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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJA STRATEGIJA
Prezidentas Johnsonas vetavo 

visus karių planus, kurie vestų į 
greitą pergalę Vietname — skel
bia šios savaitės U.S. News &. 
World Report magazinas. Vietoje 
to jis tikisi palyginti ne labai gau
siomis jėgomis (maždaug300.000 
karių) išlaikyti dabartines pozi
cijas ilgesnį laiką, bent kokius 
5 ar 7 metus. Tos karinės pajė
gos turėtų įgalinti ’pacifikacijos’ 
procesą pietiniame Vietname. 
Tos pacifikacijos progreso pa
žanga, plius atsargus šiaurinio 
Vietnamo bombardavimas,turėtų 
ilgainiui įtikinti komunistus, kad 
ginklu laimėti jie negali.

Reikia pastebėti, kad per pasku
tinius 12 metų pietiniame Vietna
me turbūt jau buvo tiek pat pa
cifikacijos programų. Didžiausia 
buvo pravesta Diemo valdymo lai
kais, kada Saigono vyriausybė su 
gausia JAV talka norėjo kaimų 
gyventojus sutelkti tam tikrose 
sutvirtintose vietovėse. Kaip ži
nia, taip britai nugalėjo komunis
tinius partizanus Malajoje. Ta
čiau pietiniame Vietname to pa
daryti nepasisekė dėl dviejų prie
žasčių. Programa buvo vykdoma 
labai skubiai ir dėl to į įtvirtin
tus ir spygliuota viela apsuptus 
kaimus pateko daug komunistų 
agentų. O tokį kaimą užpuolus 
komunistų partizanams, jie daž
nai negalėjo prisišaukti laiku rei
kiamos pagalbos. Pagaliau visai 
programai didžiausią smūgį su
teikė paties Diemo režimo nuver
timas, po kurio 18 mėnesių, gali 
sakyti, pietiniame Vietname vieš
patavo chaosas.

Dabar norima siekti panašaus 
tikslo lėčiau, bet žymiai geres
nėm priemonėm. Iš viso komu
nistiniai partizanai kontroliuoja 
apie 12.000 didesnių ar mažesnių 
kaimų. Šiais metais nusistatyta 
’pacifikuoti* tik 900 kaimų.

Bus parinkti tik tie kaimai, 
kuriuos reikalui esant galėtų ap
saugoti amerikiečių kariai t.y. ne
toli Saigono, Danango, Binh Dinh 
ir An Giang. I išvaduotus iš ko
munistų kaimus bus siunčiamos 
specialiai apmokytos politinės ak
cijos komandos. Jų tikslas apsau
goti gyventojus nuo pasislėpusių 
vietinių partizanų teroro, propa
guoti už Saigono vyriausybę ir vi
sokeriopais būdais padėti gyven
tojams pagerinti savo ūkinę padė
tį.

Tokiai komandai atstačius šio
kį tokį saugumą, atvyktų kiti pa
reigūnai, kurie ištirtų gyvento
jų nuotaikas, jų pasitenkinimą ar 
nepasitenkinimą vietiniais va
dais. Po to atvyksta įvairūs ūki

Kas nauja

♦ ĮTAKINGI JAV PAREIGŪNAI 
stebisi, kaip ilgai amerikonai ste
bės ir skaičiuos žūstančius JAV 
karius Vietname, kai tuo tarpu 
Taut. Kinijos 600.000 vyrų kariuo
menė, išlaikoma ir remiama JAV 
lėšomis , sėdi Formozoje nieko 
neveikiant.

♦ R. KINIJA žymiai sumažino 
ekonominę paramą Azijos ir Af
rikos kraštams. Pekinas paste
bėjo, kad toji parama neduoda 
reikiamų politinių vaisių. Dides
nę dalį paramos nukreipus į š. 
Vietnamą, kiti kraštai liko nepa
tenkinti paramą lydinčiu spaudi
mu - atsiriboti politiškai nuo 
Maskvos.

♦ MASKVOS - PEKINO ginčuo
se lemiamas Žodis bus tartas ŠĮ 
pavasarį, Maskvoje susirenkant 
komunistų partijų atstovams. Ko
munistų partijų vadų tarpe plati
namas "kaltinamasis aktas" ro
do, kad kiniečių partija bus pripa
žinta kalta siekiant išprovokuoti 
atominį karą tarp JAV ir Sov. S- 
gos.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

niai ekspertai, kurie tuojau pat 
padeda trąšomis,patarimais, nau
jomis sėklomis ir panašiai. Kar
tu pradeda veikti ir saugumo parei
gūnai, kurie iššifruoja komunistų 
informatorius ir simpatikus, 
duodami jiems galimybes ‘pasi
taisyti’. Kai tokio kaimo gyveni
mas įeina į normalias vėžes, ži
nomi antikomunistai sudaro sa
vivaldos organus, tik tada — ke
liems mėnesiams praslinkus, — 
visi anksčiau minėti pareigūnai 
apleidžia kaimą.

Šiuo metu jau ruošiama tam 
uždaviniui 25.000 vietnamiečių 
pareigūnų, vėliau kas mėnesį bus 
paruošiama bent 3.500. Iš pra
džių nesitikima didelių rezultatų, 
bet per du tris metus programa 
bus jau taip įsibėjėgusi, kad pa- 
cifikuotų kaimų skaičius didės ne 
savaitėmis, bet dienomis ar net 
valandomis. Savaime aišku, kad 
per visą tą laiką pietiniame Viet
name bus bent tiek JAV karių, 
kaip dabar t.y. per 200.000, kurie 
kartu su P. Vietnamo kariais gins 
taip pacifikuotus kaimus ir, kaip 
dabar, puls pastebėtą bent kiek di
desnį komunistų partizanų sutelki
mą.

Kiek tokia programa kaštuos 
JAV mokesčių mokėtojams? Maž
daug pusę bilijono dolerių ’paci- 
fikacija’ ir 10 bilijonų dolerių 
grynai karo išlaidos! Sumos im

PRAVEDA IR LIETUVIŠKA 
ENCIKLOPEDIJATARYBINĘ"

Pagaliau, devintais žadėjimo 
metais, Vilniuje išleis iš spaus
tuvės "Mažąją Lietuviškąją Tary- 
inę Enciklopediją". Tuo tarpu 
tik pirmąjį tomą, 768 puslapius, 
iš kurių 32 -- spalvinės iliustra
cijos. Numatyta išleisti dar du to
mai.

Ši mažoji enciklopedija spaus
dinama iš didžiosios Lietuvių En
ciklopedijos leidėjo Juozo Kapo
čiaus kadai nusavintoj, dabar, ži
noma, žymiai išplėstoj Vaizdo 
spaustuvėj, Vilniuj. Popieris ga
mintas Petrašiūnų popieriaus fab
rike, toks pat, kaip ir to paties 
fabriko gamintas didžiajai rusiš
kąją! sovietinei enciklopedijai.

Tie pirmieji su viršum pusaŠ- 
tunto šimto puslapių "mažosios 
tarybinės" pasirodys tuo metu, 
kai didžiosios Lietuvių Enciklo
pedijos bus išleista jau aštuonio
lika tūkstančių puslapių. Apim
tim vilniškė enciklopedija jaunei 
nebesikėsina susilyginti su bos- 
toniške (pradžioj kėsinosi, bet 
Maskva nutarė, kad nereikia ir 
nedavė pinigų). Bet sunaudoto po- 
pierio kiekiu jau antrajame tome 
bostoniškę pralenks, nes numato 

pozantiškos, bet jomis siekiama 
išvengti karo išplėtimo ir komu
nistų įtikinimo, kad jie teroru lai
mėti negali.

Amerikos pastangas pastatyti 
pietinius vietnamiečius "ant ko
jų" dramatiškai pabrėžė vicepre
zidento Humphrey ir kitų aukštų 
pareigūnų ilgesnės viešnagės 
Saigone.

Kas bus daroma tuo atveju, jei 
komunistai nebus linkę sutikti su 
tokia pacifikacija, bet dar daugiau 
padidins savo infiltraciją į pieti
nį Vietnamą, šiuo tarpu lieka ne
aišku.

PATIKSLINIMAS

Vasario 11 d. Dirvos straips
nyje apie 'Istorines paraleles’ įsi
brovė pora klaidų. GeorgeBidault 
desperatiškai šaukėsi JAV avi
acijos pagalbos Indokinijoje ne 
1945, bet 1954m., 1955 m. buvo su
daryta ne NATO sąjunga, bet Va
karų Vokietija buvo priimta J ją. 
1952 m. buvo susitarta sudaryti. 
Europos Gynimosi Bendruomenę, 
iš 43 divizijų: 13 prancūzų, po 
12 vokiečių ir italų, 5 Olandijos 
Belgijos ir Luxemburgo. Tą su
tartį Prancūzijos parlamentui at
sisakius ratifikuoti (neva mai
nais už 1954 m. Ženevos sutar
tį Indokinijos padalinimui), D. 
Britanija pasiūlė priimti V. Vo
kietiją pilnateisiu NATO nariu, 
kas ir buvo 1955 m, gegužės 9 d. 
padaryta.

spausdinti net 60 tūkstančių eg
zempliorių.

Enciklopedijos pobūdis turbūt 
teisingai apibūdinamas šiais en
tuziastingais Tiesos (1966/25) 
reporterių žodžiais:

"Iš pat pirmųjų puslapių lietu
viškoji enciklopedija prabyla ir 
apie Tarybų Lietuvos ir Lietu
vos Komunistų Partijos istori
ją, Lietuvos liaudies kovą dėl Ta - 
rybų valdžios, čia gali perskai
tyti atskirus straipsnius, kurie 
demaskuoja lietuviškųjų buržua
zinių nacionalistų ideologiją, an
tiliaudinę jų partijų bei organi
zacijų veiklą".

Bus enciklopedijoje ir dėme
sio vertų rašinių — tų, kuriuose 
"apibūdinamas lietuvių kalbos ir 
literatūros, mokslo, meno, vi
suomeninės minties, ekonomi
nio ir politinio gyvenimo vysty
masis", nors tų dalykų dėsty
mas bus neišvengiamai turėjęs 
būti "sufrizuotas" pagal "mark
sizmo-leninizmo" dėsnius (kitaip 
sakant, pagal rusų bolševikų val
džios interesus), todėl atitinka
mai tik tiek ir vertingas.

Patikimiausių duomenų galės

- Jūs nedarėte jokių rimtų pastangų!.

Vasario 16 dienos minėjimo Clevelande pagrindiniai kalbėtojai: Ingrida Bublienė, Clevelando burmist
ras R.S. Locher, Gražina Kudukienė ir Mgr. prof. L. Schumacher. Plačiau apie minėjimą 7 psl.

V. Pliodžinsko nuotrauka

OKUPUOTOJE LIETUVOJE GALVIJAI SVARBIAU

Kolchozinėj santvarkoj staty
bos reikaluose tebevyrauja galvi
jų pirmenybė prieš žmones. Nie
kad atvirai neminima, ši pirme
nybė kyšo iš skaičių, atskleistų 
Lietuvos kaimo statybininkų su
važiavime, kurį sausio pabaigoj 
Vilniuje buvo sušaukusi naujoji 
Kaimo statybos ministerija.

ši ministerija Lietuvoj įsteig
ta vykdant Maskvos potvarkius, 
išleistus pereitą rudenį, ryšium 
su "Kosygino reformomis". Pra
dėję naujas pareigas, ministeri
jos vadovai — ministras A. Bia- 
lopetravičius ir jo pavaduotojas 
J. Bartušis — susikvietė staty
bininkus ir aiškino numatomąją 
jų darbų apimtį (Tiesa, 1966-20).

ŽMONIŲ NAMAMS TIK 
RUBLIS IŠ DEŠIMTIES
Statybininkams pateiktieji skai - 

čiai žada daug naujų statybų Lie
tuvos kaimuose. Ateinančiais 
penkeriais (1966-70) metais Lie- 

būti rašiniuose apie negyvąją ir 
gyvąją Lietuvos gamtą. Su atitin
kamu "sietu" propagandiniams 
pasidailinimams atsijoti, bus ga
lima rasti ir faktinių duomenų 
apie Lietuvos miestus, mieste
lius ir kalnus, apie mokslą ir tech
niką, apie darbą, muziką, te
atrą, švietimą, sveikatos apsau
gą. Tačiau neįrištus tos enciklo
pedijos lankus pavarčiusių re
porterių atsiliepimai teikia įs
pūdį, kad enciklopediška informa
cija joj e bene bus nustelbta pastan
gų kiekviena proga ginčytis su 
"buržuaziniais nacionalistais".

(ELTA)

KAIP ŽMONĖS
tuvos kaimo statyboms būsią pa
skirta 874 milijonai rublių. Jau 
šįmet esą paskirta 60 milijonų. 
Už tuos pinigus vien šįmet būtų 
galima pastatyti apie 6 tūkstan
čius naujų gyvenamų namų, ku
rių laukia Lietuvos kaimuose apie 
300 tūkstančiai šeimų. Bet mi
nistro pavaduotojas labai aiškiai 
pranešė: "Žemdirbiai gaus 274 
gyvenamuosius namus". Taigi, 
tik maždaug vienas rublis iš de
šimties kaimo statyboms skiria
mų pinigų bus panaudotas žmo
nėms aprūpinti pastogėmis. Ki
ti devyni dešimtadaliai lėšų 
skiriami tokioms statyboms, 
kaip: "Vievio paukščių fabrikas, 
Leonpolio tarybinio ūkio (sov- 
chozo) gyvenvietė ir gamybinis 
sektorius bei kiti gamybiniai pa
statai". Kasdienine kalba tai reiš ■ 
kia — vištidės, tvartai, sandėliai, 
administracinės patalpos. Di
džiavimasis, kad sovietinis re
žimas Lietuvoj laikosi dėsnio — 
"Didžiausias rūpestis -- žmogui" 
(tokiu dėsniu Sovietų Sąjunga ža
da pasididžiuoti ir Montrealio pa
saulinėj parodoj), Lietuvos kaimo 
statybose praktikoj pasidaro iš
virkščias: pirmenybė tenka ne 
žmonėms, o vištoms, karvėms, 
avims, kiaulėms ir -- šalia jų 
arba net ir visų pirma -- dvarų 
urėdams, tai yra, administraci
jai.

Tam yra pateisinimas: karvės, 
kiaulės -- pajamų šaltinis. Rū
pinamasi pajamų šaltiniu, kad bū
tų iš ko ir gerus namus pasi
statyti. Tą dėsnį žinojo ir suma
nesnieji Lietuvos ūkininkai, kurie 
irgi stengdavosi pirma gerai 
įrengti tvartus, o tik po to im
davo gražinti gryčias-sekly
čias. Skirtumas tarp savaran
kiškų ūkininkų ir kolchozų, tačiau 
yra tas, kad kruopščiam ir ne par
tijos rūpinamam, o pačiam savim 
besirūpinančiam žemdirbiui nie
kad netekdavo laukti 20-30 metų 
ilgiau už galvijus, ligi galės savo 
pastogę susitvarkyti.

300. OOO NETAISOMŲ 
SODYBŲ

Prieš 26 metus karas beveik vi
siškai sustabdė Lietuvos kaimo 
žmonių gyvenamųjų namų statybą 
ar atnaujinimą. Tą sustabdymą są - 
moningai ligi šiol palaiko Lietu
voj įsigalėjusi bolševikinė rusų 
valdžia su savo atnešta kolchozi
ne sistema. Atėmusi teisę ir gali
mybę kaimo žmonėms patiems 
rūpintis savo pastogėmis ir apsi
ėmusi visus viskuo aprūpinti, ta 
valdžia ne tik nepajėgia to apsi
ėmimo įvykdyti, bet ir sąmonin
gai kliudo žmonėms savo gyvena
mas patalpas net palopyti: ne tik 
dėl lėšų ir medžiagų trūkumo, bet 
ir dėl savo kolchozomanijos.

