo
se pareiškimuose..."

Birželio 9 d. Kongr. Der- 
winski (Illinois) praneša, kad mi
nėjimas Atstovų Rūmuose {vyks 
birželio 14 d.

Birželio 11 d. Ateina žinios, 
kad silpna rezoliucija eina prie 
Užsienio Reikalų Komiteto tvir
tinimo ir kad Valstybės Depar
tamentas nori kuo greičiau pra
vesti šią rezoliuciją ir tuo "už
kišti jų rėmėjų gerkles". (Iki šio 
laiko kai kurieatstovai manė,kad 
bus galima numanevruoti kongr, 
Monagan rezoliuciją ir grąžinti 
ją komiteto per redagavimui bei 
sustiprinimui). Clevelando ALT 
šalininkai nemano, kad pavyks su
rinkti pakankamai balsų ir sių- 
lyti kitą rezoliuciją visų Atsto
vų susirinkime. Clevelando sky 
rius prašo skubios ALT valdybos 
pagalbos.

Birželio 13 d. Clevelando 
skyr. pirm, vyksta Į Chicagą ir 
dar kartą prašo ALT pirm. Įsiki
šimo { š{ reikalą ir skubios ak
cijos per visus ALT skyrius bei 
kitas bendradarbiaujančiasorga- 
nizacijas. ALT valdyba sutinka 
svarstyti š{ reikalą savo sekan
čiame posėdyje ir pranešti savo 
nutarimą.
• Už kelių savaičių teko skaityti 
lietuvių spaudoje, kad ALT valdy
ba nutarė priimti Clevelando pa
reiškimą dėmesin ir duoti savo 
sugestijas Clevelando skyr.

Birželio 14 d. Pabaltijo 
valstybių okupacijos minėjimas 
abejuose JAV Kongreso Rūmuo
se. Daugelis Kongreso narių rei
kalauja konkrečios akcijos Pa
baltijo ir kitų pavergtų tautų lais
vinimo srityje. Kalbos tęsiasi 
birž. 15, 16 ir 17 d. Eilė kalbų 
remiasi Clevelando patiektomis 
informacijomis. Šen. Lausche 
perduoda Clevelando ALT memo
randumą.

Birželio 17 d. Atstovų Rū
mų Užsienio Reikalų Komitetas

(Nukelta { 4 psL)
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LIETUVOS LIAUDIES MENU
PARODA PRIEŠ... 30 METU

Šiemet suėjo 30 metų nuo Lie
tuvos liaudies meno parodos Pa
ryžiuje, kuri {vyko 1935 m. Tro- 
cadero Etnografiniame Muzieju
je. Tai buvo žymiausias Lietuvos 
pasirodymas visame atgautos 
nepriklausomybės laikotarpy. 
Tos parodos sumanytojas ir vyk
dytojas buvo Lietuvos P-bės Pa
tarėjas, prof. eslettre dr. Jurgis 
Baltrušaitis. Jis pakvietė daly
vauti latvius ir estus, suorgani
zavo milžinišką garbės komite
tą iš Prancūzijos, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos respublikų pre • 
zidentų; Albert Lebrun, Pats, 
Kviesis ir Smetona. Taip pat 
Įėjo komitetan ir užsienių reik, 
ministeriai: Prancūzijos Lava- 
lis, o Lietuvos Lozoraitis, univ. 
rektoriai, profesoriai, muziejų 
direktoriai, akademikai rašyto
jai etc. To komiteto gen. sekr. 
buvo Jurgis Baltrušaitis iš Baltų 
ir Komisaru iš Prancūzijos pu
sės-Etnografinio muziejaus Eu
ropos skyr. vedėja Marie-Anne 
Cocet.

Šia Baltų liaudies meno paro
da buvo atidaryta Paryžiaus Et
nografinio muziejaus nauja Euro
pos salė. Atidarymas įvyko labai 
iškilmingai, dalyvaujant Prancū
zijos prezidentui. Muziejus buvo

KUR NORS,
KAS NORS...

(Atkelta iš 3 psl.) 
priima Europos Pakomiteto pat
virtintą rezoliuciją.

Birželio 21 d. JAV Atstovų 
Rūmai po trumpų debatų vienbal
siai priima H. Con. Res. Nr. 416. 
Debatuose ir vėliau daugelis atsto- 
vų reiškia nepasitenkinimą rezo
liucijos turiniu ir motyvuodami 
tad rezoliucia nieko nesako, su
silaiko balsavę. Diskusijose daly
vavę atstovai Horton, Gonable ir 
Pucinski, visi rezoliucijų auto
riai, nebalsuoja už H. Con. Res. 
N r. 416.

Birželio 22 - liepos 7 
d.d. ALT Clevelando skyrius vėl 
parašo visiems Kongreso na
riams. Laiškuose padėkojama vi
siems balsavusiems už rezoliu- 
ciją, bet taip pat išreiškiamas 
nepasitenkinimas jos turiniu. JAV 
Senato nariai prašomi siūlyti 
griežtesnio turinio rezoliuciją už 
tą, kuri buvo priimta Atstovų Rū
muose. Visi kiti atstovai prašomi 
paremti tolimesnę rezoliucijų 
eigą.

Birželio 23 d. Atstovų Rū
mai perduoda H. Con. Res. N r. 
146 JAV Senato Užsienio Reikalų 
Komitetui. Valstybės Sekretorius 
priima pabaltiečių delegaciją.

Liepos 10 - 17 d. Clevelan
do skyrius veda agitaciją ryšium 
su Pavergtų Tautų Savaite ir pra
šo savo šalininkus dėti pastangas 
nuolatinio komiteto Įsteigimui,

Liepos 24 d. Clevelando vi
suomenės susirinkimas priima 
ALT skyriaus paruoštą rezoliu
ciją Pavergtų Tautų savaitės pro
ga. Ši rezoliucija ragina Atstovų 
Rūmus Įsteigti Pavergtųjų Tau
tų Komitetą ir kreipiasi Į JAV 
Senato narius raginant juos pra
vesti rezoliuciją.

Rugpiūčio 3 d. JAV Sena
to Užsienio Reikalų Komitetas 
svarsto ir atmeta Pabaltijo re
zoliucijas. Kiti bandymai ištrauk
ti rezoliuciją iš šio komiteto ne
pavyksta, bet eilė senatorių dė
jo visas pastangas, tad rezoliu
cijos papultų Į Senato plenumą. 
Šen. Lausche, Clark ir kiti ban
dė iki pat 89-to Kongreso pir
mosios sesijos galo.

Rugpiūčio 1 d. Skyrius lai
kinai nutraukė veiklą rezoliuci
jų reikalu ir nukreipė dėmesĮ 
prieš konsularinę sutartĮ. -

Tiek iš ALT Clevelando sk. 
pirm. K.A. Pautieniaus praneši
mo.

Perskaitęs tą pranešimą, ne 
vienas pagalvos, kad tai ALT 
Centro organų ir kitų veiksnių 
darbas ir ko tas skyrius brau
nasi ne Į savo reikalus. Bet ar 
nevertėtų pagalvoti, kokią Įta
ką ir Įspūdį sudarytų taip veik
dami visi ALT skyriai, sutarti
nai darbą koordinuojant ALT cent • 
rui.

Kur nors tas nors yra netvar
koje.

išleidęs 70pusl. iliustruotą vado
vą (Edition Step. Paris, 1935),

Niekas iš užsieniečių nėra taip 
rimtai, gražiai, nuoširdžiai ir 
autoritetingai parašęs apie mūsų 
liaudies meną, kaip pasaulinė as
menybė, Sorbonos meno istorijos 
prof. Henri Focillon to leidinio 
įvade (žiūr. vertimą atskirai).

Straipsnius apie Estijos liau
dies meną parašė Helmi Kurrik, 
Latvijos anoniminis ir Lietuvos 
Jurgis Baltrušaitis. Ekspona
tams buvo atskiras katalogas. Po 
parodos eksponatų dalis buvo pa
dovanota muziejui.

Ta didelė paroda, Lietuvoje 
praėjo nepastebėta,' nes tuolai
kinis mūsų atstovas nedalyvavo 
jos atidaryme. Buvo išvykęs iŠ 
Paryžiaus ir parodoje pasirodė 
tik jos uždarymo dieną.

Jurgis Baltrušaitis, taip tyliai 
suorganizavo, taip kantriai ir su 
pasiaukojimu pakėlė visus sunku
mus surištus su ta paroda, (ai)

Žemiau spausdiname prof. 
Henri Facillon parašytą Įva
dą Guide de l’Exposition d’ 
Art PopuliareBaltiąueEsto- 
nie - Lettonie - Lituanie, 
musee d’Etnographie duTro- 
cadero, 1935.

Dėka labai sudėtingų priežas
čių šiandien mes Įdomaujamės 
taikiu ir prasmingu Įvairių kraš
tų liaudies menu. Dalinai iš pa
mėgimo, nes tai yra pastovus 
dėsnis, kad rafinuota kultūra no
riai nukrypsta nuo savo tobulu
mo, tad atsekti, pagal išvirši
niai paprastas, nesudėtingas for
mas kaikuriuos senovinio žmo
gaus bruožus bei grubų pėdsaką 
užmirštos jėgos. Tai yra natūra
lus šaukimasis Į primityvizmą, 
kuris pažymi visų epochų, atsi
davusių laisvės ir eksperimentų 
aistrai, sambrėškĮ. Labai greit, 
tačiau, pastebima, kad tas "pap
rastumas" yra tik iliuzija, kad 
žmogus, kuris save vaizdavo tais 
tolimais praeities paminklais, 
kruopščiai ir griežtai prisilaiko 
anų laikų psichologinės bei so
cialinės strūktūros ir papročių. 
Mūsų pačių sukurtas mitas, vaiz
duojąs anų laikų lyrinę ir pasto
ralinę žmoniją suteikia tiems 
Įvykiams mūsų troškimų atspal- - 
v{. Norint plačiau ir be jokių 
savanaudišku interesų suprasti, 
reikia atidžiai tirti visus jų Įvai
rumus. Mūsų praeities pažinimas 
bus nepilnas, jei jis neapims tų 
ilgai neįvertintų šaltinių, kaip et
nografija ir folkloras, lygiai ir 
mokslas apie liaudies meną, jie 
mums nušviečia ir apibūdina ci
vilizacijos sritis, kurioms pažin
ti mes beveik nieko kito neturime, 
taip pasakas perduodamas iš lū
pų Į lūpas, dainas, šokius, kera
miką, audinius ir piemenų dro
žinėjimus.

Ir taip mes pamažu pastebime, 
kad yra kitas žmogaus veidas ir 
kitas gyvenimo būdas taip tas,ku-

Sorbonnos profesorius Henri Focillon, garsus meno istorikas 
Prancūzijoie, p; '•ašęs Įvadą pristatant pabaltiečių liaudies meną.

Prof. Jurgis Baltrušaitis, pagrindinis pabaltiečių liaudies meno 
parodos organizatorius, prie knygyno La Hune vitrinos, kurioj buvo 
išstatyta jo keturioliktoji knyga "Reveil et Prodige”, kurios pasiro
dymo proga Le Monde kritikas rašė, tad prancūzų rašytojai galėtų 
pasimokyti iš prof. J. Baltrušaičio prancūzų kalbos. Už tą knygą J. 
Baltrušaitis gavo l’Academie Franęaise premiją.

rĮ mes Įpratome matyti biblio
tekose ir muziejuose. Mes Įsi
sąmoniname ■. kad yra gyvenimo 
sritys be mūsų skubos ir nera
mumo. Pati praeitis mums atsi
dengia naujoje šviesoje ir būtų 
galima pasakyti, kad toje pačio
je vietoje ir ta pačia akimirka ji 
susideda iš įvairių sluoksnių. 
Didžiuliai tautųkraustymaisi,ku
rie antikinio pasaulio saulėleidy
je vykdavo tarp miestų ir blokš
davo klajoklių gentis per negyve
namus ir niekam nepriklausan
čius plotus, dabar vyksta tarp mū
sų milžiniškų miesto bendruome
nių ir kaimas yra mūsų, iš se
niausių laikų ateinančio, palikimo 
rinkėjas ir nesikeičiančių tradi
cijų saugotojas.

Miestas ir kaimas tai nėra tik 
lygio skirtumas tarpe dviejų tos 
pačios esmės kultūrų, bet tai du 
atskiri reiškiniai, beveik du pa
sauliai. Pasitaiko, aišku, kad 
miesčioniško meno laužas nu
krenta Į tą viską surenkant! 
"jūros dugną", čia dalis sustings
ta akademiškų principų suakme
nėjime, kita, dėka primitiviz- 
mo metamorfozų, tampa mėgė
jų paieškomomis "senienomis". 
Taip Bretanijos procesijose ma
tome priešistorištai perdirbtas 
miesto madas šalia niekad ne
sikeičiančių genčių aprėdalų.

Visai Į kitus kraštus mus per
kelia Baltijos kraštų vyriausybių 
ir mūsų tautinio etnografinio Tro- 
cadero muziejaus suorganizuota 
paroda. į pietų ir vakarų meną 
gilios Įtakos turėjo šiaurės "vi
duržemio" jūra, tai su lygiais ir 
smėlėtais, tai giliai uolose iškar
pytais krantais. Čia iškilo gyvy
bingos ir žėrinčios civilizacijos, 
taip pav. skandinaviškoji, kuri iki 

plačiausiai Įsibangavusio baroko 
pratęsė ir ištobulino bronzos am
žiaus išsilikusias formas iki pat 
romaniškojo peri jodo. Jau labai 
senoje gadynėje skandinavų civi
lizacija turėjo ryšių su graikų- 
lotynų pasauliu dėta tos gamtos 
brangenybės suakmenėjusios sau
lės - gintaro. Kai kurie tų pa
krančių gyventojai kalba viena iš 
seniausių kalbų žemėje. Surem
tos tarp teutoniškos Vokietijos, 
Slavijos ir jūros, trys Baltų tau
tos išlaikė istorijos bėgyje tam 
tikrą atkaklią kantrybę, kuri lei
do joms atsispirti smūgiams ir 
toli pažengti jų užsimojimuose. 
Jie buvo paskutinieji europiečiai, 
Įėjusieji Į krikščionybės bend
ruomenę, ir šiuo metukai mes ste - 
bime tuos darbščius ir sakingus 
žmones, jiems nereikia grįžti to
li praeitin ieškant gamtos jėgų 
garbintojų, kurie taip ilgai atsi
laikė Viduržemio jūros rytuose 
gimusio tikėjimo apeigoms ir 
mistikai, kurias platino karingi 
vienuoliai.

Net pačioje gamtoje, kuri supa 
tas veiklias tautas, išliko kaitas 
iš seniausio žemės pavidalo, le
dynų slinkimai sudarėten ilgus ne
gilius slėnius. Tarp ilgesingų ko
pų ir nesibaigiančių miškų tęsia 
kaimo žmogus savo tūkstantmetę 
svają. Jis ten verčiasi per amžius 
besitęsiančiais medžio amatais. 
Estai savo alaus ąsočius, kaip 
kokį šiaurietišką laivą, sustato iš 
rūpestingai pritaikytų medžio ga
balėlių, kurių ąsą, taip laivo 
priekį, puošia žirgas. Ypatingai 
salose jūrininkystė atsispindi me
džio išdirbiniuose. Juose užtin
kame ratą, senovinį saulės ženk
lą, virtusį paprasta, taisyklinga 
ir simetriška gėle, šis griežto
kas menas nežvilga gyvomis spal
vomis aprūkusių pirkių prieblan
doje ir kaikurie audiniai, išausti, 
sakoma, ne su šaudykle, bet su 
mediniu peiliu, atrodo ribojasi 
žavingam paprastume spalvų de
riniu, kuriame vyrauja ruda ir mė
lyna, geltona ir balta spalva. Iš- 
siuvinėjimuose, geometriniame 
pasaulyj, stilizuota gėlė sužėri 
visu savo turtingumu ir spinde
siu.

Latvijoje, taip ir kaimyniniuo
se kraštuose, ir tolyn į pietus 
iki Karpatų ir Dunojaus, randame 
tą patį žodyną ir dėsnius for
moms išreikšti, tą patĮ erdvės 
ir figūrų supratimą ir tą patĮ su
gebėjimą Įjungti svajas Į puoš
menas. Būtų galima pasakyti, kad 
geometriškumas yra viena se
niausių žmogaus Įgimtų savy
bių, kuri jam padėjo sudaryti ir 
nustatyti pirmuosius žingsnius 
išraiškos mene. Štai jis išsilai
kęs per amžius dėka sandaros ir 
atkaklumo kaimo žmonių, kaip ir 
tos mįslės apie šaltinius, paukš
čius ir augmeniją, kurias senuo
lės jau prieš penkis tūkstančius 
metų dėstė savo anūkėms, kartu 
mokydamos bijoti dievo-Perkū-
no.

Nėra gyvesnio pasaulio kaip 
rombų, ratų, trikampių, stačia
kampių žvaigždžių pasaulis, su
poruotų mezginių augmenijoje. 
Tai geriausias raktas Į praeities 
paslaptis. Nors audėjos arišsiu- 
vinėtojos vaizduotė priklauso nuo 
Įrankio ir nuo pačios išdirbinio 
medžiagos, bet atvaizduotoje for

moje randame slapčiausius seno
vės laikų žmogaus geismus. Pirš» 
tinėse, kurios standžiai aptraukia 
žvejų rankas, atrodo, galima Įžiū
rėti žavingus ir primityvius gen
čių herbus, kaip kokius išradin
giausius ištaturavimus. Šiltųjų 
vandenų žvejui, kuris žvejoja nuo
gomis rankomis, šitas barbariš
kas papuošalas nereikalingas, bet 
šiauriečiui pirštinės nevien tik 
šildo rantas, jis -ant savo rankų 
tebenešioja praėjusių amžių pa- 
spaltingų turtų simbolius.

Žila senovė nuostabiai jungiasi 
su dabartimi ir kryžiuose, kurie 
stiebiasi, po debesuotu dangum, 
Lietuvos laukuose. Juose po krikš
čioniškų simbolių skraiste išliko 
dievo-saulės ženklai. Išpjausty
tas medis sudaro lyg ir aureolę 
apie Kristaus atvaizdą ir iš tolo, 
prieš šviesą, atrodo taip elegan
tiškas juodų spindulių ratas. Me
džio išdirbime tie ratai yra sub
tiliausia ir išradingausia "šalt- 
kalvystė" ir sykiu seniausių tikė
jimo liekanų atkartojimas. Gali
mas daiktas, kad tais pačiais pa
grindais granito tašytojai,airiai, 
puošė savo kryžių skersinius 
sunkiais akmens ratais. Kartais 
kryžių architektūra yra sudėtin
gesnė: keli stogeliai su elegantiš
komis atramomis iškyla vienas 
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virš kito stiebo viršūnėje, bet 
pačiam viršuj matosi peršviečia
mas ratas.

Liaudies meistrų išskaptuotam 
medyj mes esame gyvi liudininkai 
taip ir priešistorinės krikščio
nybės , kuri atsiveria mums lyg 
visiškai naujas ir tik ką atskleis
tas tikėjimas, turintis, tačiau, 
tamprius ryšius su giliausiais tau - 
tos pagrindais. Nėra abejonės, 
kaimo dievdirbys nebus viską 
pats atradęs, daug kas atėjo iš 
Vakarų ir ne taip seniai. Bet vi
si kūriniai Įgijo tautos amžių: 
Rūpintojėliai, sielvartingai pa
rėmę galvas, Marijos, kalavijais 
perdurtom širdim, Jonai Krikš
tytojai gumbuoto medžio liemeni
mis, yra senesni už krikščiony
bę. Daug geriau kaip Bretanijos 
kryžiuose Gauguin būtų čia atpa
žinęs tyloje susikaupusias tautas, 
Įsiklausiusias Į amžių giesmę, 

mąstančias apie Dievą; amžiny
bę, skausmą ir mirtĮ. Atskleis- 
toš liaudies kilniosios savybės už
tenkamai pateisina šitą reikš
mingą parodą, verčia pamilti tau
tas, išsaugojusias turtus,paskati
nusius visą eilę svarbių tyrinė
jimų.

Henri Focillon

Vertė J. ir Ž.
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Skulptorius Jokūbas Dagys
apie save ir kitus

Pajutęs artėjančią skulpto
riaus Dagio 60 metų amžiaus su
kakti (19O5.XII. 16), nutariau užsuk
ti pas jĮ, kad galėčiau iš arčiau 
pažinti dailininko nueitą kūrybos 
kelią, patirti jo pažiūras j meną 
ir naujus užsimojimus rytojaus 
dienai.