Daugumas Lietuvos kaimo 
Žmonių gyvenamųjų namų yra 
vienkiemiuose, kuriuos valdžia, 
vardan kolchozinės santvarkos 
įgyvendinimo, yra pasiryžusi pa
naikinti. Todėl sąmoningai nelei
džia vienkiemiuose esamų namų 
net ir taisyti: tik "kombinatoriai" 
ar šiaip mieste globėjų turintie
ji kur nekur gauna medžiagų na
mams palopyt. Dėi to dauguma 
kaimiečių gyvenamųjų namų, tre
čias dešimtmetis netaisomi, me
tai iš metų artėja arba jau ir 
yra atsidūrę prie galo.

1958 metais Lietuvos kaimuose 
buvo 343 tūkstančiai sodybų (M. 
Gregorauskas, Tarybų Lietuvos 
Žemės Ūkis, 385psl.).Tai 12tūks
tančių mažiau, negu 1940 metais, 
arba 23 tūkstančiais mažiau, ne ■ 
gu buvo pristeigta atskirų ūkių 
po pirmosios sovietinės žemės 
reformos. Tai rodo, kad kolchozi» 
nė sistema per dešimtį metų su
mažino Lietuvos žemdirbių šei
mų skaičių vidutiniškai daugiau 
kaip po du tūkstančius kasmet. 
Didžiuma jų per Sibirą tapo vi
sai išbraukta iš skaičiaus aprū- 
pintinųjų gyvenamais namais, da
lis persikėlė į miestus. Bet apie 
300 tūkstančių šeimų vistiek dar 
turės kur nors gyventi.

REIKIA BENT 700,
STATYS TIK 274

Statybininkų susirinkime J. 
Dobrovolskis iš Šakių -- ne žem - 
dirbys, o rajono gamybinės že
mės ūkio valdybos viršininkas — 
sakė, kad "Lietuvoje atliktas kai- 
kuris darbas, perkeliant kaimo 
darbo žmones iš vienkiemių į gy
venvietes. Per pastaruosius pen
kiolika metų žemdirbiai pasi
statė 37 tūkstančius butų". At
seit, lig šiol pastogės klausimas 
buvo išsprendžiamas maždaug 
dviem su kaupu tūkstančių šei
mų kasmet. Tokiu greičiu vi
siems tas reikalas gali būti su
tvarkytas tik per apie 120 metų, 
o kaimo trobesių padėtis reika
lauja susitvarkyti mažiausia tris 
kart greičiau. Kitaip sakant, yra 
gyvas reikalas kasmet statyti 
bent 7-8 tūkstančius gyvenamų
jų namų. Bet, pavyzdžiui, šįmet 
sako statysią tik 274... Net ir 
šiuo atveju pirmenybė žmogui 
atitenka tik netiesiogiai, o per 
galvijus. Veprių kolchoze (Uk
mergės rajone) pernai pastaty
tieji septyni namai -- nauji, su 
elektra, ir išsimokėtinai -- teko 
tokiems žmonėms, kurie pasi
žymėjo ypatingai geru rūpini
musi kolchozo galvijais.

Ar naujoji statybos ministerija 
padidintoj statybos apimty padi
dins ir rūpinimąsi žmonių pašto-

(Nukelta į 2 psl.)
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Hitleris norėjo Leningradą 
sulyginti su žeme...

Antrajame pasauliniame kare 
daug miestų nukentėjo nuo bom
bardavimo. Hiroshimoj per ke
lias sekundes žuvo apie 200,000 
žmonių. Kiek mažiau žuvo Naga
saky, numetus antrąją atominę 
bombą. 1945 m. Drezdene nuo bom - 
bardavimo per dvi naktis žuvo 
135,000 žmonių. Stalingradas skai
čiuoja 40,000 aukų. Negalima už
miršti ir Londono, kur nuo bom
bardavimo vieną naktį žuvo 700 
žmonių. Tačiautarptųvisųmies- 
tų daugiausiai aukų turėjo Lenin
gradas, net apie milijoną žmo
nių.

1941 m. rugsėjo mėn. trys mili
jonai žmonių užblokuoti Lenin
grade buvo pasmerkti badui ir 
trečdalis jų mirė.

Kai 1941 m. birželio 22 d. vo
kiečiai pradėjo karą, Leningra
de buvo suorganizuoti darbininkų 
bataljonai ir pasiųsti į frontą. Bet 
vidury vasaros vokiečiams pavy
ko prisiartinti prie Lugos ežero 
iš kur ruošėsi pulti Leningradą. 
Situacija buvo kritiška ir Voro- 
šilovas dienos įsakyme armijai 
skelbė, kad kiekvienas, kuris pa-

GALVIJAI 
SVARBIAU...

(Atkelta iš 1 psl.) 

gėmis, neįmanoma įspėti ne tik 
todėl, kad ministerijos vadovai 
apie tai nieko nekalba, bet ir dėl 
to, kad iš viso jų pateiktųjų skai
čių "galai su galais nesusieina".

Ateinančiais penkeriais metais 
Lietuvos kaimo statyboms bū
sią paskirta 874 milijonai rublių 
ir tai būsią beveik triskart dau
giau, negu buvę skirta per pasku
tinius penkerius (1961-65) me
tus. Išeitų, kad per paskutinius 
penkerius metus toms statyboms 
skirta apie 300 milijonų rub
lių, o dabar kasmet bus skiriama 
apie 155 milijonus.

Bet tokio vidurkio nežada lai
kytis iškart. Šiais metais paskir
ta ne 155, o tik 60 milijonų. Ir 
tai ši suma esanti maždaug treč
daliu didesnė už pernykštę. Tad 
pernykštė suma turėjo būti maž
daug 45 milijonai.

Ministro pavaduotojas Bartu- 
Šis dar aiškino, kad "kiekvienais 
metais statybos darbų progra
ma kaime didėjo 20 procentų". 
Jeigu taip buvo ir jeigu ta pro
grama iki pernai metų išaugo 
tik iki 45 milijonų, tai ankstes
niais metais ji turėjo būti vis 
atitinkamai mažesnė, būtent, 37, 
31, 25, 21 milijonas. Sudėjus to
kias 1961-65 metų kaimo statybos 
išlaidų sumas, turim tik 159 mi
lijonus, o ne 300... Už tą sumą 
triskart didesnė suma būtų 477 
milijonai, ne 874. Tie ministe
rijos palyginimai atrodytų pati
kimesni, jei ateinančio penkme
čio programa būtų nurodyta per- 
stačius skaitmenis vietomis, bū
tent -- 478 milijonai vietoj 847... 
šitokia, nors ir stambi, pataisa 
būtų patikimesnė dar ir dėl to, 
kad per penkerius metus tokia 
suma susidarytų, programą nuo 
60 milijonų didinant kasmet tik 
23%. O 847 milijonai, nuo 60 pra
dėjus, galėtų būti pasiekti, pro
gramą kasmet didinant bent po 
55%. Jei ligšiol tas didėjimas 
buvo tik 20%, tai perėjimas iš 
karto į didėjimą po 55% -- būtų 
šuolis, panašus į Kinijos komu
nistų pramonėj užsimotąjį, ku
ris, kaip žinoma, nepavyko.

Gal nauja ministerija ne visai 
susivaiko skaičiuose ar, grei
čiausia, laikosi tradicinės tak
tikos -- kalbėti įspūdingai skam
bančia, nors galais ir nesusiei
nančia statistika. Iš statybininkų 
suvažiavimui pateiktų skaičių nie
kas negali būti tikras, kiek giiš- 
tikrųjų bus statybos Lietuvos kai - 
me ateinančiame laikotarpyje, 
juo labiau nežinia, kaip bus spren
džiamas Lietuvos kaimo žmonių 
nuolat beaštrėjąs pastogės klau
simas.

(ELTA)

sitrauks iš fronto, bus vietoj su
šaudytas. Bet nežiūrint visų pas
tangų, rusams sunkiai sekėsi at
laikyti vokiečių spaudimą.

Stipri rezistencija privertė vo
kiečius persigrupuoti. Ir tik rug- 

Vaiko laidojimas apgultame Leningrade.

piūčio 10 d. jie pradėjo galutiną 
puolimą prieš Leningradą. Rug
piūčio 21 d. vokiečiai užėmė Čiu- 
dovą, perkirsdami geležinkelio li
niją Leningradas - Maskva,o rug
piūčio 30 po sunkių kautynių užė
mė Megą ir tuo nukirto paskuti
niąją geležinkelio liniją, atkirs- 
dami Leningradą nuo viso kraš
to. Sutraukę didelį skaičių tan
kų ir lėktuvų vokiečiai tikėjosi 
greit užimti miestą. Rusų re
zistencija negalėjo jiems sukliu

dyti užimti kairįjį Nevos krantą, 
įskaitant irpriemiestį Schlussel- 
bergą, bet nepavyko persikelti 
per upę. Vakaruose jiems pavy
ko prasilaužti iki Suomijos įlan
kos per keletą kilometrų nuoLe- 

ningrado, bet rusai vis tebesi
laikė Oranienbaume priešais 
Krondstadtą. Šiaurėje suomiai 
rugsėjo 4 d. užėmė senąją sieną 
prie Beloostrovo, vos tik per 30 
km. nuo Leningrado, bet kitą die
ną iš ten jie buvo atstumti.

Leningrado gynybai vadovavo 
Vorošilovas ir Zdanovas. Pasta
rasis daugiau tvarkė civilių rei
kalus. Jis įsakė visiems jau
niems vyrams mokytis šaudyti 
ir mėtyti granatas, pasiruošti 

gatvių kautynėms. Visi pastatai 
buvo užminuoti. Buvo pasiruošta 
susisprogdinti kartu su įsiveržu
siais vokiečiais. Gyventojai bu
vo pasiruošę gatvių kautynėms, 
nes nebuvo jokios abejonės, kad 
vokiečius nepavyks sulaikyti.

Bet gynėjams kita svarbi pro
blema buvo, kaip išmaitinti mies
te užblokuotus 3 milijonus gyven
tojų?

Rugsėjo 4 d. vokiečių artile
rija, įsitaisiusi miesto pakrašty
je, pradėjo apšaudymą. Rugsėjo 
8,9, ir 10 d. miesto gyventojai 
turėjo pernešti smarkų lėktuvų 
bombardavimą. Vien tik per vie
ną bombardavimą buvo padegti 
178 pastatai. Bet priešlėktuvinė 
apsauga buvo gerai suorganizuota 
ir gaisrai buvo lokalizuoti. Prie 
Pulkovo, Kolpino ir Uritsko vyko 
beviltiškos kautynės, jog pats Vo
rošilovas nuvyko frontan, galvo
damas, kad viskas pralaimėta ir 
norėjo žūti fronte. Bet rugsėjo 
11 d. Stalinas į Leningradą pasiun
tė Žukovą ir tas per tris die
nas miesto gynybą perorganiza
vo iš pagrindų. Kariniai kritikai 
pripažįsta, kad Žukovas išgelbė
jo Leningradą, kaip jis sulaikė 
vokiečius prie Maskvos.

Negalėdami puolimu paimti 
Leningrado, vokiečiai nutarė 
miestą užimti marindami badu. 
Vyriausioji vokiečių vadovybė gal - 
vojo, kad tas palauš gynėjų dva
sią, bet ir šį kartą Hitleris su
maišė jų kortas, įsakydamas ne
sutikti su pasidavimu: miestas tu
rįs būti sulygintas su žeme, o gy
ventojai visi iki vieno išnaikin
ti, nes Leningradas sudarąs vokie
čių armijai pavojų dėl minų ir 
epidemijų. Vėliau Nuerenbergo 
teisme Jodl paaiškino, kad tas 
Hitlerio įsakymas ir buvo vokie
čių nepasisekimo prie Leningra
do pagrindu.

1941 m. spalio 7 d. Jodl pasi
rašytas įsakymas pakartojo Hit
lerio instrukcijas nesutikti su ka
pituliacija ir Leningrado gyven
tojai, kurie norėtų pasiduoti, tu
rėtų būti ugnimi atmesti nuo vo
kiečių linijų.

Tokiu būdu pasmerkti mirčiai 
Leningrado gynėjai neturėjo ki
to pasirinkimo, kaip laikytis iki 
mirties, nes pasidavimas jiems 
nieko gero nežadėjo.

Atkirstas nuo kontinento, Le
ningradas greit pradėjo trūkti 
maisto, šaudmenų ir benzino. Jau 
rugsėjo 12 d. mieste buvo likę 
miltų 35 dienoms, pupelių ir ma
karonų 30 dienų, mėsos 33 die
noms, riebalų 45 dienoms ir cuk
raus 60 dienų. Buvo maža vilties 
papildyti tuos silpnus maisto re
zervus, prasimušant kurioj nors 
vietoj į kontinentą. Didelis pavo
jus buvo, kad ir tie silpni rezer
vai galės būti bombardavimų su
naikinti.

Maisto kontrolė nebuvo centra
lizuota ir priklausė nuo įvairių 
organizacijų. Vėliau prasidėjo 
sukčiavimai prie maisto dalini
mo. Manoma, kad vokiečiai nu
metė iš lėktuvų daug netikrumais 
to kortelių. Pagaliau ir patys 
gyventojai išgudrėjo, pareikš- 
dami, kad laike bombardavimo pa
metė savo kortelę ir prašė iš
duoti naują. Jei spalio mėn. "din
gusių" kortelių buvo tik 5000, tai 
gruodžio mėn. jau siekė 24,000. 
Nes gruodžio mėn. turėti tik vieną 
maisto kortelę reiškė mirtį, o tu
rėti dvi -- gyvenimą. Daug kas nau
dojosi mirusiųjų kortelėmis, kad 
pagerinti sau maisto davinį. Gruo>. 
džio mėn. jau nebebuvo riebalų ir

POETO ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
KAIMĄ

Šalia kolchozinio gyvenimo gar, 
binimų nuošimčių nuošimčiais 
mirgančiose prakalbose, laikraš
tiniuose pranešimuose ir net ra
šytojų apybraižose bei apysako
se, pasirodė lietuviškoj poezijoj 
ilgesingas ir gilaus susirūpini
mo apimtas, prieš apie 30 metų 
lietuvių literatūroj buvęs populia
rus "grįžimo į kaimą" motyvas. 
Pateikęs tik porą trumpų ištrau
kų iŠ naujos Alfonso Maldonio po
ezijos leidinio "Auga medžiai", į 
jį atkreipia dėmesį literatūros 
kritikas J. Lankutis (Tiesa, 1966/Z 
31).

"Meilę kaimui" -- rašo kriti
kas -- "kartais esame linkę lai
kyti tuščiu sentimentu, iš kurio 
'gudrūs miestiečiai’ mėgsta ir pa
sišaipyti. Tačiau tai ne sentimen
tas, o problema, nuteikianti gi
liam susimąstymui".

Kritikas pateikia šį ne valdi
nį - "linijinį", o susimąsčiusį 
ir susirūpinusį poeto žvilgsnį į 
dabartinį, iš pat pašaknų beato
dairiškai perariamą-perakėjamą 
Lietuvos kaimo gyvenimą:

"Tu aplytas, tu tolimas kaime, 
Tu lyg paliktas vaikas dabar man 
darais. Tai nejaugi sugrįžtam su 
baime pas tave visi vakarais? Ir 
užbridę ant kalno nedrąsiai ieš
kom žiburio vidury lygumos. Kar
tą grįšim -- nieko nerasim tuos 
namuos ir jau nenamuos.

"Juoda nuojauta pradeda smigti 
man į širdį ta medžių, laukų ža
luma. Ką šituos namuose man pa
likti, kad ilgiau dar laikytus gimta 
Šiluma?"

Kritikas pastebi, kad "poetas 
labai dramatiškai ir giliai išgy
vena tai, ką vienaip ar kitaip jau 
čia didelė mūsų visuomenės da
lis, palikusi kaime savo vaikystę 
ir jaunystę, tapusi vykdytoja to

mieste prasidėjo tikras badas. 
Trūko kuro ir buvo nutarta mies
to šiaurėje iškirsti parkus. Prie 
kirtimo buvo pasiųstos jaunos 
merginos ir vaikinai be žiemi
nių rūbų ir stebėtina, kaip jie at
laikė šaltį ir badą.

Vienintelis kelias pasiekti kon
tinentą dar buvo likęs Lodogos 
ežeras ir rusai jį išnaudojo pa
sipildyti rezervus. Daug laivų 
paskandino vokiečių lėktuvai. Ta
čiau gynėjams pavyko gauti 
24,000 tonų javų ir 1,131 ton. mė
sos. Tai buvo tik trupinėlis, bet. 
leido gyventojams prailginti sa
vo gyvenimą 20 dienų.

(Bus daugiau)

didelio ir svarbaus proceso, kuris 
keičia tautos gyvenimo būdą ir 
dvasinę struktūrą".

Atkreipęs dėmesį į šį poeto iš
reikštą didelės visuomenės da
lies išgyvenimą, kritikas nurodo 
ir kitą rūpestį -- kaip tuos "na
muos ir nenamuos" išgelbėti ten 
sukauptą dvasinių vertybių lobį, 
kuriam vėl gresia pavojus (pana
šus, kaip ankstesniųjų Lietuvos 
gyvenimo sutemų laikais). Poetas 
kreipiasi į jau išbandytą tautos 
dvasinių vertybių saugojimo veiks - 
nį -- į Lietuvos kaimo moteris:

"Išlaikykit savo atminty ilgas 
pasakas, dainas, mįsles įspėtas. 
Jus prie žemės laiko taip arti 
daigas, daržas, pradalgė ir pė
das. Būkite vertos savo motinų 
gerų, ir nustoję verpti, drobę 
austi, kad vaikai galėtų jūsų žo
džių sidabru žemėj savo kelio 
pasiklausti"...

Kai Lietuvos kaime moterys daT 
bar nebeverpia ir nebeaudžia, 
Vargo Mokykla turės kitaip at
rodyti, bet ji reikalinga dar la
biau, negu anais laikais, kad vai
kai nepamirštų kaip savo žemėj 
savąja kalba kelio pasiklaust...

(ELTA)

• ALT S-gos 1-sis ir Il
sis skyriai New Yorke ruo
šia Dirvos 50 metų sukak
ties minėjimą, kuris įvyks 
š. m. kovo 12 d. Winter 
Garden salėje, Brooklyn, 
N. Y.

Programoje prof. dr. J. 
Puzino paskaita "Lietuvių 
spaudos apžvalga’’ ir Dirvos 
redakcinės kolegijos narės 
Emilijos čekienės žodis.

Meninė dalis ir vaišės.

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Tarp tų dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite juos surasti.

LAISVĖS KOVŲ DAINOS
Autentiška lietuviu partizanų kūryba. Tai vertinga 

knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.
Kietais viršeliais įrišta, poeto Jono Aisčio redaguo

ta, Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleista knyga gau
nama DIRVOJE. Kaina — 5 dol.

Siųskite Čekį ar perlaidą šiuo adresu:
DIRVA ,

6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 14103

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
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PAVARGOM NUO NUDĖVĖTU
IŠKILMIŲ...

Jaunimo Metų programoj kal
bėta, kad Lietuvos Nepriklauso
mybės Dienos iškilmių rengi
mas šįmet -- o gal ir iš viso — 
turėtų būti perleistas jaunesnie
siems. Arba bent prakalbininkus 
raginta kviesti iš jaunesniųjų vi
suomenininkų tarpo.

Toli gražu ne visur tas pla
nas išklausytas* New Yorke, kur 
jaunesnieji taip neseniai kone vi
są lietuviją buvo ant kojų sukė
lę, — kaip tik čia! -- Vasario 
16-tosios iškilmių rengėjai Jau
nimo Metų plano nenugirdo. Čia 
esminėj iškilmės daly nebuvo nei 
jaunimo, nei iš viso kokio nors 
"naujimo".

Numatyta tradicinė kongres- 
mano kalba -- dėl susidėjusių 
aplinkybių ir be nuostolio iškil
mei -- iš programos iškrito. Vi
są naštą kėlė Vliko pirmininkas 
V. Sidzikauskas ir čia pat, be iš
ankstinio plano, tribūnon pa
kviestas konsulas A. Simutis.

Gražios ir, daugiausia, teisin
gos buvo jų mintys, netgi labai 
saikingu žodžių kiekiu pasaky
tos. Tik viena, gaida glumino: 
Vliko pirmininko itin pabrėžtas 
priekaištingas nusiskundimas 
"pavargusiais" ir "dezerty
rais"... Iškilmėj, taip iškalbin
gai rodžiusioj polinkį atsitverti 
nuo jaunų ar bent naujų jėgų pri
minimas nuovargio ir dar pami
nėjimas galimybės dezertyruoti 
— buvo tikras radinys kipšiukui, 
nebe nuo Šios dienos šnibždan
čiam, kad — pavargom nuo 
nudėvėtų iškilmių, b ė k i m I

Dar labiau glumino klausimas, 
ar čia apgailestaujamas tik pa
vargimas apskritai, ar taip pat 
ir pavargimas nuo nudilintų 
slenksčių mindžiojimo? Ir dezer
tyravimu vadinamas — ar tik vi
siškas nuo visko pabėgimas, ar 
taip pat ir naujų, dar nepramin
tų, neišbandytų, todėl gal ir rizi
kingų takų ieškojimas?

Mūsų "minia" gal kiek ir apsi
krėtusi dezertyravimo pagundo
mis, atrodo, dar skiria tokias pa
vargimų ir dezertyravimų rūšis.

KELINTAS LIETUVOS
PADALINIMAS?
Lietuvos laisvinimo pastangos 

ir darbai, atrodo, vyksta mūsų po - 
litinių veiksnių budėjimo, stebė
jimo ir reagavimo rutinoj. Ar 
to ir užtenka? Defenzyvinė kova 
gal būt derintina prie dabartinės 
tarptautinės politikos padėties, 
prie Washingtono — Maskvos ko
egzistencijos. Bet tikrasis Lie
tuvos laisvinimo kovos būdas — 
ofenzyva: puolimas, nelaukiant 
kol priešas puls. Ne. apie armi
jų karą čia kalbame, bet vis dėl 
to mes esame kare prieš Lietu
vos okupantus. Tad ir mūsų ofen • 
zyva yra prasminga. Ir ji turi 
būti suderinta visame fronte, vi
sais ginklais. Visos lietuvių iš
eivijos jėgos, neišskiriant ir re
liginėj srity, turi paklusti vienai 
vadovybei.

Girdime, kad Vilniuje sudary
tas komitetas pagyvinti sovie
tišką • tarptautinę propagandą įti
kinti pasaulį, kad Lietuva yra "ne- 
daloma" Sovietų Sąjungos erdvė. 
Ar mes pasiruošę sustiprintai 
propagandai už plieninės uždan
gos atremti?

Ne gana to, girdime apie nau
ją sovietų planą etnografinių lie - 
tuvių žemių sąskaiton atlyginti 
Lenkijai, kad ji sutiktų su pasi-
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Websterio salė prapliupo ploji
mais, kai konsulas šiltai ir op
timistiškai paminėjo jaunų bei 
naujų jėgų (šioj iškilmėj nebuvu
sių, taigi lyg ir dezertyravusių, 
ar gal net "išdezertyrintų") pasi
reiškimus, tokius kaip lapkričio 
manifestacija.

Labiausiai gundė dezertyruot 
vadovavimas iškilmei. Šįmetis
N.Y. L. Tarybos pirmininkas -- 
Amerikoj gimęs geros valios lie
tuvis -- beesąs (visai nepagrįs
tai) įsitikinęs, kad iškilmes ren
giančios organizacijos pirminin
kas būtinai turi pats "vesti pro
gramą". Deja, tam jis mažiausiai 
priimtinas iš visų čia buvusių pir
mininkų. Aplinkybės nėra jam 
leidusios išmokti padoriai lietu
viškai. Todėl šį kartą Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos pro
grama buvo perdėm perpinta di
džiai apgailėtinu ir gėdingai juo
kingu lietuvių kalbos niokojimu. 
Pirmininkas gal neapdairiai per
vertina savo mokėjimą lietuviš
kai, jei tariasi galįs eiti su to
kia kalba iškilmių tribūnon. Bet 
kurgi visa keliolikos asmenų ta
ryba, kad leido pirmininkui 
pačiam kompromituotis ir lietu
vių kalbą kompromituoti? Juk 
daug geriau būtų buvę išsiversti 
iš viso be "programos vedėjo", 
arba leisti pirmininkui -- jei jau 
būtina, kad jis pasirodytų -- kal
bėti angliškai. Visų geriausia 
-- pasikviesti tinkamą iškilmės 
vadovą, kaip buvo gi pasikviesta 
sveikinimų bei rezoliucijų teks
tų skaitytoja: ir jauna, ir graži, 
ir -- svarbiausia — abiem kal
bom dailiai paskaičiusi.

Betgi galutinai pirmininkas pri 
trenkė baigdamas programą, 
angliškai prabilęs. Traukiniais 
ir automobiliais per lietų (!) iš- 
kilmėn atvykusiųjų pasišventimą 
(!) sulygino su... Vietnamo džiung
lėse ir liūtyse kovojančių karių 
pasišventimu! Užplūdo banga gė
dos nuo tokio begėdiško pagyri
mo. Dezertyruot, ar perversmą 
kurstyt?

(v. r.)

Ed. Karnėnas

traukimu iš dalies buv. Vokie
tijos žemių, siekiant lenkų - vo
kiečių susitaikinimo. Ką mes ma
nome daryti? Tik pašūkavimu 
mūsų spaudoj pasitenkinsime?

Jau yra aišku, kad Lietuva ga
dina kraują Maskvai, kad lietu
vių išeivija Kremliui nervus ar
do, kad okupantai Lietuvoje nesi
jaučia tikrai -- blaškosi, bando 
mus dezorganizuoti, stengiasi 
mus nutildyti. Laikas dar dau
giau save vertinti ir stipriau sa
vo jėgas sukaupti. Mums belieka 
dar stipriau spausti ir gyvai re
aguoti į kiekvieną sovietų ėjimą 
tiek prieš lietuvių išeiviją, tiek 
prieš pavergtą tautą.

Nelaukime kol sovietai įvyk
dys naują etnografinių lietuvių 
žemių apkarpymą. Pirmiau te
gul sovietai atstato 1920 m. 
Maskvoje pasirašytą Lietuvos - 
Sovietų Sąjungos taikos sutartį ir 
priskiria Lietuvai visas lietuviš
kas sritis iki abipusiškai sutar
tos Lietuvos sienos linija rytuo
se nuo Drujos ties Dauguva — 
Pastovis -- Maladečina -- Vala- 
Žinas, pietuose — Mikalajavas 
-- Mastai -- Indūra — Dambra- 
va -- Raigardas, vakaruose — 
Bakalariavas -- Dubininkai --Vy.

ZIGMUI JANKAUSKUI 80 METAI
Sausio 23 d. įvykusiame ALT 

S-gos Philadelphijos skyriaus na
rių metiniame susirinkime buvo 
pagerbtas nusipelnęs tautinės 
minties ir lietuvybės ugdyme se
nosios kartos ateivis, skyriaus 
garbės narys Zigmas Jankauskas, 
švenčiantis 80-tąsias savo gyve
nimo metines.

Sverdami sukaktuvininko nuo
pelnus mūsų tautai ir pačiai lie
tuvybei, susipažinkime kiek dau
giau su jo asmeniu ir pažvelki
me į tuos darbus, kuriuos jis nu
veikė.

Zigmas Jankauskas gimė 1886 
m. sausio 1 d. Pyplių kaime, Žas
lių valsčiuje, Trakų apskr. vidu
tinioko Ūkininko šeimoje. Mokė
si namuose ir Žaslių pradžios 
mokykloje. Kaip tuo metu dauge
lis vengdami karinės tarnybos 
caro armijoje, 1904 m. gruodžio 
23 d. atvyko į JAV ir apsigyve
no Lawrence, Mass. IŠ prigim
ties būdamas gyvo būdo ir susi
pratęs lietuvis, nežiūrint pradi
nių sunkių kūrimosi sąlygų ver
žėsi į mokslą. Pasirengęs sto
jo į Walparaise universitetą ir 
po keletos metų baigė pasirink
tus kursus įsigydamas adminis- 
tracinų žinių ateities gyvenime. 
Zigmas Jankauskas, šią moks- 
lainę baigęs, lengvai galėjo susi
rasti bet kurioje įstaigoje dar
bo ir joje užsirausti atiduodamas 
gražiausias savo jaunystės die
nas ir jėgas, tačiau jo tas ne
viliojo. įsijungęs į lietuvišką 
veiklą visą savo gražų amželį, 
atitrukdamas nuo pasirinkto kas
dienio lengvesnio darbelio, visus 
sugebėjimus ir sveikatą mūsų 
tautos gerovei aukojo. 1905-7 m. 
buvo įsijungęs į lietuvišką te
atralinę veiklą dalyvaudamas įvai
riuose vaidinimuose. Mėgo dek
lamuoti, ypač labai pamilo poeto 
Prano Vaičaičio kūrybą — daug jo 
eilėraščių buvo atmintinai i§- 
mokęs. Vertindamas meniškas ap
raiškas ir keldamas savo tautie-

žainis. Tegul priskiria Lietuvai 
1945 m. Potsdamo konferencijos 
nuo Vokietijos atskirtą Mažosios 
Lietuvos žemę su Karaliaučium, 
Isrute, Gumbine, Tilže ir kitais 
miestais. Tada gali būti abipu
siška kalba dėl Lietuvos sienų 
išlyginimo.

Užtenka Lietuvą dalinti, lie
tuviškas žemes parceliuoti be lie
tuviu tautos pritarimo. Jeigu pa
vergta tauta kruvina okupantų jė
ga priversta tylėti, tai ketvirto
ji jos dalis laisvajame pasaulyje 
turi teisę jos vardu kalbėti ir 
reikalauti liautis vienašališkai 
tvarkyti Lietuvos reikalus.

Seniau žinojome, kad Lietuva 
buvo tris kartus padalinta: 1772, 
1793, 1795 m. Šiandien jau pamę< 
tėme Lietuvos dalinimų skaičių. 
Lietuvos siena rytuose, pietuo
se ir vakaruose išvesta neteisin
gai, nenatūraliai — per etnogra
fines lietuvių sritis, paliekant Gu - 
dijai ir Lenkijai lietuviškas ap
skritis.