Radau dail. Dagį besidarbuo-

Sukaktuvininkas skulptorius Jokūbas Dagys.

J. Dagys

jantĮ prie kokios tai statulos, bet 
metęs žvilgsni Į mane, staiga pa
sikėlė, padėjo savo įrankius J ša
lį, bičiuliškai paspaudėme viens 
kitam ranką ir tuojau pat užsi
mezgė pokalbis. Žinoma, iš kar.- 
to tik ne apie meną, bet šiaip 
sau {vairius reikalus.

Tačiau tai neilgai truko. Aš 
buvau smalsus. Mano aki labiau 
viliojo {vairios skulptūros ir ki
tokie meno darbai. Taigi, valan
dėlę pasižvalgęs po dailininko 
kambarius, kurie užpildyti me
džio, bronzos bei kitų medžiagų 
skulptūromis, o sienos dekoruo
tos įvairiais reljefais bei alieji
nės tapybos paveikslais ir nedi
deliais spalvotais piešiniais- 
škicais, kuriuos, kaip dailinin
kas prisipažino, pradėjęs daryti 
ta savotiška technika dar tik šiais 
metais, Įsileidome ( pokalbi apie 
jo gyvenimo eigą, meno darbus, 
visuomenės pažiūras Į juos irkt.

Tačiau tokia proga nepakaktų 
kalbėti vien tik apie meno kūri
nius, o nieko apie jų kūrėją. Juk 
ne meno statulos, ar tie sienose 
išdėstyti paveikslai artėja prie 
60 metų sukakties slenksčio, bet 
žmogus, kuris juos kūrė. Todėl 
pirmiausiai ir nukrypau { pati 
menininką, paprašydamas, kad 
jis l<ą nors papasakotų apie bū
dingesnius savo gyvenimo mo
mentus.

Girdi, nieko ypatingo jo gyve
nime nesą Įvykę. Gal tektų skai
tyti jam reikšmingiausiu momen
tu tą laiką ir tą jo sprendimą, 
kuris geram ar blogam lėmęs to
limesni jo gyvenimą. O to viso 
išdava yra ta, kad jis esąs čia, o 
aš esu pas jj.

Šeimoje jis buvę antrasis, to
dėl jo niekas ir neplanavęs leisti 
J kokius tai mokslus, nors tėvai 
mokslą laikė daug galinčiu ir mo
kytais žmonėmis žavėjosi. Jie te
norėję tik šiek tiek jj pramokyti 
skaityti knygos ir rašto. Taip me
tai po metų belankant mokyklą 
jis pabaigęs keturias klases. Ta
da jau tėvai visai rimtai pasakė, 
kad mokslo užteksią, nes jų pla
nas buvęs pasilikti j| ūkyje. Ta
čiau kūrybos deivė jo neapleidu- 
si ir prieš tėvų valią išbėgęs 1 
miestą toliau mokytis. Matydami 
tokj ryžtą mokslui, tėvai dau-

P. Bastys

giau nebesipriešinę ir viskas ėję 
sklandžiai.

Gimnaziją baigęs 1927 m. Po to 
stojęs { meno mokyklą ir ją bai
gė 1932 m. Lietuvoje jam tekę 
darbuotis kaip menininkui ir kaip

Pavargęs skulptorius (medis) 

pedagogui. Taip, sako, ramiai bū
čiau ir nugyvenęs savo amžių, jei 
ne tie pasikeitimai Europoje ir 
Lietuvoje. Kai įsitvirtinusios nau 
jos santvarkos vienas toks tipe
lis, kuris vargu ar mokėjo pasi
rašyti, apšaukęs liaudies priešu, 
tai buvę aišku, kad čia nieko ge
ro jau nebus. Tokiu dailininkas 
niekados nesijautė, kad būtų bu
vęs ir atėjus sprendžiamai va
landai pasirinkęs kelionę Į neži
nią.

Dabar čia esąs laimingas, nes 
priešu niekas nevadinąs, gi sa
vo malonumui turis net gerą būrį 
draugų.’ Gal{s dirbti ką norjs ir 
reikšti mintis. kokios jam patin
kančios.

-- Taigi, įdomu būtų patirti, 
kokiai meno krypčiai Tamsta ski
riate savo ir kas turėjo įtakos 
jai susiformuoti?

-- Niekada aš negalvojau ir 
nesistengiau apsirubežiuoti ko
kios nors srovės ar krypies rė
mais. Jei jau reikia pasisakyti 
kuo aš esu, tai aišku, modernis
tas individualistas, su ekspre
sionizmo išraiška. Gal meninin
kai manęs dabar nelaiko moder
nistu, nes aš nesileidžiu j kraš
tutinumus bei nesąmones; o kar
tais net pasisakau prieš tai, bet 
tas nenuneigia, kad aš nesiekiu 
ar nesu pasiekęs tam tikro nauju

Čiuožykloje (medis)

mo savo darbuose. Juk ir Paul 
Cezanne (kuris buvo modernis
tas, impresionistas) negalima va
dinti antimodernistu, kai jis ko
vojo su kitais modernistais už ge
rą piešini mene.

Pirmą syk} viešai buvau pa
vadintas modernistu apie 1934-5 
m. ,kai viename moksleivių žur
nale, straipsnyje apie moderniš
ką meną, buvo atspausdinta ma
no skulptūros nuotrauka, kaip 
Lietuvos moderniškojo meno pa
vyzdys. Esu toks tipas, kuris 
nepasiduoda jokioms įtakoms 
prarasdamas save. Aišku, gyve
nimas daro įtakos ir man kaip ir 
visiems kitiems, tik labai iš lė
to. Gal tai išeina man J gerą, o 
gal ir j blogą.

Aš gėrėjausi daug kuriais, jei 
ne visais didžiaisiais meninin
kais bei stiliais. Niekada nesi
žavėjau Indijos, šio krašto indė
nų nei negrų menu (nors pasta
rieji kai kieno yra labai verti
nami). Man jie primena kari
katūrines baidykles ar bedvasę 
formą. Daug geresnis menas už 
minėtųjų yra eskimų, nes labai 
paprastas.

-- O ką galėtumėte pasakyti 
apie abstraktą?

--Jis yra irgi bedvasė forma. 
Žodis abstraktas l meną yra atė
jęs mūsų laikais, bet abstrakti
nės formos bei linijos yra tiek se
nos, kiek yra senas žmogus. Kas

J. Dagys Jūratė (medis)

dabar laikoma abstraktine skulp
tūra, per amžius tai buvo, ar da
lis buities daiktų, ar dekoraty
viniu menu vadinamos formos. 
Visai kitas klausimas --kaskam 
patinka. Kam patinka tik formos, 
kokios jos bebūtų ir kokioje me
džią goję jos išrutuliotos, —tesi- 
gėri jomis! Man patinka žmogus 
ir kitos esybės, kur ašjaučiudva- 
sią ir gyvybę, todėl tą aš ir sten
giuosi išreikšti savo darbuose, pa
likdamas kitiems dirbti bedvases 
formas ir jomis dekoruoti tuš
čias vietas, kurioms tinka tuš
čios formos.

-- Jūs sakote taip, bet kiti me
nininkai sako -- mes jųnesupran. 
tame.

-- Pasakyti yra labai lengva, 
tą gali padaryti kiekvienas, bet 
ten, kur nepatikimas sutapatina-

Lenktynės (bronza)

mas su nesupratimu, ten šis iš
sireiškimas veikia ir atbulai. 
Taigi, jei abstraktistams nepa
tinka realistai .galima lygiai pa
sakyti, -- jie jų nesupranta. Tik
ram nesupratimui yra kiti reiški- 
niai.apie kuriuos paprastai nė ne
kalbama. Pa v., kas gali pasakyti, 
kad tik taip, o ne kitaip turi būti 
suprantamas Mona Lizos šyps- 
nis? Arba kaip reikia suprasti 
Čiurlionio paveikslą "karaliai". 
Kam tie valdovai laiko savo ran
koje kaimeli? Kam tie žmonės 
ir tos pilys - pilaitės medžių ša
kose ir kodėl tie karaliai prisi
lošę stebi tą kaimeli, o nežiūri i 
tas pilis? Mint} šitokio paveikslo 
kiekvienas gali aiškintis kaip jis 
nori, bet jĮ suprantančiu aš laiky
čiau tą, kuris galvotų taip kaipdai“ 
lininkas galvojo j{ dirbdamas. Šio 
dėsnio negalima taikyti ten, kur 
nėra nieko vaizduojama, kur dai
lininkas sprendžia tik grynai savo 
amato problemą, t.y. spalvas, 
linijas, plėmus, formas ir jų ap
dirbimo techniką.

Ten kur sprendžiama ne min
ties, bet techninės problemos, ten 
netinka kalbėti apie supratimą, o 

J. Dagys Kastytis (medis)

tik apie patikimą. Taigi (dailinin
kas neturi moralinės teisės saky
ti, kad tas ar kitas darbas turi 
žmonėms patikti. Jis teturi teisę 
kaip specialistas įrodinėti, kad 
tas ar kitas darbas savo kokybe 
yra vertesnis ar menkesnis. Apie 
savo darbus dailininkas negali pa
sakyti, kiek jie yra originalūs, iš 
ko ir kada padaryti; visą kitą 
žiūrovas patsai susiras. Teisin
gai atsakė kartą virėjas.paklaus • 
tas ar jo gamintas maistas bus 
visiems skanus:

— Patiks ar ne, to aš negaliu 
pasakyti. Aš tegaliupasakyti,kad 
patiekalai bus karšti.

Patikimas yra individualus da
lykas.

Aš sutinku čia su Picasso, nes 
ir jis sako:

-- Neaiškink, nekalbėk apie 
savo darbą! Nesistenk žmonėms 
uždėti savųjų akinių (lyg antsnu
kio),-nes tuom suvaržysi, susilp
ninsi jų vaizduotę. Palik jiems 
laisvę! Jie viską mato pagal sa
vo prigimti, supranta pagal savo 
subrendimą.

Tikrai,ir man yra malonu ste
bėti ir gėrėtis tuo, ką žmonės 
mato mano darbuose, nes retai 
kada aš patsai tą tematau.

— KokĮ. Tamstos manymu,ga
lima būtų išvesti dailininko san
tyki su visuomene? Ar tiktų sa
kyti kas ką turi suprasti?

— Santykis dailininko su vi
suomene yra sunkiai nusakomas, 
gal net neišsprendžiamas. Nieko 
nepasako, nieko nepaaiškina ir 
nieko nepaaukština nei nepažemi
na ar dailininkas pasakys jis dir - 
bąs tik sau, ar tik žmonėms. 
Žmonėms gali patikti jo darbai, 
nors jis sakytų dirbąs tik savo 
paties pasitenkinimui. Taippat ga
li nepatikti,nors jis prisipažintų, 
kad darąs tik jo malonumui. 
Dailininkas taip pat yra žmogus, 
kaip visi žmonės, tik kartais su 
didesniu, toj srityje gabumu ir 
tikrai su didesniu jo išlavinimu.

Tam tikra dalis žmonių visa
da menu gėrisi.o kita dalis Į me
no darbus pasižiūri tik prie pro
gos. Rasime ir tokių žmonių, ku
rie nė nepažiūri Į meno darbą, 
nežiūrint kokios rūšies jis be
būtų.

Taip pat yra Įvairūs ir daili
ninkai. Vieni jų tegerbia tuos žmo. 
nes, kurie jiems nestato jokių rei
kalavimų, o tik pinigą duoda, ki
ti gi iš to tik tepasijuoktų. Taip 
juokiasi ir garsusis Picasso iŠ 
savo milijonierių. Žinoma, jis iš 
savo klijentų nesijuoktų, jei tie 
jo nebūtų padarę milijonieriu
mi. O vargšas badaujantis daili
ninkas keikia juos, kad neatneša 
jam gėrio iš savo kišenių, už jo 
jausmų gėrĮ. Taigi, tikrai nuošir
dūs ir geri santykiai tarp daili
ninkų ir žmonių pasitaiko retai 
ir tik tada, kai dailininkas yra nuo. 
širdus, be išdidumo dūmų ir kai 
jo darbai žmonėms yra patinka
mi.

-- Kurią meno šaką žmonės 
labiau mėgs u ir gėrisi?

-- Žmonės daug labiau gėrisi 
tapyba negu skulptūra. Ne vienas 

J. Dagys Einu, kur noriu (medis)

skulptūrą pavadina griozdais, ne
žiūrint kokios rūšies ji bebūtų, 
gi tapybą tik abstraktinę, kai kas' 
pavadinę terlynėmis,šiaip gi spal
vos greičiau žmones patraukia ne
gu blankios formos; be to reikia 
gerai pasižvalgyti, kol surasi 
skulptūrai vietą, gi su paveiks
lais to vargo nėra: pačios tuš
čios sienos jų šaukte šaukiasi. 
Bet iš to nedarau išvados, kad 
skulptūra yra sunkiau supranta
ma. Jei ši išsireiškimą minėti, 
tai turėtų būti priešingai, nes 
skulptūra yra daiktas, reali for
ma, gi tapyba tik jų iliuzija.

— Jei neįkyrėjau ir perdaug 
neĮvarginau, norėčiau dar pa
klausti , kas tie tokie op ir pop 
meno stiliai ir “kaip Tamsta juos 
vertinate?

-- Kaip tenka pastebėti nemaža 
dalis žmonių yra susidarę klai
dingą pažiūrą, kad čia esama kas 
tai nepaprasta ir nauja.Taip kar
tais galvoja net ir didžiūiu meno 
galerijų direktoriai. Štai Mr. 
Gordon M. Smith, Albright-Knox 
meno galerijos Buffalo direkto
rius savo pasakytoje kalboje ati
darant Hamiltofl^ meno parodą pa
reiškė, kad po karo JAV jau buvę 
8 meno stiliai. Tarp jų paminėjo 
op ir pop stilius, pasakydamas, 
kad pop esąs ultra realus. At
seit-, kas norite realizmo, tai ža- 
vėkitės juo.

Taip ir norėjosi paklausti, ar 
op ir pop iš viso yra meno stiliai 
ir ar jie sukurti bei išrasti tik da
bar po antrojfl karo?

Besigilinant ir besvarstant 
op-optiniai veikiančius darbus, 
priėjau išvados, kad op darbai 
yra seni. Dar vaiku esant kartą 
pas mus atvyko dėdė iš miesto 
su margu švarku, Į kur{ bežiū
rint man akyse pradėjo mirgu
liuoti. Taigi, ar op darbai nesie
kia to paties veikimo? Juk ir lie
tuvių liaudis turi tam išsireiš
kimą, sakydami:

-- Bežiūrint į tą margini, net 
akys pradėjo raibti.

(Nukelta | 6 psl.)
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Dagys apie save 
ir kitus...

(Atkelta iš 5 psL)
Tas patvirtina, kad mirgan- 

tys darbai žmonėms yra seniai 
žinomi. Taip pat puikiai atsime
nu, kai vienas mano mokslo drau
gas dar 1922 m. braižė brėžinį, 
kuris lygiai taip mirgėjo, kaip 
dabar kai kieno išrastas op me
no stilius. Antra, ar tai stilius? 
Ar kiekviena pabraukta linija ar 
jų grupė jau duoda stilių? Argi 
pradėtas vaizduoti žmogaus vaiz
das (priešistorėj) jau davė stilių? 
Ne! Argi prieš kelius šimtus me
tų pradėti vaizduoti gamtovaiz
džiai tuojau ir sudarė stilių? 
Ne! Jie tesudarė tik -- naują 
žanrą, naują darbų rūšį, kuri ga
li turėti ir turėjo įvairius stilius 
Pav. barokiškai, realistiniai,im
presionistiniai atlikti paveikslai. 
Gi tas pats žmogus per amžius 
buvo formuojamas Į įvairius sti
lius. Taigi ir op menas (jei tai 
norite vadinti menu -- tikrumo
je tėra tik dekoratyviniai dar
bai) yra tik savita darbų rūšis, 
kurie pagal jų gaminimą gali su
daryti įvairius stilius.

O kaip su pop art? Kaip se
nas yra tas menas, kur vietomis 
patepama, o vietomis prijungia
ma atatinkami realūs daiktai? 
Šių darbų rūšis (irgi rūšis — 
ne stilius) yra taip pat ne taip 
sena, atsiradusi ne po antrojo 
karto, bet po pirmojo karo. Kai po 
karo ir revoliucijos Rusijoje vis
ko trūko ir visos gatvės buvo 
šiukšlinos, tai revoliucinės nuo
taikos pagauti dailininkai, bevaiz- 
duodami tuos šiukšlynus, vietoje . 
kad tapytų išmestus senus kalio
šus, pastipusią žiurkę ar silkės 
galvą, pradėjo tuos objektus jung - 
ti prie paveikslo. Tokiu būdu ne
reikėjo dirbti ir nei dažų gadin
ti. Buvo ir revoliucionieriška ir 
nauja. (Svarbiausia — nauja!) 
Tik laimė, ši darbų rūšis (ne 
stilius) ten ilgai neegzistavo. O 
kas čia naujo? Argi tai, kad vie
toje senų kaliošų, klijuoja ame
rikoniškas maistui talpinti dėžu
tes? Visa tai rodo šių laikų žmo
nių pasimetimą laiko vėjuose ir 
savęs praradimą. Tuo blogiau, 
kad šio galvojimo žmonės (jų yra 
ir lietuvių tarpe), nesugebėdami 
niekuo savo tvirtinimų paremti, 
priešingus sau tevadina bemoks
liais, neišmanėliais. Girdi, anot 
to direktoriaus, jei jums panašūs 
darbai nepatinka, tai tik todėl, kad 
jūs į juos nepakankamai ilgai žiū
rėjote. Bet ar gali menininkas pa

tapti enkavedistu ir kankinti žmo
gų tol, kol tas jam duos teigiamą 
atsakymą.

Taip pat kritikos vertas pasaky
mas, kad pop mene yra daug re
alizmo, net ultra realizmo. Taigi 
to meno mėgėjai ir būkite paten
kinti jame randamomis dėžutė
mis, silkėmis bei žiurkėmis.

Esu susidaręs įspūdį iš nevie
no aukštai stovinčio direktoriaus 
kalbos, kad jie nežino, jog meno 
kūryba prasideda ten, kur baigia
si aklas gamtos kopijavimas. Rei - 
kia žinoti,-kad padaryti daiktai bei 
jų dalys dar nėra menas. Taip pat 
nė jų įvairus išdėstymas (nors ir 
menininko atliktas) nepadaro jų 
menu. Menas prasideda ne ten kur 
daiktai dirbami, bet kur jievaiz- 
duojami.

-- Visą laiką paskiriate kūry
bai, o kaip su parodomis? Daly
vaujate jose?

-- Taip, kiekvieną sezoną pasi
rodau įvairiose grupinėse paro
dose tai šen, tai ten. šį rudenį, 
net man nežinant meno kolekcio
nierių, buvo išstatytos dvi mano 
statulos jų parodose: viena Toron.

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

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

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.

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

Vyr. Skautininkė O. Zailskienė Neringos tunto sukaktuvinėje suei
goje riša kaklaraištį jaun. skautei Pranckutei.

V. Bacevičiaus nuotrauka

NERINGOS TUNTUI 15 METU
1965 m. gruodžio mėn. 5 d. 

neringietės savo sukaktuvines iš
kilmes pradėjo organizuotai da
lyvaudamos Šv. Mišiose, šv. Jur
gio bažnyčioje. Čia kun. K. Že
maitis šiltais žodžiais pasveikino 
tuntą. Kun. P. Patlaba savo pa
moksle taip pat paminėjo skaučių 
gražius užsimojimus. Maloni 
staigmena buvo visoms, kad at
vyko ir Vyriausioji Skautininkė 
Ona Zailskienė.

Po pietų tos pačios parapijos 
salėje Įvyko iškilminga sueiga. 
Čia susirinko visas skaučių tun
tas, nemažas būrys skautų, daug 
tėvelių ir svečių.

Sueigą pravedė ps. M. Švarcie- 
nė. Išsirikiavo Neringos tuntas, 
skautininkės bei akademikės ir 
broliai skautai. Išsirikiavę skau
čių bei skautų gretos sutiko Vy
riausiąją Skautininkę v.s. Oną Za- 
ilskienę, Neringos Tunto tunti- 
ninkę v.s. M. Barniškaitę ir Pilė
nų Tunto tuntininką Vytautą Staš
kevičių.