IŠ ten girdime mūsų brolių ir 
sesių pagalbos šauksmus, kad da
rytume reikiamus žygius, kad pa
dėtume jiems, nes "Mes miršta
me", sako lietuviai iš lietuviškų 
kaimų, kurie atsidūrė už Lietuvos 
ribų, kaip Pelėsiai, Pilėnai, Ro- 
dūnė, Biliūnai, Giedgaudai ir ei
lė kitų, kur net prie lenkų veikė 
lietuviškos mokyklos, o dabar — 
joks lietuviškas laikraštis ten ne
patenka, jokia lietuviška knyga ten 
neįleidžiama, net lietuviškai kal
bėti draudžiama.

Kaip už Lietuvos ribų atsidū- 
rusios tėviškės sūnus, jaučiu 
šventą savo pareigą kelti balsą 
prieš Lietuvos okupantų padary
tą vienšališką neteisybę, nepri- 
skiriant Lietuvai visų etnogra
finių lietuvių žemių. Taip pat kar
totinai kreipiu lietuvių "iš Lie
tuvos vidurio" dėmesį, kad dėl 
menko etnografinių lietuvių že
mių pažinimo nedarytume tokių 
klaidų, kaip darėme seniau, lai
kydami Vilniaus kraštą lenkišku, 
kada lenkai buvo jį okupavę ir len - 
kino, o dabar už Lietuvos ribų at
sidūrusias lietuviškas sritis — 
gudiškomis, jeigu Gudija jas val
do ir gudina.

Lietuvių išeivija ir jos politi
niai veiksniai Lietuvos laisvi
nimo sąvoką turėtų suprasti pla
čiąja prasme, nes laisviname ne 
vien okupantų apibrėžtose sienose - 
Lietuvą, bet -- visą etnografinę 
Lietuvą, su visu Nemuno, Ne
ries ir Priegliaus upynų erdve. 

čiuose lietuvybės išlikimo ir są
monėjimo mintį, rūpinosi ir jų 
materialine būkle, kad uždirbtas 
pinigas daugiau suktųsi lietuvių 
tarpe, atnešdamas saviesiems 
naudos.

1909 m. su kitais suorganizavo 
kooperatyvą Lawrence ir ten il
gesnį laiką buvo knygvedžiu - iž
dininku. Metėsi ir į visuomeni
niai politinį darbą. Tėvynės my
lėtojų d-joje platino jos leidžia
mą spaudą ir rinko lėšas leisti 
naujiems leidiniams. 1914 m. buvo 
Sandaros d-jos narys, o 1915 m. 
jos vicepirmininkas. 1917-19 m. 
važinėjo po Naujosios Anglijos 
ir Massacbusetts valstijas lan
kydamas lietuvius su prakalbo
mis ir prirašinėdamas tiek Tė
vynės Mylėtojų tiek ir Sandaros 
d-joms naujus narius. 1917-18 m. 
buvo Lietuvių Ūkėsų (Piliečių) 
klubo pirmininkas Lawrencedaug 
prisidėjęs beorganizuojant klu
bui salę įsigyti. Tuo pat laiku 
buvo vienas iš ateivių komiteto 
veikliausių narių karo bonams 
parduoti.

Geresnių pragyvenimo šalitinių 
beieškodamas 1922 m. atsirado 
Philadelphijoje. Visaip vertėsi. 
Vienu laiku turėjo namų pirki
mo-pardavimo kontorą (RealEs- 
tate), kitu -- laivokarčių biurą.

Pažymėtinas 1926 m. Lietuvių 
Dienos surengimas Philadelphi 
joje. Tuo metu čia buvo suruoš
ta pasaulinė paroda minint 1950 
m. JAV nepriklausomybės pa
skelbimo ir miesto gatvės tvino 
nuo masės žmonių. Eisenose da 
lyvavo daugybė lietuvių su sa
vo draugijų bei organizacijų vė
liavomis, priešakyje jų grojo or
kestrai. Spėjama jų buvo išsiri
kiavę apie 11 tūkstančių.

Eisenoje buvo įterpta 10 dide
lių vežimų, kur gyvais paveiks
lais buvo atvaizduota pagoniško-
ji, vėliau rusų pavergtoji ir lais
voji Lietuva. Didžiuliam lietuvių 
jungtiniam koncerte dainavo apie 
800 dainininkų choras. Beto, daly
vavo solistai J. Babravičius, E. 
Mickūnaitė ir A. Banys. Vargonų 
rečitalį išpildė J. Čižauskas. Pa
sirodyta ir su tautiniais šokiais. 
Lietuvių paviljono neturėta, nes 
ka tik atsistačiusiai Lietuvai tam 
ir lėšų trūko ir pačių vertingų 
įdomių eksjponatų, o taip pat en
tuziastų vietoje gyvesnės rek
lamos pravedimo, kur būtų buvę 
galima ką iš tautodailės ar me
no dalykų bei kitą kuo savo tė
vynę pagarsinti.

Lietuvių Dienoje dalyvavo Lie
tuvos atstovai K. Bizauskas, P. 
Daužvardis, P. Žadeikis, arkiv. 
J. Matulevičius, prof. P. Bučys, 
kan. J. Macijauskas, prof. J. Ere
tas ir k.

1932 m. Z. Jankauskas su kitais 
suorganizavo Vilniui Vaduoti S- 
gos skyrių, kuris surinko tam rei
kalui nemaža pinigų. 1933 m. įsi
steigus Dariaus ir Girėno skridi
mo Lietuvon remti komitetui, jis 
buvo to komiteto sekretorium. 
Transatlantiniam skridimui bu
vo surinkta 726,35 dol., o ruo
šiant antrą F. Vaitkaus skridi
mą Z. Jankauskas taip pat buvo 
komiteto sekretorius. Tam žy
giui buvo surinkta aukų, kone dvi
gubai daugiau, negu pirmajam.

Z. Jankauskas daug pastangų 
ir darbo įdėjo Lietuvių Ameri
kos Susivienijime priklausyda
mas kur ir šiandien jis yra fi
nansų sekretoriaus pareigose 135 
kuopoj Philadelphijoje. Įsikūrus 
Amerikos Tautininkų S-gos sky
riui' nuolat veikė jame ir sąži
ningai pildė atlikdamas visas tas 
pareigas, kokias ši organizacija 
savo nariams uždeda. 1956 m. 
jis išrinktas ALT S-gos Phila
delphijos skyriaus garbės na- 
ri.

Jis taip pat yra nuoširdus lie
tuvių bendruomenės narys ir vei
kėjas, net kelis kartus buvo įė
jęs į valdybos sudėtį. Y ra Lietu
vių Fondo narys stovįs pirmesnių- 
jų aukotojų eilėje, davęs gražų 
pavyzdį kitiems, kaip neatidė
liojant reikia remti gyvus tauti
niai kultūrinius reikalus.

Jis yra pavyzdys dar ir tuo, 
kad savo laiku lankydamas sve
timas mokslaines neliko beraš
tis lietuvių kalbai. Z. Jankauskas 
anksti įsijungė ( spaudos darbą. 
Didžiojo savo archyvo dalį ir 
periodinės spaudos rinkinius per
davė Pasaulio Lietuvių Archy
vui Chicagoje.

Zigmas Jankauskas, kaip jis 
pats teigia, daugiau įgavo tos tė
vynės meilės dvasios iš savo 
motinėlės, kur jį palaimino,kaip 
tuos mūsų pirmuosius savanorius 
į tėvynės vadavimo žygį, taip ir 
savo sūnų ji pamokė būti geru

Zigmas Jankauskas atšventęs 80 metų amž. sukaktį.

žmogumi savo tėvų kraštui ir sve - 
timiesiems už jūrių-marių iške
liavus. Visa tai kas ten paliko, 
Zigmas Jankauskas giliai įsisa
vino širdyje ir tuo gyvendamas 
galėjo tiek daug pasitarnauti lie
tuvybės ir mūsų tautos labui. Jis

Prisimokė perdaug darbo 
nemokančio jaunimo
Švietimo - mokymo įstaigos 

Lietuvoj šiomis dienomis suži
nojo, kad teks skubiai padidinti 
studentų - moksleivių priėmimą 
į aukštąsias bei specialines vidu
rines mokyklas, rengiančias spe
cialistus ir kvalifikuotus darbinin
kus pramonei. Turės būti skubiai 
steigiama eilė specialybių moky
mo kursų.

Jau pernai H. Zabulis, Aukštojo 
mokslo komiteto pirmininkas 
Vilniuje, aštriai kritikavo Lietu
voje esamą padėtį, kurioje pirma 
išdygsta naujos įmonės, o tik po to 
tesusigriebiama, kad nėra pa
rengtų joms darbininkų ir vadovų. 
Tai buvo bene pirmas atsikvošė- 
jimas iš džiūgavimų apie didį 
bendrojo lavinimo mokyklų tinklo 
išplėtimą. Ligi tol būdavo tik prie
kaištingai atsiliepiama apie ne
priklausomybės laikais Lietuvoj 
suprastą tiesą, kad turi būti žiū
rima atitinkamos pusiausvy
ros tarp bendrojo lavinimo ir spe
cialybių mokymo. Bet švietimo- 
mokymo įstaigos Lietuvoj neturi 
valios pačios rūpintis tąja pu
siausvyra, kadangi Maskva pa
vydulingai saugo teisę viską — 
net moksleivių bei studentų skai
čių -- nustatinėti iš viršaus. Dar
bo stoka minioms bendrojo lavi

Architektas J. Mulokas sukūrė a.a. Lietuvos gen. konsulo Jono 
Budrio antkapio projektą, kuris bus pastatytas Chicagos Tauti
nėse kapinėse su užrašu: Jonas Budrys Klaipėdos Krašto sukilimo 
vadas, Pirmasis Klaipėdos gubernatorius, Nepriklausomos Lietuvos 
generalinis konsulas New Yorke,

ir šiandien labai sielojasi užgriu
vusia ant mūsų tautos ir valsty
bės nauja nelaime -- bolševikine 
priespauda.

Dvasioje giedriam sukaktuvi
ninkui linkime ilgiausių metų.

J. Bubelis

nimo mokyklas baigiančių jaunuo
lių ilgą laiką’naudota kaip pagrin
das organizuoti talką Sibiro sričių 
kolonizacjai. O specialistų sto
ka pramonėj naudota pateisinti 
tikrų bei tariamų specialistų im
portui į Lietuvą iš Rusijos.

Bet su nedarbo klausimu mi
lijonams mokyklas baigiančių 
jaunuolių susidūrė ir Rusija.Nau
jasis potvarkis net savo pavadi
nimu rodo, kad jis dėl šio rei
kalo išleistas. Jis pavadintas 
"Dėl priemonių, kurios padės iš
plėsti jaunimo, baigiančio bendr 
rojo lavinimo mokyklas 1966 me
tais, mokymąsi ir įdarbinimą liau
dies ūkyje”. Dabar jau ir Lietu
vai teks dalyvauti Rusijos "inte
ligentų pertekliaus" problemos 
sprendime. Potvarkyje smulkme
niškai nustatyta, į kokių mokyk
lų kokius skyrius ir kokius steig
ti nūs kursus turi būti padidintas 
mokinių - studentų priėmimas. 
Skaičiai nustatyti visai Sov. S- 
gai. Juose glūdi ir viešai nepa
skelbtas Lietuvai skirtasis kon
tingentas. Tarp ko kita, potvar
kyje numatytas ir specialius kur
sus baigusiųjųorganizuotas siun
timas dirbti "į kitas šalies sri
tis", nors ir nepriverstinis.

(ELTA)
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Vieno minėjimo proga
Vytautas Meškauskas

knyga.
Žinia

Vasario 26 d. Santara-Šviesa 
rengia Saunų Algimanto Mackaus 
paminėjimą chicagiškiame Jau
nimo Centre. Paminėjimas, man 
atrodo, turėtų labai patikti pa
čiam velioniui. Apie jį patį ten 
bus mažai kalbama, jo garbei ta
čiau bus bandyta išskelti naujų 
kūrybinių kibirkščių. Mūsų ‘mo
dernūs’ kompozitoriai Gaidelis, 
Lapinskas, Švedas bus atstovau
jami naujais kūriniais, Blekaitis 
parodys naują Ostrausko dramą, 
išeis nauja L. Sutemos poezijos

apie tokį paminėjimą su
kelia kai kurių ironiškų minčių. 
Tikrą tiesą sakė tas XVII ar 
XVIII amžiaus prancūzas, kuris 
patekęs Lietuvon konstatavo, kad 
mūsų protėvių svarbiausias užsi
ėmimas yra mirusiųjų garbinimo 
kultas. Kai Algimantas buvo gy
vas -- jam trūko talkos. Aš čia 
galvoju apie tą laiką, kai jis buvo 
įsėdęs į dar iš įsibėgėjimo rie
dančius Margučio ratus. Su pro
tu ir taktu mūsų liberaliai nusi
teikusi šviesuomenė turėjo pro
gos išeiti į platesnes mases ir gal 
būt suvaidinti didesnį vaidmenį 
negu iki šiol. Tačiau ta proga ne
buvo išnaudota dėl labai supran
tamų priežasčių. Žmonės jau čia 
išėję mokslus dirba savo srityje, 
tas darbas normaliai užima jų vi
są laiką. Lietuviškiems reika
lams lieka tik gal koks vienas 
ar kitas savaitgalis. Žinoma,yra 
išimčių, tačiau jų nekažin kiek 
ir jos visą laiką mažėja. Visa lie
tuviška veikla remiasi daugiau
siai tais, kurie įmonėm ir įstai
gom pardavė ne savo protus, bet 
tik tam tikrus kūno judesius. Šiuo 
atveju dar lieka šiek tiek dvasi
nės energijos, kuria galima su
naudoti ir visuomeninei ar kul
tūrinei veiklai.

Algimantas buvo reta išimtis. 
Normaliai jo amžiaus vaikinai -- 
jis gimė 1932 metais --neturi jo
kių sunkumų įsilieti į amerikoniš
ką gyvenimą ir net jo kultūrines 
apraiškas. Jis tačiau buvo poetas 

Čekiai gaminami 
vienam reikalui. 
Kad būtų inkasuoti.

Klausk mus
apie daugiausiai 
inkasuojamus čekius mieste.

Federalinės Depozitų Draudimo Bendrovės narys

Niekas taip 
nepalengvina pakeisti 
čeki j pinigus. Yra gi 78 Cleve
land Trust bankai įvairiose apylin
kėse, laukią iškeisti čekius. Vieną 
vis rasite arti jūsų. Tik Įrodykite 
savo tapatybę, ir kiekviename sky
riuje bus iškeistas asmeninis Cleve
land Trust čekis iki $50 be jokių 
klausimų, telefonų ar atidėliojimų.

Geriausiai žinomas bankas, ge
riausiai žinomi čekiai, ir geriausiai

žinomi klijentai, 
kur jie bekeliautų. (Ar 

žinote, kad The Cleveland Trust 
Company yra ne tik didžiausias 
bankas valstijoje, bet kartu ir 18-as 
iš eilės iš 14,000 bankų Ameriko
je?).

Kodėl neatidaryti patogią Cleve
land Trust einamą sąskaitą su se
kančios algos čekiu ? Smagu jaus
ti tokį didelį banką, kaip Trust 
Company, užnugary.

Cleveland Crust
DIDŽIAUSIAS OHIO BANKAS

ir liko... mūsų tarpe. Pasitaikė 
proga šiaip taip verstis iš Mar
gučio pranešėjo, o vėliau ir to 
paties vardo mėnraščio redakto
riaus pareigų -- jis ja ir pasi
tenkino.