Vyr. Skautininkei buvo prista
tyti visi vienetai ir jų vadovės.

Buvo įneštos Neringos ir Pilė
nų tuntų vėliavos. Gražu paste
bėti, kad Neringos vėliavininkės 
apėjo visą ratą su vėliava, lyg 
sveikindamos visus susirinku
sius.

Sugiedojus himną, atsistojimu 
buvo pagerbtos mirusios clevelan . 
dietės v.s. fil. dr. DomutėKesiŪ- 
naitė, vyr. sklt. Dora Gudėnienė 
ir viena iš pirmųjų skaučių Lie
tuvoje, Clevelande žuvusi Mari
ja Skardžiuvienė bei visos kitos 
mirusios skautės.

Jaun. skautės įžodį davė K. 
Pranckutė ir D. Palubinskaitė. 
Skautės įžodį davė R. Staškevi- 

te, kita Ottawoje. Mat, jau gana 
daug mano darbų yra meno rinkė' 
jų rankose.

Nuo lapkričio 12 d. iki gruodžio 
12 d. bronzinė grupė -- "Kad tu
rėčiau tą galią" buvo išstatyta 
Hamiltono miesto galerijoje su 
86 Royal Canadian Academy of 
Arts metine paroda, kuri 1966 
m. nuo vasario 1 iki 21 d. bus 
rodoma Winnipege. (Praeitais 
metais su šia sena grupe daly
vavau Montrealyje, tik ten buvo 
kitas darbas).

Dabar čia Toronte esu dviejo
se galerijose su keletu darbų. Vie
na jų, atvykusi pasirinkti skulp
tūrų ir pamačius mano spalvotus 
škicus, keletą jų, net neįrėmintų, 
tuojau pasigavo, jų tarpe ir šiuos 
veršius — ar jaučiokus.

Jei gyvensiu ir dar turėsiu tiek 
jėgos kiek dabar, darnemažaipa- 
darysiu ir pasirodysiu su savo pa
roda.

čiutė. Skautininkės įžodį davė 
ps. Aldona Kavaliūnienė. Skauti
ninkės Įžodį pakartoti buvo pa
kviesta bendra n ra tan visos skau
tininkės ir skautininkai. Vyr. 
Skautininkė sakė žodžius ir visi 
kartojo atnaujindami savo paža
dus. Sudainavus Lietuva Brangi, 
sekė davusių įžodį sveikinimai.

Pakeltosios į aukštesnius laips - 
nius buvo apdovanotos gėlėmis. 
I vyr. skiltininkės laipsnius bu
vo pakeltos: M, Jokūbaitytė, J. 
Balaišaitytė, A. Mačytė. Į skil
tininkės: R. Butkutė, R. Jokū
baitytė, D. Kavaliūnaitė, B. Me- 
kėšaitė, M. Gruzdytė, R. Kar- 
sokaitė. I paskiltininkės: E. Žy- 
gaitė, D. Gaižutytė, V, Mekėšai- 
tė, E. Giedraitytė, L. Vasiliaus
kaitė, A. Kavaliūnaitė, R. Mekė- 
šaitė, A. Narušaitė, J. Petraity
tė. Skautė L. Snarskytė pakelta 
Į II-rą patyrimo laipsnį.

Po įžodžių, pakėlimų ir svei
kinimų buvo išneštos vėliavos. 
Vyr. Skautininkė O. Zailskienė 
džiaugėsi tunto gražia sukaktimi, 
sveikino buvusias ir esamas tun
to vadoves, linkėjo išlaikyti lie
tuvaičių skaučiųprincipus, vienin
gai dirbti, bendradarbiauti su bro
liais ir tunto tėveliais, vyresnėm 
linkėjo kurti tik lietuviškas šei
mas ir jose išlaikyti lietuviškos 
šeimos šilumą, mylėti viską kas 
dora. Visam tuntui palinkėjo gra
žios ateities.

Tuntą sveikino LB Clevelando 
I-os Apylinkės pirmininkas F. 
Eidimtas ir Pilėnų Tunto tunti- 
ninkas V. Staškevičius.

Po trumpos pertraukos sekė 
draugovių pasirodymai. Progra
mą gražiai pravedė ps. Regina 
Nasvytienė.

V. Nasvytytė atidarė programą 
pasakydama šventei pritaikytą 
eilėraštį. Tuntas švęsdamas 15- 
os metų sukaktį pristatė save 
kukliomis savo gyvenimo ištrau
komis.

Jaun. skaučių Laimutės d-vė, 
vadovaujama ps. A. Kavaliūnie- 
nės, vertė knygos lapus, parody
dama tuntą I-siais metais: skau
tės jaunos, viskas dar organiza
vimosi stadijoje, tačiau daug en
tuziazmo, daug energijos ir dar 
daugiau gražiausių norų kopti 
aukštyn.

Prabėgus 5-iems metams tun
tas paaugo skaičiumi, skautės -- 
skautiška dvasia. Organizacinis 
gyvenimas nesustojo vietoje, ne
sustingo skautės savo vadovių 
globoje. Ruošė sueigas, iškylas, 
stovyklavo, mokėsi dainų ir rank
darbių.

Jaun. skaučiųBirutėsdraugovė, 
vadovaujama v.s. A. Šenbergie- 
nės,atliko sekančio laikotarpio de
šimtmetį. Skautės išaugo, rado 
naujų kelių skautavimui pasireikš
ti. Lietuvaitė skautė parodė susi
domėjimo ir noro ne tik pažinti 
lietuviškus papročius per savo 
patyrimo laipsnius, bet palaikyti 
tradicijas ir savoje aplinkoje. 
Jau tuo laiku gražiu papročiu ta
po skaučių rengiama Kaziuko mu
gė.,

Živilės d-vė ps. I. Giedraitie
nės globoje pasirodė darbingo
mis skautėmis.

Ir taip priartėjo priel5-tųme
tinių. Visų skaučių širdyse atgi
jo daug gražių prisiminimų. Kiek 
daug talkos ir pagalbos patyrė 
tuntas ir vadovės iš eilės drau
gų - tėvų - bičiulių... Džiaugian
tis savo švente, giliu dėkingumu 
prisiminė visus.

Žiūrėdamos ateitin visos skau- 
tės, iškėlusios savo gražius 
ženklelius, kartojo, kad ir kregž
dutės ir rūtelės -- Lietuvai Tė
vynei.

Programa praėjo labai sklan
džiai, jos paruošimui labai daug

PREMIJA UŽ SENA ROMANĄ HE-
1965-mų metų literatūrinę No

belio premiją laimėjus šolocho- 
vui, Literaturnaja Rosija 
savo 43 nr. kreipėsi į laureatą: 
"Jūsų laimėjimas yra triumfas 
socialistinio realizmo, kuris ko
voja prieš aiškumą ir tiesą griau
nančią antiliaudišką šiuolaikinę 
prozą". Pats šolochovas yra iš
sireiškęs: "Čiort znajit, kas tai 
yra tas socialistinis realizmas".

Klasiškų socialistinio realiz
mo trafaretų jo kūryboje iš tie
sų tėra pasigėrėtinai nedaug. Ne
rasime jo knygose perdėtai taurių 
aparačikų, nei peridealizuotų 
idealistinių komsomolcų, nėra 
ten, pagaliau, nei primityvaus 
traktoristų ir melžėjų herojiza- 
vimo. Jo "Tylusis Donas" apla
mai laikomas vienu geriausiųjų 
porevoliucinės rusų literatūros 
kūrinių.

Pirmasis romano tomas pasi
rodė 1928-siais metais, paskuti
nysis -- 1940 metais. Įdomu, šių 
dienu kritikos terminologija pasi
naudojant, kad vyriausiasis ro
mano veikėjas yra neabejotinas 
neigiamasis herojus. Literatūros 
istorijos požvilgiu tai, be abejo, 
įsidėmėtinas faktas, savo keliu 
autoriui leidęs išvengti pigaus 
romano supolitinimo.

Centrinė romano figūra visiš
kai nepritampa prie stereotipinio 
herojaus Įvaizdžio. Herojus tėra 
revoliucijos ir pilietinio karo cha. 
oso auka, eventualiai likęs tuo, 
kas sovietuose paprastai vadina
ma socialine atplaiša. Pagrindi
niai veikėjai yra psichologiškai 
pagrįsti, Dono kazokų buitis pie
šiama reljefingai ir įtikinamai. 
Visame romane kvėpuoja šiltas 
žmogiškumas, o Šolochovo žmo
gaus vizija estetiškai yra patei
sinta.

1928-siais metais, pasirodžius 
pirmajam romano tomui, auto
rius buvo apkaltintas plagijavi
mu. Buvo tvirtinama, kad Šolo
chovas teperrašęs žuvusio bal
tagvardiečių karininko rankraš
tį. Kaltinimams atremti, auto
rius nutraukė "Tyliojo Dono” tą
są ir 1932-siais metais pasiro
dė su antruoju savo romanu "Pa
kelta velėna", kuriame vaizda
vo ūkininkijos nubuožinimą ir že
mės ūkio kolektyvizaciją.

Antroji Šolochovo knyga "Ty
liajam Donui" neprilygsta, nors 
ir joje prasiveržia didelis epiko 
talentas. "Pakeltojoje velėnoje" 
autorius jau konsekventiškiau lai
kosi literatūrinių kompartijos rei
kalavimų, kas be abejo, varžė jo 
kūrybiškumą.

1941-siais metais Šolochovas 
pradėjo rašyti trečiąjį romaną 
"Jie kovojo už tėvynę", prie kurio 
jis vis dar dirba. Atskiri paskelb
ti šito romano fragmentai apvylė 
kritikus ir skaitytojus: buvusio kū
rybiškumo nebesijautė.

Karo metu jis paskelbė patrio
tinių pamfletų ir apybraižų rinki
nį "Neapykantos mokykla", kuri 
prie grožinės literatūros apla
mai nepriskirtina. Pokaryje 
Šolochovas dar išleido apysaką 
"Žmogaus likimas", kurioje 
jis vaizduoja Į vokiečių belaisvę 
patekusio traktoristo likimą. Apy
sakoje kruopščiai registruoja
mas atskiro žmogaus likimas, to 
likimo, betgi negebant subendrin
ti ir jam sutelkti visuotinesnės 
prasmės.

Tuo Šolochovo kūryba ir išsi
semia, jeigu neskaitysime 1953— 
siais metais išėjusios naujos 
"Tyliojo Dono" laidos. Naujoji 
laida buvo "pataisyta", t,y. Į ro
maną buvo įlieta politinių tenden
cijų, jį priartinant prie dogmati
nių kompartijos reikalavimų.

talkino v.s. I. Jonaitienė.
Programai pasibaigus sekė 

'tuntininkės žodis. Tuntininkė 
Įteikdama "savo asmenišką or
diną", gėles, dėkojo visoms tun
to vadovėms ir talkininkėms. Pa
dėkota Vyr. Skautininkei už at
vykimą. Čia dar kartą kun. P. 
Patlaba pasveikino tuntą.

Tuntininkė pakvietė Vyr. Skau
tininkę uždegti žvakutes ant su
kaktuvinio pyrago ir pakvietė vi
sus svečius pasivaišinti ir pasi
svečiuoti skaučių tarpe.

Vaišių suruošimu daug rūpi
nosi tunt. pavaduotoja ps. N. Kers - 
nauskaitė. Salėje daug padėjo po
nios: Stuogienė, Pročkienė, Ma
tulevičienė ir Gaižutienė.

Ilgiausių Metų Neringos Skau
čių Tuntui!

Sesė Mirgą

Taigi, literatūriniai reikš
mingu ir neabejotinai išsiliksian- 
čiu Šolochovo veikalu tėra pirmo
ji, netaisyta "Tyliojo Dono" laida. 
Švedų akademija jam Nobelio pre
miją ir paskyrė už "meninę jė
gą ir sąžiningumą epochiniame 
veikale apie istorinius metus ru
sų tautos gyvenime", vadinasi, 
už "Tylųjį Doną".

Premijas skirdama. Švedų 
akademija paprastai vengia ci
tuoti atskirų laureatų kūrinių pa
vadinimus, bet tradiciniai pre
mijos visuomet skiriamos už nau- 
jausiąją kūrybą. Todėl premijos 
paskyrimas už romaną, kurio 
pirmasis tomas pasirodė prieš 
37 metus, kai kuriuose sluoks
niuose iššaukė nusistebėjimą ir 
davė pagrindo priekaištams, kad 
šių metų premija buvusi politinė.

Kultūriniai sovietų komisarai 
jau seniai svajojo apie Nobelio 
premijos prestižą. 1933-siais 
metais, literatūrinę Nobelio pre
miją gavęs Ivanas Buninas, tie
sa, buvo rusas, bet emingrantas 
ir atkaklus komunizmo priešas. 
1958-siais metais Nobelio premi
ja antrą kartą buvo paskirta ru
sui: Borisui Pasternakui. Jis, 
kaip žinome, kompartijos spau
džiamas, premijos atsisakė, o 
"Daktaro Živago" autorius iš So- 
vietijos, literatūrinio gyvenimo 
liko ostrakuotas.

Literatūrinėje Vakarų spau
doje buvo rašoma (tokių pusiau 
gandų tikrumu pilnai pasitikėti, 
žinoma, negalima), kad Chruščio
vas porą metų po Pasternako afe
ros, prisivertė perskaityti "Dak
tarą Živagą", romane nieko labai 
pikto neradęs ir savo kultūri
niams komisarams davęs pylos 
už nereikalingą triukšmo sukėli
mą bei Nobelio premijos neteki
mą.

Tuoj po Pasternako aferos kul
tūriniai aparačikai pradėjo dai
rytis sovietinių rašytojų tarpe, 
kas jų galėtų būti kitu kandidatu 
Nobelio premijai. Žvilgsnis sa
vaime krypo Šolochovo link, nors 
kompartiškai galvojant, visiškai 
idealiu kandidatu nė jis, tur būt, 
nebuvo.

Nuo pat jaunystės apsisprendęs 
komunistas šolochovas ne visuo
met pasirodė aklai drausmingu 
partijos nariu. Abejonių dėl įvai
ruojančios '"generalinės: linijos" 
jis nevengė gana garsiai pareikš
ti. Neslėpė jis opozicijos nei 
trisdešimtųjų metų Stalino tero
rui ir 1937 metais, Šolochovas tik 
per atsitiktinumą nebuvo užgrieb
tas "valymų" replių, kada per 
langą nuo čekistų pabėgęs iš
vengė likvidacijos.

Nepabūgo Šolochovas šiauštis 
nei prieš vyriausiąjį rusų rašy
tojų prižiūrėtoją Fediejevą. Prav- 
doje (1956.2.21) jis šitaip buvo 
cituojamas: "Fediejevas pasiro
dė esąs valdžią įsimylėjęs gene

GREET1NGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL

FOR THE PROBLEM DRINKER
DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1-0550

GREETINGS and BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS

1335 East 171st St. IV 1-8700

GREETINGS and BEST WISHES

LUIKART INSURANCE 
AGENCV

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

ralinis sekretorius, visiškai ne
siskaitantis su savo bendradar
biais. Kitiems (rašytojų sąjun
gos) sekretoriams su juo kartu 
dirbti neįmanoma. Tai tęsiasi 
jau penkiolika metų”. Aparači- 
kams toks šolochovo savarankiš
kumas, aišku, negalėjo patikti.

Iš kitos pusės jo ištikimybe 
komunizmui taipogi negalima bu
vo abejoti. Šešiolikos metų am
žiaus jis jau buvo aktyviu "prod- 
otrjad" dalinio nariu, kuris iš 
ūkininkų prievarta rekvizuodavo 
maistą. Atodrėkio metais šo
lochovas reliatyvia literatūrine 
laisve nepasinaudojo. Anaiptol, 
Izvestijoje (1961.10.25) jis "ato- 
drėkininkams" pažėrė savo sar
kazmą: "... kokie triumfališki 
yra madingųjų buduarinių poetų 
literatūriniai vakarai Maskvoje; 
neišvengiamai juos lydi raitoji 
milicija ir isteriškų paauglių 
šūkavimai..."

Pagaliau, faktas liko faktu, kad 
šolochovas buvo aukščiausiojo 
sovieto ir kompartijos CK nariu, 
o ant jo krūtinės kabo du Leni
no ordinai. Kazokiškos kilmės 
rašytojo viešuose išsireiški
muose kartais nuskambėdavo ir 
šovinistinė priegaidė. Prieš porą 
metų jis priėmimo metu Maskvo
je išplūdo komunistinį Rytų Vo
kietijos rašytoją Erwin Schritt- 
matter’į: "Eik po velnių, prakeik
tas vokieti!".

šolochovo veikalai išversti į 
73 kalbas (įskaitant ir lietuvių) 
ir jo knygų tiražas siekia 41 mi
lijoną. Tad jau 1958 metais kul
tūriniai sovietų aparačikai šo- 
lochovą pradėjo "ruošti" Nobelio 
premijai ir išvystė visiškai bur- 
žuazišką "public relations" ak
ciją, kurios galėjo pavydėti Ma- 
dison Avenue specialistai. Jis va
žinėjo po užsienius, jo vardas 
Įvairiais būdais buvoprakišamas 
pasaulinėje spaudoje, Chruščio
vas asmeniškai jį aplankė Ve- 
šenskajos kaimelyje prie Dono. 
Po aštuonių nobelinimo metų Šo
lochovas premiją gavo.

Prieš dešimtmetį Šolochovas 
Pravdoje (1956.2.2.) pranašiškai 
rašė: "Iš prieš 20 ar 30 metų 
parašytų knygų mes rašytojai pa
sistatėme užtvanką, nemažesnę 
už Dniepro HESą. Kai (už naujų 
knygų nerašymą) mums priekaiš
taujama, mes tuojau slepiamės už 
tos užtvankos ir su tam tikruap- 
lombu aiškiname: ‘Atleiskite, bet 
ką jūs sau galvojate, sakydami, 
kad nėra knygų, nėra kūrinių’?"

Nobelio premijos susilaukęs už 
prieš 37 metus parašytą romaną, 
Michailas Aleksandravičius Šo
lochovas gruodžio 10 dieną Stock- 
holme iš Švedijos karaliaus rankų 
priėmė garbės raštą, aukso me
dalį ir nobelišką 55 tūkstančių 
dolerių čekį.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Tėvo Algimanto Kezio
S. J. fotografinio meno pri
statymą savo skaitytojams 
gražiai atliko Clevelando 
katalikų diocezijos laikraš
tis Universe Bulletin savo 
gruodžio 3 d. laidoje. Pir
mame puslapyje patalpinta 
tėvo A. Kezio nuotrauka su 
prierašu, cituojant jo posa
kį, kad fotografo didžiausiu 
kūrybos momentu yra ma
tymo momentas. Ir iš tik
rųjų, savo nuotraukose jis 
ne tik mato, bet ir perduo
da žiūrovams Kūrėjo dva
sią, pertiektą į paprastą 
gamtovaizdį paminklą ar 
žmogų.

• Čiurlionio Ansamblio 
tradicinis Naujų Metų suti
kimas įvyks Čiurlionio an
samblio namuose. Norintie
ji dalyvauti nedelsiant pra
šomi kreiptis į Danutę Dun- 
durienę telef.: 531-0284 nuo 
8 vai. iki 11 vai. vak.

Svečiai bus vaišinami 
kokteiliais nuo 8 iki 9 vai.

DAILININKO JONO 
RIMŠOS PAGERBIMAS
Būrelis Clevelando lietu

vių buvo susirinkęs Rama
nauskų namuose labai reta 
proga.: pasveikinti vieno 
didžiausių Pietų Amerikos 
tapytojų, mūsų tėvynainio 
Jono Rimšos. Gryna ispanų 
kalba į jį prabilo Argenti
noje savo vaikystę pralei
dusi, tačiau Lietuvos laukų 
gėlės grožio nenustojusi 
Neringa Kuncaitytė.