Tiesa, jis nebuvo išeivijos laik<- 
raščio ar radijo valandėlės idea
lus redaktorius. Daugiau ar ma
žiau pažindamas beveik visus iš
eivijos laikraščių redaktorius bei 
leidėjus,manau, kad tos profesi
jos idealas turi būti neišsemia
mos energijos žmogus, besilan
kąs visose krikštynose ir laido
tuvėse, visur galįs pasakyti ke
letą pritaikintų žodžių ir kiekvie
ną progą mokąs išnaudoti savo 
laikraščio naudai. Kiekvieną šei
mos įvykį -- vestuves ar gimi
mą -- jis pristato savo skaity
tojams kaip visos tautos laimė
jimą.

Žinia, toks laikraštis ne visa
dos yra įdomus, tačiau tai mažes
nė bėda. Skaitytojai jį prenume
ruoja ne tam, kad skaitytų, bet 
tam kad 'palaikytų*. Galų gale 
kiekvieno lietuviško laikraščio iš
silaikymas šiame krašte jau yra 
tautinis laimėjimas.

1948-51 m.m. nauja ateivijos 
banga iš dalies atpalaidavo re
daktorius nuo tokios ‘visuomeni
nės veiklos*, tačiau ateitis atro
do gana tamsi ir ilgainiui laikraš> 
čio egzistencija ar mirtis pri
klausys daugiau nuo tokių 'ide
alių’ redaktoriaus bei leidėjo su
gebėjimų negu kitų jų privalumų.

###

Algimantas buvo atpalaiduotas 
nuo tokios visuomeninės veiklos, 
jis galėjo pasišvęsti tik redaga
vimui bei medžiagos sutelkimui, 
bet rezultatai nebuvo ypatingi. 
Galvojant apie naujo žurnalo lei
dimą tai reiktų atsiminti. Ži
noma, Margutis buvo ne jo, bet
L. Vanagaitienės, ji buvo šeimi
ninkė, tačiau ne energinga ir man 
atrodo, kad ji būtų patenkinta savo 
redaktorium, jei jis turėtų pasi
sekimo. Čia reikia atsiminti, kad 

Algimantas nebuvo žurnalistas ir 
iš pradžių į redagavimą žiūrėjo 
be jokio entuziazmo. Tačiau 
ilgainiui tą darbą pamėgo ir kai 
prasidėjo kalbos apie mėnraščio 
pardavimą kam nors kitam, Al
gimantas sakėsi, kad bent dail. 
A. Kurausko sukomponuoto vir
šelio niekam neperleisiąs — tai 
esanti jo asmeniška nuosavybė.

###

Algimantui labai rūpėjo vadi
namas ‘bendradarbiavimo’ klau
simas. Taip suprantama. Kaip 
poetas, menininkas, jis buvo rei
kalingas auditorijos ir ryšio su 
ja. Tuo tarpu išeivija paprastai 
yra konservatyvi ir natūraliai 
stengiasi išlaikyti atsivežtas ver
tybes, į kiekvieną naujovę žiūrė
dama su įtarimu. Už tat sunku 
joje rasti platesnę rinką nau
jom idėjom ir naujom formom. 
Iš kitos pusės ir tėvynėje liku
sių veikla visose srityse, net 
ir meninėje, yra suvaržyta. Dėl 
to visas klausimas darosi nepap
rastai komplikuotas, ką paskuti
niųjų dienų ginčai geriausiai įro
dė.

Ir čia susiduriame su para
doksu. Gaunasi įspūdis, kad mū
sų liberalinis jaunimas nori ko
voti su išeivijoje dominuojančiu 
konservatyvizmu, visai rezig
nuodamas prieš didesnę prie
spaudą tėvynėje. Žmonės, kurie 
Lietuvoje buvo įsitikinę, kad li
beralizmas veda tiesiai į komu
nizmą, gavo naują įrodymą. Ži
noma, tai neteisinga. Šiandien 
praktiškai visose be išimties mū
sų politinėse ir ideologinėse sro
vėse rasime glaudesnio "bend
radarbiavimo" šalininkų ir labai 
kietų priešininkų. Asmenys, ku
rie privačiai bandė tą ‘bendradar
biavimą’ puoselėti yra kilę iš taip 
vadinamos katalikiškos stovyklos 
ir katalikiškų laikraščių bendra
darbių eilės.

Kartu reikia pastebėti, kad 
mestas šūkis, kad, girdi, jauni
mui reikalingas ryšis su kraštu

Australijo® lietuvių skautų stovykloje.

SKAUTAI AUSTRALIJOJE
Su pirmuoju DP transportu į tuntai ar vietininkijos, ir jų bend

Vakarų Australijos uostą Fre- 
mantle 1947.11.28 d. krantan iš
lipo pirmieji lietuviai skautai 
(43 skautai, 6 skautės) vadovau
jami s. B. Dainučio. Nuo čia ir 
reikia laikyti lietuvių skautų pra
džia Australijoj.

Vietos darbo įstaiga išskirs
tė pirmuoju transportu atvyku
sius po platųjį Australijos kon- 
tin entą darbams. Skautiškas, ak - 
tyvus veikimas neturėjo sąlygų, 
nes ir vėliau atvykusius emi
grantus palietė toks pat likimas. 
Buvo palaikomas tik korespon- 
dencinis ryšis. Tik apie 1950 me
tus, atlikus 2-jų metų darbo prie
volę ir didesniam skaičiui lietu
vių suvažiavus į Australijos mies
tus, skautai sustiprėjo ir tvirtai 
laikosi iki šių dienų.

Kiekviename Australijos did
miestyje veikia lietuvių skautų 

yra faktinai senių išsigalvojimas. 
Norite įrodymo. Kada Dirvoje pa
sirodė 'jaunosios kartos’ repre
zentantų Vytauto Kavolio ir Ju
liaus Šmulkščio laiškai? O gi ta
da, kai aš pasisakiau už Gold- 
waterio kandidatūrą!Baimė,nors 
visai nepamatuota, kad jis ko ge
ro bus išrinktas prezidentu, pri
vertė ir juos nusileisti iš inte
lektualių aukštumų į Dirvos skai
tytojų slėnį. Tai natūralu ir pil
nai suprantama. Gyvenant šiame 
krašte turi domėtis ir šiuo kraš
tu. Ir į komunizmą mūsų taip va
dinamos jaunesnės kartos pažiū
ros skiriasi nuo seno ne dėl 
ko kito, kaip Amerikos aukštųjų 
mokyklų ir viešosios nuomonės 
formuotojų įtakos.

###

Naujienų 'kultūriniame priede’ 
prisiglaudę Santaros - Šviesos 
"Mūsų Žingsniai" pakartojo 64m. 
Margutyje paskelbtą straipsnį ‘Sa< 
lemo dvasia*. Jame Mackus sie
lojasi dėl raganų medžioklės mū
sų tarpe ir tarp kitko pamini 
"juodosios rasės žmonių sąjū
džio pristatymą mūsų spaudoje". 
Algimantas piktinosi mūsų abe
jingumu Vytauto Kavolio pareiš
kimui, kad moraline prasme ir 
dėl savo teisių kovojantis Missi- 
ssippi negras ir dėl savo teisių 
kovojantis pavergtas lietuvis yra 
tos pačios kovos broliai. Man at
rodo, kad mūsų skepticizmas tuo 
klausimu buvo labai pagrįstas. 
Praktiškai ta kova jau yra laimė
ta be mūsų dalyvavimo. Negrui, 
jei jis kvalifikuotas, šiandien leng
viau gauti gerą vietą negu bal
tam. O kas liečia visų prispaus
tųjų solidarumą, tai negrų vadas 
dr. Martin Luther King, jr. vi
sai nepr i jaučia vietnamiečiams, 
kurie kovoja su komunistais, jis 
pasisakė prieš JAV įsikišimą į 
tą kovą. Nėra vilties susilaukti ir 
kokios moralinės paramos iš 
naujųjų juodųjų valstybių Afriko
je. Jų dauguma perneša žymiai 
sunkesnes savųjų diktatūras negu 
svetimųjų kolonializmą. Žinoma, 
iš principo visados reikia pasisa
kyti už laisvę, bet nereikia už
miršti ir praktikos. Ak. ir čia mes 
turime perspektyvų ilgainiui pa
virsti tik Sočiai Security nume
riais be jokių kitų individualumo 
pasireiškimų.

Kova už ką nors yra nuolatinis 
gyvenimo palydovas, dėl to, anot 
Škėmos, paukščiai turi nagus, o 
rašytojai plunksnas. Už tat ir Al
gimantą paminėti sujudusiai San- 
tarai-šviesai aš linkiu įgyti nau
jos energijos ir nepražiopsoti 
vėl kokios progos paremti gyvų 
jų užsimojimus. 

ras skaičius viršija 300. I Ra
jono stovyklas (kurios ruošia
mos kas antri metai) suvažiuoja 
per 200 skautų-čių. Australijos 
rajonui dabar vadovauja v.s. V. 
Neverauskas, gyvenantis Adelai
dėje, kiti Rajono V-jos nariai gy 
vena Sydnejuje.

Iki praėjusių metų pabaigos 
Sydnėjuje buvo leidžiamas Ra
jono skautų mėnesinis laikraštis 
"Pedsėkis", redaguojamas s. 
Br. Žalio ir kolektyvo. Jis buvo 
spausdinamas rotatoriumi pačil^ 
skautų. Nuo 1966 m. ALB Krašto 
Valdybai pritariant, "Pedsėkis" 
kartą mėnesyje išeis spausdin
tas spaustuvėje, Australijos lie
tuvių savaitraščio "Mūsų Pasto
gės" viduriniuoju lapu, perlen
kiamas ir tinkamas komplekta
vimui.

Į ateitį skautai žiūri su pasi

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
'TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

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

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1966 metų 
kovo 31 d.

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

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1966 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IJcenzijuotą lietuviu įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARUUETTE GIET PARCELS SERVICE 
2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 

Telef. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608.

Telef. 225-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

tikėjimu, nes jų eilės kiekvienais 
metais vis papildomos nauju prie
augliu, daugiausiai anksčiau skau
tą vusių tėvų vaikais. Skautus nuo
širdžiai remia plačioji visuome
nė ir lietuviškos organizacijos. 
Daug dėmesio skautams skiria 
ALB Krašto Valdyba ir ypatingai 
šios kadencijos pirmininkas p. 
S. Narušis.

Reikia pasidžiaugti, kad Aus
tralijoj visos skautų šakos bro
liškai sugyvena ir yra vienos 
L.S.S. vadijos žinioje.

J.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Dvaras į kurį nebegrjžom... (3)
Pluoštas išgyvenimų pas Borisg Melngailį

Mudviejų kelionės paskutinė sto - 
tis jau buvo ne dvare, bet stam
biame lietuvio sodiečio ūkyje (da
bar, tikriausia, buože vadinamo), 
visai netoli nuo Rozalimo, iš ku
rio viena duktė .buvo atitekėjusi 
į Lašmen-Pamūšio kaimynystę. 
Nuostabu, čia subiro ne tik ma
no krakmolai, bet ir dvaro po
naičio Boriso Melngailio. Sve- 
čiavomės tame lietuviškame pa
livarke gal kokias tris dienas. 
Rozalimiečių vaišingumas ir pa
sitikėjimas dviem klajūnais liks 
neužmirštamas per visą gyveni
mą. Aišku, "tėvelio dvarely" dar 
tebegyveno ir dvi dukterys, lyg 
mudviem- skirtos. Viena tuo me
tu dar buvo gimnazistė, sugrįžu
si tėviškėn rudens atostogų. Va, 
tos veido skaistumą, būdo jauku
mą ir žvilgsnio grožį, kai tik 
susitelkiu, dar ir dabar tebere
giu...

Boriso Melngailio gyvenime 
reikšmingus pėdsakus paliko dvi 
moterys. Šiaip jis tame baroko 
pasauly būdavo gana santūrus, jo
kiu požiūriu nesistengdavo savęs 
parodyti, buvo gerai išauklėtas, 
gražuolių draugijoj visuomet lai
kydavosi? kaip tikras džentelme
nas. Jo išorinis vėsumas gal ir 
buvo ta priežastis, kad moterų 
tarpe jis nebuvo laikomas me
dum, prie kurio dažna bitelė lim
pa. Tačiau ir tokie anksčiau ar 
vėliau savo dalią atranda.

Pirmoji Boriso Melngailio žmo - 
na buvo Rožė Morkelytė, kun. 
prof. Morkaus Morkelio sesuo. 
Tai buvo aukšta, liekna ir pusė
tinai daili, anot K. Binkio, "de
ginanti blondinė". Reikli ji buvo 
moteris, apdovanota drąsa, dis
ciplinuotom manierom ir kandžiu 
žodžiu. Kas nepajėgdavo atsi
kirsti -- tam nejauku būdavo 
Rožės akivaizdoj kaisti. Kai ji 
už Boriso tekėjo — jau nebuvo 
pirmos jaunystės mergina. Meln
gailis su ja susilaukė dukters, 
kurios mergautinė dalia man yra

STASYS SANTVARAS

tobulai nežinoma. Ir tie metai, 
kada Rožė pasidarė Lašmen -Pa
mūšio šeimininkė, iškrinta iš ma
no prisiminimų, nes tuo laiku aš 
buvau Italijoj, taigi seno ir mielo 
bičiulio Boriso ir norėdamas ne- 
gaĮėjau aplankyti.

Kai 1932 m. grįžau į Kauną, 
man regis, kad Melngailiai Laš- 
men-PamŪšy jau nebegyveno, o 
gal tai buvo jų paskutinės dienos 
toj senoj "bajorų gūžtoj". Drau
gai ir pažįstami tada man pakar
totinai pasakojo, kad prie dvaro 
praradimo gerokai prisidėjo ir 
Rožė, nepaisydama užgriūnančių 
sunkumų ir be atodairos pasi
duodama gyvenimo džiaugsmui. 
Tas kalbas gerokai sustiprino 
kiek vėliau pasirodęs V. Mykolai
čio Putino romanas Krizė. Nors 
veikale nebuvo tikrų pavardžių ir 
vietovės vardo, bet visi žinojom 
apie ką ten rašoma. Gaila, su 
Melngailiu man tuo metu neteko 
susitikti, tad netarpiškos tiesos 
aš nesužinojau. Tik baisiai gaila 
buvo, kad taip atsitiko, kad mes, 
seni draugai, tą sunkią valandą 
negalėjom Borisui padėti. Netru
kus mirė ir Rožė Melngailienė, 
berods, ir 40 metų amžiaus ne
peržengusi. Kaip seniai yra pa
stebėta, nelaimė viena nevaikš
čioja...