Didžio lietuvio meninin
ko pagerbti susirinkęs bū
relis cleveiandiečių, pralei
do daug malonių akimirks
nių svetingoje Ramanauskų 
pastogėje. Vieniems prieš 
akis slinko plačiųjų Lietu
vos‘laukų vaizdai ir jų ra
mios. tylios spalvos. Kiti 
mintimis nukeliavo j Rim
šos parodą, vaizduojančią 
nuostabius, nepaprastus ri* 
torius, senelius ir retas, ne
žemiškas spalvas. Mat. eks
presionistas Rimša nesie
kia realaus aplinkos vaiz
davimo, bet stengiasi per
duoti įspūdžius, kuriuos jo 
vaizduotėje yra sukūrusi 
aplinkuma.

Didelio ir kartu labai 
kuklaus žmogaus pagerbi
mas, kuris iš šiaudinės pa
stogės iškilo virš dango
raižių, mus visus nuteikė 
kažkaip skaidriau, links
miau ir ramiau. A. N.

Lietuvių Konservatorių Klubas Clevelande gruodžio 5 d. p. Ramanauskų rezidencijoje suruošė dail. J. 
Rimšos pagerbimą, kuris po sėkmingos parodos Clevelande, išvyksta į Chicagą. Nuotraukoje grupė sve
čių su dail. J. Rimša. Pirmoje eilėje iš kairės: Č. Šatkauskas, dr. V. Ramanauskas, A. Benešiūnas, R. 
Kudukis Stovi’ K Karpius, G. Benešiflnienė, dailininkas Jonas Rimša, G, Kudukienė, I, Šatkauskienė, 
adv. J. Smetona ir' VI. Plečkaitis. v. Pliodžinsko nuotrauka

Dalis publikos Antano Smetonos koncerte Clevelande.

Adv. David K. Ford su ponia, 
Antanas Smetona po koncerto.

* PIANISTO ANTANO SMETO
NOS rečitalis Clevelande, įvykęs 
gruodžio 4 d., sutraukė gražų bū
rį piano muzikos gerbėjų, kartu 
pagerbiant jauną, bet jau pasižy
mėjusį muziką. Koncerto recen
zijoje The PlainDealer (gruodžio

Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimo proga Lietuviai Budžiai 
surengė pobūvį lapkr. mėn. 25 d. Sheraton-Cleveland viešbutyje. 
Vakaras pradėtas uždaru susirinkimu, kuriame stud. R, Grincius 
skaitė referatą: "Amerikos lietuvių studentas -- koks jis yra ir koks 
jis turėtų būti". Diskusijas pravedė A. Pautienis. Dalyvaujant kitų 
stud. organizacijų svečiams, vakaro programą atliko gitarų kvarte
tas: broliai Dautartai, A. Kalvaitis ir M. Pautienis. Pobūvį tvarkė 
L. Budžių vicepirm. R. Saikus.

adv. Julius Smetona ir pianistas
V. Pliodžinsko nuotrauka

6 d.) pažymėjo, kad per pastaruo
sius du metu jau ne kartą iš už
sienių atplaukia žinios apie A. 
Smetonos pažangą muzikos sri
tyje. Toliau laikraštis pažymi jo 
tikrai įspūdingą pianistinępusiau
svyrą ir technišką lygsvarą. Re-

V. Pliodžinsko nuotrauka 

cenzentas tik pasigedo progra
mos įvairumo išimant M. Čiur
lionio variacijas, jų vieton skam
binant Chopino kūrinius.

Dramatinėse kūrinių vietose 
recenzentas pasigedo reikalingo 
emocionalumo.

Geriausia pasisekė pertiekti 
Schuberto sonatą.

Pianistas, pagal recenzentą 
Robert Finn, turi nepaprastą ga
bumų šaltinį. Dar būnant tokiam 
jaunam, ateitis jam teikia daug 
galimybių, nugalint sunkiausius 
muzikai skirtus uždavinius.

Daugelio koncerto klausytojų 
nuomonės sutampa su tomis re
cenzento mintimis, kuriose iš
keliami Ant. Smetonos nepapras - 
ti techniškieji laimėjimai, tačiau 
reikalingi šiltesnio jausmo ir pa
čios kūrinių muzikalinės šilimos 
pertiekimo.

Pirštų valdymas ir širdies tak
tas reikalingas suderinimo.

(P.b.)

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

IŠNUOMOJAMAS 
moderniai įrengtas 2 mie- 
gamųjų apartamentas. E. 
49 f prie Superior).

Tel. 131-8745.
(135-137)

CLEVELANDO PARENGIMU
- KALENDORIUS _

GRUODŽIO 19 D. Dr. A. Nas- 
vyčio paskaita "Moderniškos tech 
nikos laimėjimai erdvėje". Ren
gia LB I apyl. valdyba.

GRUODŽIO 25 D. Čiurlionio 
Ansamblio namuose ruošiami šo
kiai studentams. Pradžia 8 vai. 
vak. Rengia Clevelando Stud. 
Ateitininkų Draugovė.

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.

1966

SAUSIO 9 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos eglutė.

SAUSIO 22 D. Hamiltono (Ca- 
nada) jaunimo teatras "Auku
ras" stato K. Binkio 5 veiksmų 
dramą "Atžalynas" šv. Jurgio 
parap. salėje. Rengia LB I-os 
Apyl. Valdyba.

SAUSIO 29 D. Liet. Budžiams 
remti valdyba ruošia tradicinį 
blynų balių šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 5 D, Ateities klubo 
balius.

VASARIO 13 D. Lietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo su
kakties minėjimas, rengia ALT 
Clevelando skyr.

VASARIO 20 D. Aukuro an
samblio išvvkoms paremti pie
tūs. Rengia Vysk. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetas.

KOVO 6 D. Kaziuko mugė. Ren. 
gia Neringos Skaučių Tuntas.

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

BALANDŽIO 3 D. A ukuro an
samblio metinis koncertas.

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

RICHMAN BROS.

11 STORES IN GREATER

CLEVELAND

NOW OPEN AT SEVERANCE CENTER

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770

GREETINGS and BEST WISHES

FERBERT FENCE CO.

4900 Lexington Avė. HE 1-3225

GREETINGS and BEST WISHES

JOHN KUBACKI 
PHOTOGRAPHER

1218 E. 79 St. EX 1-3800

GREETINGS and BEST W1SHES

PARSONS AND PARSONS

MAKERS OF WATERPROOF FABRIC 
COLLARS AND CUFFS

Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723



DIRVA
TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Adv. Julius Smetona, tęsdamas savo pastovų įnašų 
didinimą Vilties draugijai, šiomis dienomis vėl prisiuntė 
15 dol. ‘

Petras Vėbra, Vilties draugijos šimtininkas, padidi
no savo įnašą Vilties draugijai 77 dol.

Dr. V. Dubinskas su ponia, iš Chicagos, per Br. Pa- 
plėnienę prisiuntė Dirvai 20 dol. auką sukakties proga.

• Kelis kartus vertesnė 
dovana to, kuris ją teikia 
nedelsdamas. Ar jau grą
žinai sukaktuvinei Dirvai 
lapelį, kurį gavai prieš ke
letą savaičių? Jeigu dar ne, 
būk malonus, padaryk tai 
šiandien. Ačiū.

VL. bakOno vieSas 
PAREIŠKIMAS

Prašau neatsisakyti artimiau
siame Jūsų laikraščio numeryje 
patalpinti šį mano pareiškimą:

Š,m. lapkričio mėn. 16 d. Nau
jienų Nr. 269 tilpusiame reporta
že, apie lapkričio 13 d. manifes
taciją New Yorke, paminėta (ant
raštėje) mano pavardė. Dėlto, 
kiek vėliau, pasirodė aštrų už
metimų Dirvoje, Drauge ir Ke
leivyje mano adresu, dėl taria
mai tame reportaže iškreiptų ar 
net melagingų faktų.

Pareiškiu, kad tas Naujienų 
reportažas nėra mano, jo auto
rius tėra žinomas tik Naujienų 
redakcijai, jis jokiu būdu negali 
būti pavadintas VI. Bakūno repor
tažu ir visi man metami kalti
nimai adresuojami netikru ad
resu.

Kadangi j tokio "Naujienų" re
portažo antraštę mano pavardė 
pateko be mano žinios ir sutiki
mo, maniau, kad Naujienų redak
cija (pasirodžius puolimams ma
no adresu) padarys atatinkamų 
paaiškinimų. Iki šiol to neteko 
pastebėti, todėl kol kas tepada
rau tik šį trumpą pareiškimą, ti
kėdamas, kad Naujienų redakcija, 
nors ir vėlokai, dar duos plates
nių paaiškinimų.

VI. Bakūnas 
Los Angeles

— Tautinę kultūrą kelsi
me ir lietuvybę išlaikysime 
ne kalbomis ir nuolatiniais 

Vilties Draugijos nariams ir 
Dirvos rėmėjams Aleksui, 
Kaziui ir Broniui S i 1 i ū - 
n a m s , jų tėvui

KAZIMIERUI SILIŪNUI
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

Mielam ir brangiam tėveliui

KAZIUI SILIŪNUI
Lietuvoje mirus, jo sūnums ALEKSUI, KAZIUI 

ir BRONIUI SILIŪNAMS bei jų šeimoms nuošir-♦
džiai kolegišką užuojautą reiškia

Edvinas Balceris

ALEKSUI, BRONIUI ir KAZIUI SILIŪ

NAMS, j ii brangiam tėvui

KAZIMIERUI SIIJŪNUI
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Danutė ir Antanas Senikai

pamokymais, bet kietu dar
bu ir sutelktais materiali
niais resursais. Lietuvių 
Fondas čia bus didelė pa
rama. Taip rašo LF valdy
bai vienas mūsų buvęs žy
mus karys, įsirašydamas į 
LF nariu su 1000 dol. įnašu.

Kovai už šviesesnį lietu
vių tautos rytojų junkitės 
ir jūs į LF narių eiles, įam
žindamas save kovotojų ei
lėse. (Sk.)

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos skyriaus naujai 
išrinktoji valdyba savo vei
kloje yra užsimojusi atlikti 
eilę kultūrinių parengimų 
ir pagyventi korporacijos 
kultūrinę veiklą.

Dabartiniu metu ji ėmė
si globoti ir jau aktyviai 
prisideda prie savo filiste
rio Antano Nako individu
alinės tapybos darbų paro
dos suruošimo, kuri įvyks 
1966 m. sausio mėn. 8-16 d. 
Chicagos Čiurlionio Galeri
joje. A. Nakas visuomenei 
yra žinomas kaip muzikas 
ir muzikos kritikas. Prak
tiškai tapybą pradėjo studi
juoti prieš aštuonerius me
tus. Kai kurie lietuvių ir 
amerikiečių d a i 1 i n inkai, 
pav. Chicagos Meno Insti
tuto profesorius K. Him- 
mel, labai palankiai atsilie
pia apie A. Nako tapybą, 
pareikšdami, kad jo pa
veikslai turi labai artimą 
ryšį su muzika, pilni polė
kio ir fantazijos, žinia apie 
parodą Chicagos lietuvių 
tarpe sukėlė smalsumą ir 
įdomumą. Tikimasi, kad 
paroda bus sėkminga.

Dr. Edmundas ir Milda Lenkauskai, kurių namuose Clevelande 
nuolatos posėdžiauja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Finansų Komisija. Lenkauskai yra 
aktyvūs lietuviškame gyvenime, Šiuo metu ypatingai rūpinasi Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso pasisekimu. V. Pliodžinsko nuotrauka

KANAPA PRETENDUOJA Į VIENA 
VIETA SLA CENTRE

Jeigu Kanados lietuviai broliš
kai sugyvena ir gražiai bendra
darbiauja su JAV lietuviais, tai 
tas juos, vienus ir kitus, įparei
goja pasidalinti ir broliškai min
timis visais bendravimo ir bend
rosios veiklos klausimais. Vie
nas tokių klausimųyra mūsų bend
radarbiavimas SLA apimtyje.

Jau sena tradicija, kad Kana
dos lietuviai turi SLA kuopas ir 
yra kaip ir šiokią tokią autono
minę šaką. Deja, šaka, kuri ne
sinaudoja visomis SLA teisė
mis. Iš to kyla "kanadiečių" ne
pasitenkinimas. O tuo tarpu ne
pasitenkinimas lengvai gali būti 
pašalintas. Kol kas Kanados SLA 
nariai pasitenkintų, jeigu į SLA 
centrą būtų išrinktas vienas pa
reigūnas. Tiktai vienas.

Jeigu aš rašau Į Amerikos lie
tuvių spaudą, tai todėl, kad mums 
gerai žinoma, jog be Amerikos lie
tuvių pagalbos mes jokios vietos 
centre negausime. Vienai vietai 
gauti reikia daugumos balsų, ku
rių, būdami mažumoje, negalėsi
me už savo kandidatą sudėti. Mū
sų tat prašymas yra -- pabalsuo
kite už vieną Kanados lietuvį 
kandidatą. Praėjusiais rinkimais 
buvo išstatytas p. Jokūbaitis iš 
Toronto. Jis nebuvo išrinktas, 
šiemet išstatyta nauja kandidatū
ra: Petro Januškos, artimiausio 
JAV kaimyno -- iš Windsoro, ku
rį labai gerai pažįsta Detroito 
lietuvių kolonija.

Petras Januška kandidatuoja 
į Iždo Globėjus. P. Januška tam 
postui yra labai tinkamas: jis yra 
ekonomistas ir praktiškai toje 
srityje yra patyręs vyras. Iždo 
Globėjo pareigos jam labai tin
ka ir juo visiškai galima pasi
tikėti. Dėl to nėra nė mažiausios 
abejonės.

DELHI

Lietuvos šaulių S-gos DLK 
Gedimino kuopos vadovybė, lap
kričio 27 d. suruošė Lietuvos ka
riuomenės 47 metų minėjimą, 
kuriame buvo pašventinta Delhi 
Šaulių kuopos vėliava. Vėliavą 
pašventino garbės šaulys,klebo
nas kun. Dr. J. Gutauskas, o 
įteikimo ceremonijas atliko Gen. 
Konsulas dr. J. Žmuidzinas.

Konsulas, tos šventės proga, 
pasakė pritaikintą kalbą. Sveiki
no: parapijos kleb. kun. dr. Gu
tauskas, LŠS S-gos Centro Val- 
dvbos atstovas ir Kanadai {galio . 
tinis inž. J. Preikšaitis. Dr. J. 
Kaškelis, Delhi apylinkės Pirmi
ninkas Rudokas ir kiti.

Iškilmėse dalyvavo apie trys 
šimtai dalyvių. Po iškilmingos 
dalies, Saulių vaidintojų būrelis 
vad. J. Rimkaus suvaidino iš par
tizanų veiklos "Paslaptingoje 
zonoje''. Vaidinimas pavyko labai 
gerai. Bendrai šis kariuome
nės sukakties paminėjimas ir 
šaulių vėliavos pašventinimas, 
tikrai buvo labai gerai suorgani
zuotas ir pravestas. Toks pui
kus apylinkės lietuvių veikimas 
ir gausus šventėje dalyvavimas 
yra didelis nuopelnas, kurį reikia 
skirti tos parapijos labai energin
gam visuomenininkui, gerbia
mam klebonui kun. dr. J. Gutaus
kui ir Delhi Šaulių kuopos pir
mininkui Step. Jakubickui.

Daug sėkmės, jums Delhi, lie
tuviai!

J. P.

Todėl aš kreipiuosi broliškai į 
Amerikos SLA narius ir prašau 
šių nominacijų metu į SLA Iždo 
Globėjus pabalsuoti už Petrą Ja
nušką, vyrą, kuris geriausiai tin
ka Į SLA Iždo Globėjus.

Kai Kanados lietuviai SLACent
re turės vieną savo atstovą, no
riau dalyvaus SLA organizacijoje, 
daugiau atsidės naujų SLA narių 
verbavimui ir naujiems nariams 
maloniau bus dėtis į šią organi
zaciją. Ir, kas taip pat yra svar
bu, išnyks nepasitenkinimas Ka
nados SLA narių tarpe.

Broliškai visus JAV SLA na
rius kviečia ir prašo

Jonas Kardelis 
123SLA kuopos pirmininkas 

Montrealyje_

• Bostono Jūrų Skautu
"Nemuno” Tunto skautės, 
vadovaujamos Birutės Ren- 
telytės, parašė po Kalėdinę 
atvirutę Vietname kariau
jantiems amerikiečiams ka
riams, tuo parodydamos, 
kad mūsų jaunimas supran
ta, įvertina jų pastangas ir 
prisimena juos švenčių pro
ga, toli nuo namų kovojan
čius, Bus išsiųsti Kalėdiniai 
sveikinimai ir Vasario 16 
gimnazijos jaunimui bei 
Gautingeno sanatorijoje li
goninis. (s)

• šv. Antano gimnazijoj 
šiemet Kalėdų atostogos 
bus nuo gruodžio 22 iki 
sausio 10 d. Kalėdų eglutė 
su menine programa ir vai
šėm ruošiama gruodžio 21 
d. vakarą. Mokiniai galės 
išvykti namo gruodžio 22 
d. rytą. Grįžti j Kennebvnk- 
portą jie turi sausio 9 d. 
vakarą. Pamokos prasidės 
sausio 10 d.

WANTED MALĖ

DIE MAKERS
DAYS

JOURNEYMEN-TOP RATES 
BENEFITS—LONG 

PROGRAM

DEQUINDRE TOOL
AND DIE CO.
21109 DEQUINDRE 

HAZEL PARK, MICH.
(133-136)

M A L E

WANTED
JOURNEYMEN 

BORING MILL 
OPERATORS 

JIG BORE OPERATORS 
MUŠT BE JOURNEYMEN 58 
IIOURS WEEK. LONG PRO

GRAM AND ENCELL.ENT 
FRINGE BENEFITS.
REX INDUSTRIES 

17100 Francis 
Melvindale. Midi.

(141)

Maloniai kviečiame atsilankyti j Santa
ros-Šviesos rengiamu tradicinį

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 
gruodžio 31 d., Mar Lac House, 

Oak P ark, Ulinois
Šiltas bufetas ir šampanas prabangioje 

ir erdvioje salėje, grojant nuotaikingai mu
zikai.

Staliukus prašom užsakyti telefonu — 
778-1330 nuo 6 vai. vakaro savaitės dienomis 
ir nuo 10 vai. ryto savaitgaliais. Ten pat pra
šome skambinti dėl smulkesnių informacijų.

NEW YORK

• New Yorko tautinių or
ganizacijų komitetas ruo
šia žiemos šventę, kuri 
įvyks š. m. gruodžio 17 d., 
penktadienį, 8 vai. vak. 
Winter Gardeli salėje, 18-83 
Madison Street, Ridgvvoode.

Programoje bus paskai
ta ir filmai iš mūsų vėliau
sių žymesnių švenčių. Dau
gelis turės progos atpažin
ti filme save.

Po programos vaišės. 
Kviečiama atsilankyti visa 
lietuviška visuomenė.

• Dail. žihunto Mikšio 
paroda įvyko gruodžio 4 ir. 
5 dienomis. Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne. 
Buvo išstatyta 50 kūrinių, 
iš kurių 22 lankytojai įsi
gijo.

Ž. Mikšys yra baigęs 
Stuttgarto meno akademi
ją, dabar gyvenąs Paryžiu
je.

Šią pirmąją dail. Ž. Mik

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

JIM CONNELL 
CHEVROLET INC.

14481 EUCLID AVĖ. 
UL 1-3300

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE 

6919 Superior Avė. HE 1-3659
805 East 185th St. IV 1-6250

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

10RDAN CAMERA & SUPPLY
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

GREETINGS and BEST WISHES

šio parodą globojo dr. M. 
Žukauskienė ir dail. A. Els- 
kus.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui gauta per P. 
Didelį, iš Philadelphijos 35 
dol.

• Vyro choro koncertas 
įvyko gruodžio 5 d., Frank 
Lane mokyklos salėje, 
VVoodhavene, N. Y. Diriga
vo muz. Vladas Baltrušai
tis, •’ -akompanavo pianistė 
Aldona Kepalaitė.

Koncerto programoje be 
puikiai išpildžiusių savo 
partiją choristu, pasirodė 
ir solistas Juozas Vaznelis 
iš Chicagos. atlikęs keletą 
dainų ir arijų iš operos.

Aldona Kepalaitė taipgi 
atliko solo fortepionu Čiur
lionio preliudus. Debussy 
"Aukso žąselę” ir Chopin 
"Fantaziją”.

Didžiulę mokyklos salę 
užpildė keli šimtai klausy
tojų ir visi nenoromis skir
stėsi namo sužavėti koncer
to pasirinktu repertuaru ir 
jo atlikimu.
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