Kita Boriso Melngailio mote
ris -- Kristina Boguslauskaitė, 
bajoraitė nuo Raseinių. Supran
tama, ji neišvengiamai turėjo 
pereiti nelengvo apsisprendimo 
ir sunkių lūžių kelią. Pasimo
kius Lietuvoj,berods, Raseiniuo
se, kurį laiką ji buvo išvykusi 
Lenkijon, gyveno Varšuvoj. Bet, 
anot Ad. Mickevičiaus, vėl grįžo į 
Lietuvą, tėvynę savo. Trumpa pa
žintis su ja man sudarė įspūdį, 
kad ji yra Rožės priešingybė. 
Daili, grakšti, šviesi ir kultū
ringa, visai laisvai kalbanti lie-

tuvių kalba, didžiai moteriška ir 
trapi kaip mimoza. Neklausiau 
jos metų, bet man rodos, kad ji 
už velionį Borisą yra gerokai jau. 
nesnė. Melngailis ją "atrado" 
Šiauliuose ir netrukus vedė. Tu
rėjo juodu gerai sutarti, jeigu ve
dybinė sąjunga truko porą de
šimtmečių, atlaikė egzilio bandy
mus ir visus pokario sunkumus. 
Dr. Domas Jasaitis savo laiške, 
rašytame 1965 m. lapkričio 20d., 
man pacitavo tokią jos telegramą: 
"Mein gutte Herr Professor 
Melngailis heute frueh verstor- 
ben — Kristine". Taigi Kristina 
užspaudė akis to žmogaus, kurį 
ir mes ne vienas gerbėm ir my
lėjom...

I PLANINGAS TAUPYMAS
m&kaatfuu dividendu#

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

41%
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 

juos galite atsiųsti paštu, nes 
mes apmokam visas pašto 

persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendas 
Išmokamas du kart 

per metus.
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Lašmen - Pamūšio biblioteka, 
esančia Boriso valdžioj, aš go
džiai naudojausi, kai tik tan kie
man nukildavau. Tą patį daryda
vo ir kiti Boriso draugai. Ji bu
vo ne iš pačių didžiųjų, bet jo
je buvo sutelkta nemažai groži
nės literatūros veikalų vokiečių, 
lenkų, rusų, prancūzų, latvių ir 
lietuvių kalbomis. Ir nederėtų 
šiandien kraipyti galvom (jei kas 
to panūstų), kad mes knygų skai
tyti keliaudavom į gilią provin
ciją. Carinės Rusijos knyginis 
palikimas Kaune buvo gėdingai 
skurdus. Balošerio biblioteka gal 
ir buvo šis tas, bet ja naudojo
si nemenkas kiekis Kauno gyven
tojų, sunkoka būdavo apšiurusio 
ir taukuoto veikalo sulaukti. Sa
vo asmenines bibliotekas mes 
tada tik pradėjom rinkti (ir tas 
pastangas, kuriosna per porą de«, 
Šimtmečių buvo įdėta nemažai 
pietizmo, naujųjų laiką "svieto 
lygintojai" bei "išlaisvintojai" 
taip pat sunaikino!). Taigi kur 
nors aptikti geresnę biblioteką 
anuo metu jaunam žmogui buvo 
nemenkos radybos.

Melngailio biblioteka kurį lai
ką man buvo tikras universitetas. 
Ten aš tvirtokai susipažinau su 
Calderon*o, Shakespeare’o, Ros- 
tand’o, Lope de Vegos, Moliere’o 
Ibseno ir Hauptmann’o teatrais, 
aptikau net D’Annunzio Mirusį 
miestą (La citta morta), kurį ru
sų kalbon išvertė Jurgis Baltru
šaitis. Didžiausią įspūdį anuomet 
man darė Dostojevskis, tad Laš- 
men-Pamūšy perskaičiau beveik 
visus jo žymiuosius veikalus (net 
ir nuobodųjį Podrostoką). Po to 
ėjo Tolstojaus, Turgenevo, Go
golio, Čechovo ir Gorkio veika
lai -- skaitymas per dienas ir 
naktis. Šiandien to nepakeltum, 
bet anuo metu tai buvo savo po
būdžio nirvana, tas įsigyvenimas 
į didelių meistrų darbus.

Kai susitikau sulenkais --vei
kiai kilo ginčas su H. Sienkevi- 
Čium. Atsimenu, Ugnim ir kardu 
skaitymo nepajėgiau baigti, nes 
mane pribloškė rašytojo melas. 
H. Sienkevičius sukūrė puikų lie
tuvio Kmito paveikslą, jis buvo 
pats ištikimiausias Jonušo Rad
vilos idėjų sekėjas, nuolatinis jo 
palydovas kelionėse, žygiuose, 
seimuose. Ir tu man taip pada
ryk: kai Radvila buvo nužudytas, 
Kmitas per trumpą laiką atsisakė 
nuo savo pono siekimų ir stojo už 
Rzeczpospolitą! Many ligi šiol 
išliko gyvas įspūdis: rašto žmo
gus jokiu atveju neturi teisės me
luoti!... Mečiau knygą vidurinas
los, kitą rytą pakėliau tik dėl to, 
kad reikėjo padėti ją į bibliote
kos lentyną...

Lašmen-Pamūšio biblioteka 
būdavo ir mūsų darbo kamba
rys. Ne vienas lietuvis rašytojas 
tame kambary yra tai šį, tai tą 
parašęs. Aš ten parašiau savo 
Minių mylimosios III-ją dalį. 
Veikalo rankraštis yra dingęs,

bet man ir dabar vaidenasi, jog 
tai buvo pati brandžiausia trilo
gijos dalis. Gal ji buvo parašyta 
Bernardo Shaw dramaturgijos įta
koj, bet savaiminga savo tema, 
tos temos vystymu ir išbaigimu.

Pats nuostabiausias įvykis, lie
čiąs mane, išsirutuliojo irgi toj 
bibliotekoj. Vieną kartą, kai Laš- 
men-Pamūšy viešėjo šeši ar sep
tyni dainiai, po gerų ir gausių 
pietų visi sugūžėjomBoriso biblio
tekom Langai buvo atviri, ore 
dvelkė rugpiūčio pabaigos neslo- 
gi šilima. Susėdom ten, kur kam 
patiko. Aš, turėdamas ilgas ko
jas, užsikoriau ant palangės ir ten 
patogiai įsitaisiau. Tada Kazi
mieras Binkis, kuris visada bū
davo kupinas nepaprastų sumany
mų, tvirtai ir įsakmiai tarė: "Bo
risai, duok dainiams pieštukus ir 
popierio, bandysim eilėraščio 
rašymo turnyrą! Geriausio kūri
nio autorius bus papuoštas lau
rų vainiku ir kitom gėrybėm ap
dovanotas! Laikas -- penkiolika 
minučių, tema --laisvai pasiren
kama!"...

Tai išgirdęs, aš vos nenugriu- 
vau nuo lango. Tačiau nei vienas 
mūsų nepakėlė balso prieš tą Bin
kio potvarkį. Borisas Melngailis 
tuoj padalino popierį ir pieštukus, 
o Kazimieras patikslino: "Pasi
rengta, pradėkim!"

Gerai menu, sėdėjau ant palan
gės susijaudinęs ir apsvaigęs, be
veik neapčiuopiama galva, kurioj 
jokia mintis nesidavė pagaunama. 
Aišku, tas dar labiau kaitino ner
vus. Apžvelgiau draugus, visi jie 
buvo įsikniaubę į popierio lapus ir 
labai rimtai dirbo. Tada pro at
viras duris žvilgterėjau į valgo
mąjį, kur dar teberiogsojo pietų 
likučiai, pasižiūrėjau į rudenėjan
tį sodą ir staiga kažką sugrie
biau. Berods, Paul Valeryyra pa
sakęs, kad dievai poetui duoda tik 
pirmąjį posmą, o kitus jau reikia 
pačiam padaryti. Tačiau, kai tą 
pirmąjį turi, tai jau yra už ko pa
silaikyti! Ypačiai tokioj klaikioj 
situacijoj, kai laiko tau duota 
tik ketvirtis valandos: "Dievų 
duotą posmą" aš taip surezgiau:

Vėjuoto rudenio baltoji duona
Ant stalo jau -- 
Išmėtyti jausmai ir mintys 

išblaškytos
Neveltui jau...

Dar trys posmai po šio savai
me išsiliejo, lyg būtų kas pasą- 
monio dangelį atidaręs. Taip Laš- visako dėvima tragiko kaukė. 
men-Pamūšy, berods, per 13 mi
nučių, gimė mano Rudenio duona, 
ilgainiui eilėraštis ir visuotinai 
nesupeiktas.

Kai turnyrui skirtas laikas bai
gėsi, Borisas Melngailis surinko 
lapus ir su K. Binkių išėjo pasi
tarti. Pasirodė, pats turnyro su
manytojas norėjo tik pažaisti, 
pats jisai tada sklandžiai sueilia
vo tokią lyg ir blevyzgą: "Pas 
Borisą, pas Melngailį" ir "Pas 
Melngailį, pas Borisą".., Kiti 
draugai įvairiai pasireiškė: vie
nas tik posmą teparašė, kitas po
rą posmų, o kuris dar iki galo 
sąlygas įveikė -- dabar nebepri
simenu.

Turnyro teisėjai -- Binkis ir 
Melngailis — man tobulai to ne
laukiant, paskelbė mane varžybų 
nugalėtoju!

Po to buvo "pagerbimo" apei
gos ir visas tas pusdienis pra
ėjo tik jauniem žmonėm pasie
kiamoj nuotaikoj. Dainavom, 
skaitėm eiles, lyg būtų Velykų 
šventės. Netrukus K. Binkis Ru
denio duoną atspausdino Kauno 
Naujienose, kurias jis tada reda
gavo. Deja, po to, kiek aš besi
stengiau, jokių žolių vaini ku jau 
nebuvau dabinamas...

Borisas Melngailis 1961 m. savo bibliotekoje Vienoje su iš Ameri
kos atvykusia viešnia L. Jasaityte-Valiūniene, 

knygas, ūda sušnerėdavo tik ver
čiami lapai, bet būdavo ir įspū
džių bei nuomonių pasidalinimas, 
kurian įterpiamas sąmojis ar 
anekdous sukeldavo nemaža juo
ko, visą dvaro rūmų sparną nuo 
žemės pakeldavo.

Dažniausia pašnekesiai būdavo 
ramūs, bet kartais įsiliepsnodavo 
ir karšti ginčai. Įsidrąsinę, nuo
mones reikšdavom vienas per ki
tą! Tikrai, toj bibliotekoj pra
leista puikių literatūrinių popie
čių, ištisų literatūros vakarų, o 
kai kada pasimaudyta ir linksmo 
pobūdžio pokalbiuose.

"Simpoziumai" būdavo ypačiai 
gyvi, turiningi ir smagūs tada, 
kai juose dalyvaudavo Kazys Bin
kis. 1923-27 m. laikotarpy jis jau 
buvo studijavęs Berlyno univer
sitete, neblogai mokėjo vokiečių 
kalbą, iš Vakarų buvo parsive
žęs visokių naujovių, kurias ban
dė ir Lietuvoj įdiegti. Vakarai 
ir jų kultūra tada mums buvo ne 
menka atrakcija, o poetas Kazys 
Binkis tikrai buvo sparnuoto žo
džio vyras. Jei ką pasakodavo, 
tai būdavo ko pasiklausyti! Jis 
galėdavo būti rimtas, kupinas oru
mo, beveik nepasiekiamas savo 
aukštybėj, tačiau, kaip man atro
do, tai buvo tik maniera, tik dėl

Boriso Melngailio biblioteka 
buvo mūšy pokalbių, " simpoziu
mų’’, literatūros skaitymo ir na
grinėjimo būstinė. Būdavo valan
dų, kada sėdėdavom įsikniaubę į

IIESĖMMI CHICAGIIJE PIRKITE VILIUJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1.
2.
3.
4.

import. French Cognac ...............5th — 4.39
Armagnac Imp. French Brandu... 5th — 4.39
Skaidrioji 80 proof.......................5th — 3.19
Zubrovka 100 proof ...................5th—4.75

5.
6.
7,

Import. Bordeaux Wine...............5th— 0.98
Import. Riccadonna Vermouth Bott. —1.29
Import. Napoleon Vermouth .... Bott. — 1.19

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

Paprastai K. Binkis būdavo ypa
čiai šiltas ir jaukus, tiesi ir ne
veidmaininga bičiulio širdis, bi
čiulystei galinti net kraujo auką 
sudėti. Pakalbėjęs ką nors rim
tai ir iškilmingai, čia pat jis ga
lėjo pažerti keletą sąmojingų sa
tyrinių ar humoristinių posmų, bū
damas tikras, kad mūsų tarpe 
varžovo neturi. Jei kuris nors 
bandydavo Binkio stilium prabil
ti -- nekas teišeidavo. Be to, jis 
buvo prisirinkęs eibę įvairių nuo- 
tykių, pasakojimų ir anekdotų. Ga
lėdavai visą vakarą sėdėti jo drau - 
gystėj, klausyti jo "pasakų", o 
šaltiniai vistiek dar nebūdavo iš
semti.

Ir nuostabus žmogus buvo Ka
zys Binkis -- beveik niekad su 
savo kartos rašytojais jis nedrau
gavo, gal net jų vengė, visuomet 
buvo apsuptas jaunimo. Kai mes 
"nusenom" -- jo aplinkoj atsira
do Jonas Aistis, Antanas Miški
nis ir dar gal vienas kitas. Ta
čiau kai kurie iš mūsų melngai- 
linio būrio iki jo kelio pabaigos 
turėjom pastovių privilegijų, bū- 
davom kviečiami į namus, vaiši
nami, pabarami ir paglostomi. To
kių tarpe, berods, pirmasis bu
vo Antanas Rimydis.

Nesu absoliučiai tikras, bet 
man regis, kad Melngailio biblio
tekoj mes nagrinėjom ir tuo me
tu garsų Marinetti Futūrizmo 
manifestą. Vien tas faktas rodo, 
joga ui buvo moderninės litera
tūros salionas. Vokiečių ir aust
rų poetus balsu skaitydavo Bo
risas Melngailis ir Kazys Bin
kis. Mūsų rate tada buvo ma
dingi Grillparzer, H. Hofmann- 
stahl, R.M, Rilke, Arno Holz, 
F. Werfel, Kafka, berods, šiek 
tiek ir Brecht. Prancūzų kalbos 
ne vienas buvom gerokai pasimo
kę, tačiau Baudlairą, Verlainą, 
Valėry ar kurį kitą skaitydavom 
verstus į kurią nors mums su- 
pranumesnę kalbą. Tik Juozas 
Tysliava, grįžęs iš Paryžiaus, 
bandė į mūsų salioną įvesti pran
cūzų kalbą, kai ką paskaitydamas 
iš savo Coupe de Vents, betgi tas 
didžiai talentingas vyras vieno 
gabumo regimai neturėjo -- ne
įveikdavo svetimų kalbų foneti
kos.

Rusų ir lenkųautorius dažniau
sia skaitydavo Antanas Rimydis. 
Jis turėjo tik jam vienam būdin-

gą skaitymo manierą ir patosą, 
ištikro skaitydavo originaliai ir 
įdomiai, gerai valdė ir skaitomų 
autorių kalbas. Kokie lenkai mus 
tada patraukė — dabar nebesu
gaudau. IŠ rusų daugiausia buvo 
vartaliojami simbolistai Al. Blo
kas, Balmontas, mūsiškis Balt
rušaitis, Briusovas, kaip teore
tikas Andrėj Bielij. Be to, Anna 
Achmatova, Cvetajeva, Gumilio- 
vas, Mandelštamas. Pasismagu- 
riavimui vis palikdavom Eseni- 
ną ir Majakovskį. Ant. Rimydis, 
ypač pastaruosius du skaityda
mas, kartais taip įsilėkdavo, jog 
net graudintis pradėdavo. Kai ku
rie mūsų susigraudindavom 
drauge su skaitomos poezijos in
terpretatorium, o kai kurie iŠ to 
graudulio ir pasišaipydavom. 
Mat, žmonės ne ant vieno kur
palio tempti! Kas vieną jaudina ir 
graudina, tai kitam gali net vi
sai širdies nesiekti. Galgi ne be 
pagrindo ir žemaičiai sako: "Ne 
tas gražu, kas raudona, bet tas 
gražu, kas kam patinka"...

Poezijos skaitymus paprastai 
lydėdavo skaitytų kūrinių anali
zė. Ir tai būdavo nemenka mo
kykla jauniem rašto žmonėm. Kai 
kuriuo požiūriu gal net nepakei
čiama mokykla, nes tie nagrinė
jimai ir aptarimai ne iš kated
ros buvo skelbiami, o jaukiam ir 
solidariam draugų būry suieško- 
mi ir įsisąmoninami.

Vakarais, kada romantinės žva
kių ir žibalinių lempų šviesos 
skaitymui būdavo mažoka, Bori
so Melngailio bibliotekoj organi- 
zuodavom "muzikinius pasirody
mus", žinoma, juos atmiešdami 
kokio nors linksmo ar baugaus 
nuotykio pasakojimu. Mėgdavom 
dainuoti senas ir mažiau girdė
tas liet, liaudies dainas, kurių 
nemažai aš buvau išmokęs iš sa
vo dainininkės motinos. Tačiau 
kai kada "pagiedodavom" ir sve
timom kalbom.

Tokių vakaronių nuotaikos Ka
zys Binkis mėgdavo sentimenta
lius dalykus —Vertinskio roman
sus ir vadinamas čigonų dainas 
(pats jis neblogai paskambindavo 
fortepionu, mėgo gerą muziką, tad 
šios nuotaikos anaiptol nebuvo jo 
muzikinis skonis). Aš pats to 
žanro dainų niekad nemėgau, bet 
visada būdavau būrio "solistas", 
kai tik Kazimieras ir kiti drau
gai to pageidavo. Na, ir pasise
kimas visada būdavo užtikrin
tas!...

Dabar liūdna ir skaudu minėti, 
kad poetas Kazys Binkis man 
priminė tuos dainų vakarus netgi 
tada, kai jau ir jis pats žinojo, 
jog jo gyvenimo dienos baigia iš
sekti...

Visko nepapSsakosi, visų deta
lių neatkasi, o tačiau ne pasaka, 
kad Boriso Melngailio lašmen- 
pamūšinėj bibliotekoj mes išgyve
nom ne vieną nuostabią ir, deja, 
nebepakartojamą valandą...,

(Bus daugiau)

BALTIMORE, MD.
WANTED AT ONCE

EXPERIENCED:— 
MACHINISTS 

TOOL-MAKERS 
Good vvorking conditions. 
Liberal company benefits.

Please write or call
MR. BELTZER— 

FINKEL OUTDOOR 
PRODUCTS 

141 Lanza Avė., 
Garfield, N. J.

201 — 772-7700
(13-19)
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DETROIT

DETROITO JŪRŲ SKAUTUOS 
ŽINIOS

Detroito skautų stovykloje per
nai susirinkę jūrų skautų tėvai, 
išsirinko naują jūr. skautų tėvų 
komitetą: O. šadeikienė -- pirm. 
Ant. Pesys -- kasininkas ir E, 
Kasputienė -- narys.

Gruodžio mėn. 12 d. įvyko tra
dicinė Detroito jQr. skautų "Ka
lėdinė Popietė" Dalyvavo apie 
60 jūr. skautų, tėvų ir rėmėjų. 
Svečiuose buvo Baltijos tunto tun - 
tininkas s. L. Heiningas ir Gabi
jos tunto tuntininkė v. s. J. Pe
čiūrienė. Taip pat keli sausumos 
skautai ir skautės. Visi vadovai 
kalbėjo apie bendrą darbą, rūpės 
čius ir tikslus. Pasikeista sveiki
nimais ir linkėjimais gyventi ir 
dirbti vieningai, nors ir skirtin-

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN

TOOL-DIE MAKERS
Tools for the manufacturer of small 
tube products.

STEADY VVORK & OVERTIME

H & H TUBE & MFG. CO.
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

TOOL & DIE DESIGNERS 
For tools & fixtures. For the manu
facturer of small tube products. 
Permanent postion for qualified men. 
Overtime.

H & H TUBE MFG. CO
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

JOURNEYMEN TOOLMAKERS 
JIGS, FIXTURES & GAGĖS 

FOR 2 SHIFTS
Steady employment for qualified men. 
Good opportunity, benefits and 
future.

BRADFORD PRODUCTION, 
INO.

26290 W. 8 MILE 
SOUTHF1ELD, MICH. 

(16-22)

WANTED
JOURNEYMEN

DIE LEADERS
DIE MAKER RENCH HANDS 

NIGHT SHIFT

DIE MAKER RENCH HANDS 
DAY SHIFT

63 hour week. Frinee benefits.

UNIVERSAL DIE & 
MFG. CO.

1421 E. 10 Mile 
Madison Heights, Mich. 

(15-21)

VVANTED AT ONCE
FIRST CLASS

WELDERS (ARC) 
Steady vvork for qualified men. 

APPLY IN PERSON.
REMKE INC.

28100 GROESBECK HYW.
ROSEVILLE, MICH.

(19-25)

Are You 65 Or Over?
We have permanent job openings in 
the following manufacturing occupa- 
tions:

EXPERIENCED TOOL 
MAKERS 

EXPERIENCED 
HELI—ARC WELDERS 

Overtime voluntary, būt available. 
Good working conditions.

Company presently employs
120 men. 

Apply Anytime. 

SMITH-MORRIS CORP. 
WOODWARD HEIGHTS BLVD. 

Ll 1-3333
FERNDALE. MICHIGAN 

(19-21)

TOOLMAKERS
FULL OR PART TIME. LONG 

PROGRAM.

McDONALD MACHINE 
TOOL CO.

7326 McDONALD 
DETROIT, MICH.

313 — TY 7-2200
(18-24)

VVANTED AT ONCE

TOOL MAKER
LATHE HAND

RADINL DRILL OPERATOR 
MACHINISTS

Job shop experience required. Days,
58 hours, benefits.

WYOMING TOOL & MACHINE 
■CO.

25905 GLENDALE
313 — 537-0950

(18-24)

goję vadovybėje. Jūr. skautų tė
vų k-to vardu kalbėjo Antanas Pe
sys.

Jūrų skautų sueigos vyksta kas 
antrą sekmadieni 11:30 Lietuvių 
Namuose. Vadovas v.v. A. šatrai • 
tis. Jam talkininkauja vyresni va - 
dovai.

Numatoma sudaryti nauja jaun. 
jūr. skautų "bebrų" valtis, kuriai 
vadovaus j. ps. Alg. Pesys. Tėvai 
nori vaikus įrašyti 1 bebrus, (nuo 
7 m. iki 14 m.) kreipiasi 1 Alg. 
Pesį telef. 931-1959 arba J. Baub
lį KE 7-1363.

Numatoma pirkti antras buri
nis laivas. Senąjį "Šarūną" (iš
tarnavusį jau 8 metus) atremon
tavus, bus perleista jūr. skautų ir 
bebrų apmokymui mažesniame 
ežere. Budžiai numato sau pirkti 
kitą būrinį laivą ir laikyti jį St. 
Clair ar Erie ežere lenktynėms 
ir tolimiems plaukimams.

"Šarūną" 1966 metais numato
me laikyti Kensingtono parko 
ežere. Puikiame parke, vos 40 my 
lių nuo Detroito, savaitgalius, kar - 
tu su skautais, galės praleisti 
ir tėvai. 2 canoe, indėniškas val
tis numatoma laikyti dar arčiau t. 
y. Upper Straits p. Atraškevičie- 
nės vasarvietėje, kur skautams 
praktikuojantis, tėvai galės ilsė
tis gražiame sode tarp gėlių ir 
pigiai pavalgyti arba išgerti ka
vos.

Tradicinis Detroito jūr. skautų 
kaukių vakaras "Pajūrio vėjai" 
įvyko š.m. sausio 22 d. Lietuvių 
Namuose. V.V. A. Plečkaičio va
dovybėje, buvo gražiai, skoningai 
dekoruota salė. Nors oras buvo 
labai blogas, tačiau publikos su
sirinko.

1965 m. lapkričio mėn. 26 d. 
Detroite, greitkelyje tragiškai žu - 
vo sunkvežimio vairuotojas a.a. 
Vincas Jomantas. Seligenstadte 
Vokietijoje buvo veiklus L.K. Ša
rūno laivo jūrų skautas.

(JB)

PAS DETROITO ŠAULIUS

Vasario 6 d. šauliai išsirinko 
naują 1966 m. valdybą. V, Tamo
šiūnas -- pirmininkas, Stasė Pra 
nėnienė ir Bronius Burba -- vi
cepirmininkai, Petras Bliudžius 
•— iždininkas ir Juozas Racevi- 
čius -- sekretorius. Kandidatai: 
Bronius Valiukėnas ir Aleksand
ras Gubilas. Revizijos komisijon: 
Albertas Mateika, Juozas Mačiu- 
laitis ir Juozas Augaitis,

Pasveikintas garbės šaulys, 
visuomenininkas Feliksas Motu-

MALE HELP WANTED

EMPLOYEES-FACTORY 
WORKERS 

Good starting pay experience not 
needed. Good vvorking conditions. 
Steady vvork: Apply

MR. JANONIS -- 201 — 933-7800

CRAFTOOLS, INC.
I INDUSTRIAL ROAD 
VVOODR1DGE, N. J.

(17-23)

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, "tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

.Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės i visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_____ CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 9G4 Litertiry Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. —: 7360 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau __ GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685
• YO.UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2994
LAKEW00D, N. J. — 126 — 4th Street_PO 3-8569

• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___ MU 4-4619
• PASSAIC,.N. J. — 176 Market Street______ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 22, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St....... .........PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868

zas švenčiant 75-ių metų sukak
tį“

Laike vaišių, nuoširdžiai gvil
denta jaunimo problemos. Kalbė
jo: Marija Černeckytė-Sims, VIa - 
das Mingėla, Antanas Sukauskas, 

Jurgis Mitkus, Leopoldas Heinin
gas, garbės šaulys Feliksas Mo
tuzas, Jonas Šimkus ir Vladas 
Simutis.

Vaišes paruošė ponios Stasė 
Pranėnienė, Sofija Dryžienė ir 
Marytė Krisčiūnienė. Prie stalų 
patarnavo dešimtmetės: Virgini
ja Pranėnaitė ir Jacintą Žiukai- 
tė.

Detroito šaulių veikla 1965 m. 
tenka apibudinti gerąja prasme. 
Turėta apyvartos virš trijųtūks- 
tančių dolerių.

Susirinkimui ir vaišėms sklan
džiai vadovavo Vladas Pauža, sek 
retoriavo Vladas Mingėla.

* FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄ
JUNGOS --Detroito skyriaus stei* 
giamoji sueiga, įvyks vasario 19 
d. 7 v.v. Detroito Lietuvių Na
muose. Bus trumpai aptarta atei
ties veikla ir renkama valdyba. 
Po sueigos savo dalyvavimu pa- 
remsime Akademikų Skautų Są
jungos ruošiamą pobūvį, kurio 
pelnas skiriamas Jaunimo Kon
gresui.

AR TIKRAI REIKIA SKALDYTIS?

Dirvos sausio 31 d. numeryje 
talpinote nepasirašytą straipsne
lį "Reikalingos dvi bendruome
nės". Jame užmetama dabartinei 
LB Detroito apyl. valdybai, kad ji 
"... yra susigyvenusi su užmies
čio lietuviais ir visai nutolusi 
nuo paties Detroito lietuvių gyve
nimo ir jo kultūrinių reikalų

Nevisai aišku ką reiškia "su
sigyvenimas" ir "nutolimas",nes 
šiuos žodžius rašęs pasitenkina 
vien bendru kaltinimu, nepagrįs- 
damas nei pavyzdžiais, nei fak
tais. Gal "susigyvenimas" turėtų 
čia reikšti priemiestiečių favori- 
zavimą? Jei taip, tuomet kaltini
mas visai be pagrindo. LBvaldy-

M. Ivanausko kūrinys "Tėviškę apleidžiant", kuris drauge su ki
tais jo darbais bus išstatytas Clevelande įvyksiančioje parodoje, N. 
Parapijos salėje.

ba visus Detroito apylinkės lietu
vius traktuoja vienodai ir savo 
darbu stengiasi tarnauti bendram 
visos kolonijos labui, o ne kurios 
nors realios ar įsivaizduotos gru
pės interesui. Bendruomenės 
mėnesio lapelių siuntinėjimas vi
siems apylinkės nariams, tų la
pelių dalinimas prie visų trijų Det
roito lietuviškų bažnyčių, valdy
bos narių lankymasis BALFo, 
Liet. Balso radijo klubo, vyčių 
ir eilėje kitų susirinkimų, bend
radarbiavimas su Organizacijų 
Centru, rūpinimasis abiem litu
anistinėm mokyklom — visa tai 
vargu ar gali būti laikoma įrody
mu, kad LB valdyba ką nors fa- 
vorizuoja.

Teigimas, kad LB valdyba yra 
nutolusi nuo Detroito lietuvių gy
venimo ir kultūrinių reikalų, 
skamba kaip kaltinimas, kad val
dyba kolonijos kultūriniais ir vi
suomeniniais reikalais visai ne
sirūpino. Negi? Atsiradus sunku
mams sudaryti lietuvių delegaci
ją į Detroito pabaltiečių komite
tą, apyl. valdyba paskyrė vieną 
savo narį tam komitetui vadovau
ti ir aktyviai dalyvavo birželio įvy^ 
kių minėjimo surengime bei pra- 
vedime. LB valdyba aktyviai rė
mė žygio į JT ir Lietuvių Fondo 
vajaus komitetus, savo iniciaty
va sudarė Jaunimo Kongreso va
jaus komitetą. Kultūrinės veiklos 
bare LB valdyba surengė St. Barz - 
dūko paskaitą visuomenei, M. Mo- 
tekaičio piano rečitalį ir tris 
"Aukso žąsies" spektaklius, į ku
riuos atsilankė 660 žiūrovų. Be 
abejo, tai dar ne viskas, ką gali
ma buvo atlikti Detroito kolonijos 
visuomeniniame-kultūriniame ba
re. Tačiau teigimas, kad LB val
dyba tais dalykais nesirūpino, 
yra prasimanymas.

Straipsniuko autorius iš vis 
smarkiai perdeda geografinio 
žmonių pasiskirstymo reikšmę 
Detroito kultūriniame gyvenime. 
Jokia Detroito lietuvių organi
zacija nesiskirsto atsitiktine 
Eigh Mile -Telegraph Rd. riba. 
Užmiestyje randasi tik vienas 
lietuviškas kultūrinis vienetas — 
dr. V. Kudirkos mokykla. Bet ir 
šią mokyklą lanko daugelis pa

čiam Detroite gyvenančiųjų o į 
Aušros mokyklą (kurios pats ve
dėjas gyvena priemiestyje) vai
kus veža ir gyvenantieji už mies 
to ribų. Bandymas ugdyti miesto 
ar priemiesčio "patriotizmą" 
šiuo atveju yra grynas nesusi-

THE PLAIN DEALER, Cleve
lando dienraštis įdėjo šį foto
montažą savo sekmadieninėje lai - 
doje (vasario 13 d.), iškeldamas 
Jane Artele straipsniu Clevelan
do Žaibo Klubo tinklininkes lietu
vaites ne tik kaip iškilias lošė
jas ir laimėtojas, bet kaip tos 
sporto šakos puoselėtojas ir ug
dytojas.

Nuotraukose matome: Viliją 
Mockutę (2), Reginą Besperaity- 
tę (3) Aušrą Barzdukaitę (5), 
Dalią Jurgaitytę (7) ir Ireną Bes- 
peraitytę (11). Komandoje dar ak
tyviai reiškiasi Dalė Čiurliony
tė, Valda Žiedonienė ir Marija 
Hoetzlein.

Žaibo tinklininkių komandai 
vadovauja inž. Rytas Babickas. 
Žaibo Klubo pirm. AlgirdasBiels- 
kus.

Šios iškilios ’žaibietės’ savo 
susidrausminusia komanda yra 
populiarios amerikonų tarpe ne 
tik tinklinio sporto šakoje, bet 
prisideda prie lietuvių vardo iš
kėlimo.

pratimas.
Teigti, kad Detroite "rei

kalingos dvi bendruomenės", ga
li tik asmuo, kuris šios koloni
jos nepažįsta, arba iš vis nėra 
suvokęs bendruomeninio darbo 
prasmės (gal dėl to, ir rašo "dvi 
bendruomenės", o ne "dviapylin
kės"). Kolonija, bent šiuo metu, 
nėra pajėgi išlaikyti dvi apylin
kes. Toks skaidymasis bendruo
meniniam darbui būtų nepataiso
mai žalingas. Bėgimas nuo vieni 
kitų kai atsiranda laikini, neesmi
niai nuomonės skirtumai, bend
ram labui niekad nepasitarnaus. 
Detroito LB apylinkė gyvuos ne 
skaldantis, bet jungiant visas ge
ros valios pastangas bendruome
niniam darbui.

L.B. Detroito 
Apyl. Valdyba

JAKUBS & SON

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 Easl 185th St.
KE 1 - 7770
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■H
’ CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

GRAŽUS VISUOMENĖS 
DĖMESYS PREZIDENTO 
A. SMETONOS FILMUI

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Clevelando skyriaus su
ruoštas tradicinis Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėji
mas .Įvykęs šeštadienį,vasario 12 
d. Čiurlionio Ansamblio namuo
se t susilaukė nepaprasto visuo
menės dėmesio ir praėjo šiltoje, 
jaukioje atmosferoje. ALT Cle
velando skyriaus ruošiamo minė
jimo išvakarėse nebuvo siekia
ma sudaryti gretimo minėjimo 
įspūdžio. Tai vienos organizaci
jos tradicija, prie kurios jungtis 
mielai kviečiami ir svečiai. Ku
rie perdaug "nesikuklino",Neat
ėjo ir -- nesigailėjo.

Minėjimą trumpu žodžiu atida
ręs sk. pirm. J. Čiuberkis pri
statė prez. A. Smetonos filmo 
iniciatorius K. S. Karpių ir J. 
Dundurą. Trumpas, vos 20 min. 
trukęs filmas turi didelės doku
mentinės reikšmės. Jame mūsų 
jaunimas mato gyvą, energingą sa - 
vo valstybės prezidentą, jo tra
gišką mirtį ir iškilmingas laido
tuves. Gerai pertiekti vaizdai pa
darė gilaus įspūdžio ir vyresnės 
kartos žiūrovams. (Filmas bus 
pakartotas Liet. Studentų S-gos 
Clevelando skyriaus ruošiamame 
Nepriklausomybės šventės minė
jime.)

K.S. Karpius paaiškino ir pa
ryškino kai kurių vaizdų eigą, 
prasmę, anų laikų veikėjų pa
vardes.
pastovi įkalbėta juosta, sklan
džiu žodžiu palydinti filmo eigą. 
Laidotuvių epizodui užtenka pri
taikytos muzikos garsų.

Filmui pasibaigus, jaukioje, 
šeimyniškoje atmosferoje sve
čiai dalinosi įspūdžiais, skyriaus 
valdybos vaišinami.

Vaišių metu svečiams buvo 
skirti laimėjimai. Prez. A. Sme
tonos bareljefą laimėjo E. Ste- 
ponienė, o šampaną I. Verbyla. 
Ten pat buvo skirstomi laimėji
mai Dirvos rėmėjams. Skirstymą 
pravedė Vilties d-jos rev. k-jos 
pirm. A. Garmus ir J. Šiaučiū
nas. Laiminguosius bilietus iš
traukė D. Palubinskaitė. (Laimė
jusiųjų sąrašas skelbiamas at
skirai).

ALT Clevelando skyriaus val
dyba reiškia padėką visiems atsi
lankiusiems ir prisėdėjusiems 
prie minėjimo pasisekimo: J. Dun- 
durui už filmo demonstravimą ir 
tokį kruopštų jo paruošimą, po
nioms Čiuprinskienei, Pročkie- 
nei, Staškūnienei, Stuogienei.Ber^ 
notienei ir Čiuberkienei už para
mą ir talką vaišėms.

VIRŠUJE: Vasario 16 minėjimo 
dalyviai Clevelande N. Parapijos 
salėje.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Vasario 16 minėjimo Clevelande programos išpildytojos buvo apdovanotos gėlėmis. Prieky stovi: In
grida Bublienė, Genovaitė Karsokienė, Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė ir Birutė Smetonienė. Toliau maty
ti šv. Kazimiero lit. mokyklos tautinių šokių grupės šokėjai. J. Gar los nuotrauka

prisiminimas pagerbtas atsisto
jus tylos minute.

Kuopos iždo sekretorė. Marija 
Misčikienė. patiekė kuopos 1965 
metų piniginės apyvartos apyskai
tą. Ir apyskaitos prmieji daviniai 
praskambėjo liūdesio ženkle; 
praėjusiais metais iš gyvenimo 
pasitraukė net šeši vyresnės kar
tos veiklūs nariai: Jonas Banelis, 
Juozas Bernotas, Amanas Jocis, 
Ona Karpienė, Antanas Šimkūnas, 
ir Juozas Židžiūnas. Pasiguosta; 
kad tuo pačiu laiku į kuopą įsi
rašė 12 naujų narių (7 suaugę ir 
5 jaunameČiai). Sueigos dieną 
kuopoje buvo 248 nariai (173 su
augę ir 75 vaikai bei jaunameČiai)

Kuopos metinės iždo apyvar
tos toks vaizdas: įvairių apdrau
dos mokesčių ir kuopos narių 
metinių įnašų: $6.765.39. Per
siuntus SLA Pildomajai Tarybai 
priklausomus apdraudos mokes
čius ir padengus kitus išmokė
jimus išlaidų turėta $6,683.47. 
Metinė iždo piniginė apyvarta baig 
ta su $21.92 pelno. Pelno likutis 
susidarė iš praėjusios vasaros 
suruošto Čiurlionio Ansamblio so
delyje sėkmingo pobūvio, kuopai 
davusio per $50,00.

Su pasitenkinimu buvo sutiktas 
Vytauto Braziulio pareiškimas, 
kad į kuopa įsirašė 8 nauji na
riai, įvairiomis apdraudomis 

Vasario 1 d. įvyko SLA 14 kuo - bendrai $14.000 sumai, 
pos narių susirinkimas.

Pirmininkas V. Braziulis pra, 
nešė, kad sausio mėnesį mirė 
trys kuopos nariai: Bernardas 
Daugirdas, Vincentas Minkūnas ir 
Antanas Vaičiūnas. Jųjų šviesus

Filmui, dar reikalinga rinkime bus renkami ir kuopos de - 
legatai į būsimą SLA Jubiliejinį 
Seimą, 
mėnesio viduryje. Po rinkimų 
ten pat įvyks Tautos Šventės - 
Vasario 
mas su trumpa programa. O po 
minėjimo -- nemokamos vaišės 
kuopos nariams bei jųjų šei
moms. Nariai kviečiami tame su
sirinkime dalyvauti.

įvykstantį š.m. liepos

šešioliktosios minėji-

* VYSK. VALANČIAUS LITU
ANISTINĖ MOKYKLA paminės 
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tę šeštadienį, vasario 19 d. Jū
ratė Balašaitytė (XII kl.) skaitys 
referatą XIX šimtmečio rusų prie
spauda Lietuvoje, Kastytis Gied
raitis (VIII kl.) skaitys savo raši
nį "Ką mums reiškia Vasario 16" 
V. Puškorius, A. Pliodžinskas, A. 
Karsokas, R. Švarcas, K. Gied
raitis ir G. Marcinkevičius atliks 
ištrauką iš Krėvės dramos Skir
gaila.

Minėjimas pradedamas 11 vai. 
Tėveliai ir mokyklos rėmėjai ma
loniai kviečiami atsilankyti.

SLA 14 KUOPOS 
1965 m. VEIKLA

Baigiant negausią sueigą su
tarta sekantį kuopos narių susi
rinkimą kviesti kovo 1 d. Lietu
vių salės svetainėje ir jį skirti 
SLA Pildomosios Tarybos pa
reigūnų rinkimams. Tame susi-

• Clevelando L.S.S. Sky
rius ruošia vasario 19 d., 7 
vai. vak. Čiurlionio ansamb
lio patalpose Vasario 16 mi
nėjimą. Programą išpildys 
jaunimas. Maloniai kviečia
mi dalyvauti visi tautiečiai, 
y pa t i n ga i j a u n i m a s.

Po minėjimo bus muzika 
ir dainos.

VASARIO
ŠEŠIOLIKTOJI

CLEVELANDE
su-ALT Clevelando skyriaus 

ruoštas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimas Naujo
sios Parapijos salėje sutraukė 
arti 600 žmonių. Prieš tai abie
jose lietuviškųjų parapijų bažny
čiose vyko specialios pamaldos.

Iškilmės buvo pradėtos įnešant 
vėliavas ir J. Krištolaitytės-Dau
gėlienės sugiedotais Lietuvos ir 
JAV himnais. Skyriaus pirn». inž. 
A. Pautienis, atidarydamas iškil
mes, pakvietė visus pagerbti žu
vusius susikaupimo momentu. 
Chio Gubernatoriaus J. Rhodes 
ir Clevelando burmistro R, S. 
Locherio proklamacijas perskai
tė G. Kudukienė.

Burmistras R. S. Locheris sa
vo žodyje sveikino visą Clevelan
do lietuvių bendruomenę, kurioje 
gražiai atsispindi meilė ir pasi
šventimas savo kultūrai, savo 
kraštui. Lietuvių bendruomenė 
ypatingai pasižymi aktyvia jauni
mo veikla ir tuo išsiskiria iš ki
tų tautybių bendruomenių. Bur
mistras. šiltais žodžiais užtikri
no, kad pasaulis neliks padalin
tas, kad ateis laisvės valanda 
komunistų pavergtiems kraš
tams. Nuoširdi, kondensuota, sim. 
patingai perduota burmistro kal
ba susilaukė labai šilto publikos 
atgarsio.

Ingrida Bublienė patiekė kon
densuotą Lietuvos istorijos vaiz
dą, kaip pagrindą subrendusiam, 
civilizuotam, kultūringam Lietu
vos valstybingumui įrodyti. Tą 
žino pasaulis, tą žino Europos is
torija, todėl Lietuvos valstybės 
egzistencija ir vieta laisvų Vaka
rų pasaulio valstybių tarpe yra už
tikrinta. Komunistinė okupacija 
kaip Kremliaus kolonistinės po-

litikos ir ekspansijos paseka, ver
čia lietuvius nepalūžti kovoje už 
Lietuvos laisvę, vieningai jung
tis bendram darbui.

I. Bublienė savo kruoščiai pa
ruoštoje kalboje neieškojo iš
skirtinų frazių nei kontraversi- . 
nių siūlymų. Ji nepabrėžė ir ne
kartojo momentų, kurie lietuvius 
skirsto, bet pabrėžė vienybės ir 
susiklausymo prasmę.

Boromeo Seminarijos prof. 
msgr. L. Schumacheris ilgiau už
trukusioje paskaitoje iškėlė ame
rikonų tarpe augantį ir įsigalintį 
defetizmą, faktais ir gyvenimo 
pavyzdžiais parodydamas, kaip 
atkeliami vartai komunizmui, 
žmonėms paskendus ūkinėje gero - 
vėje ir užmerkus akis prieš ko
munizmo agresyvumą. Nerealios 
svajonės ir defetistinė politika 
vedanti į ”wishfull thinking", nors 
ir į laikiną savisaugos jausmą, 
stengiantis palikti komunistus ra
mybėje, tikintis, kad ir jie pa
liks savo materialine gerove su
sirūpinusį pasaulį ramybėje. 
Krikščionybė įpareigoja kovoti 
su blogiu, o ne susigyventi ir jį 
pripažinti kaip neišvengiamą gy
venimo palydovą. Kova su komu
nizmu nėra ekstremizmas, nes 
kovoje su blogiu nėra vidurio ke
lio. Kovoje už Lietuvos laisvę žuj 
vę didvyriai, jei šiandien prabil
tų, nereikalautų jų garbinimo, bet 
klaustų, kiek mes esame pasi
šventę ir pasiryžę tęsti jų pra
dėtą kovą, pasiaukoti skelbia
mų idealų įgyvendinimui. Msgr.
L, Schumacheris kvietė lietu
vius neužsikrėsti įsigalinčiu defe
tizmu, o jungtis į kovą su bend
ru priešu komunizmu.

Po pertraukos skoningai įreng
toje scenoje vyko meninė pro
grama, kurioje 9 lietuvių kompo
zitorių dainas patiekė solistė J. 
Krištolaitytė-Daugėlienė, akom
panuojant G. Karsokienei.

Pianistė Birutė Smetonienė 
skambino variacijas iŠ Schuma- 
no Carnivale Op. 9.

Programos pabaigai Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos tautinių 
šokių grupė, vadov. J. Kavaliū
naitės ir M. Leknicko, pašoko 
tautinius šokius.

Po programos svečiai buvo vai
šinami apatinėje salėje ALT Cle
velando skyriaus uolių talikinin- 
kių ir talkininkų.

M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS 
— AKADEMIJA CLEVELANDE

damas M.K. Čiurlionio kūrinių 
spalvotų reprodukcijų (išleistų 
Lietuvoje) ir leidinių paroda, ku
ri įvyks Čiurlionio Ansamblio na
muose. Paroda atidaroma kovo 19 
d. šeštadienį ir tęsis iki kovo 27 
dienos.

Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio minėjimo akademija ir kon
certas įvyks kovo 20 d. Bus įva
dinė paskaita apie M.K. Čiurlio
nį kaip kompozitorių, dailininką 
ir meno kultūros darbuotoją Vil
niuje. Po paskaitos seks koncer
tinė dalis, kurią sudarys tikM.K. 
Čiurlionio muzikos kūriniai. Iš
pildys mūsų iškilieji muzikai ir 
Čiurlionio Ansamblis.

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
944-6835.

* TĖVYNĖS GARSŲ RADIJO 
programoje šį penktadienį 8 vai. 
vak. Vasario 16 proga kalbės 
PLJK Talkos komisijos vicepir
mininkė Jūra Gailiušytė. Ji savo 
žodyje išreikš lietuvių jaunimo 
žvilgsnį į istorinę Vasario 16 da
tą ir jaunimo pasiryžimą konkre
čia veikla ir darbu siekti Lietu
vos laisvės.

Šioje programoje taip pat daly
vaus Raimundas Bankaitis, Aud
ronė Banionytė ir kiti Vysk. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
moksleiviai.

* INŽ. MIKALOJAUS IVA
NAUSKO liepsnos tapybos paro
da Clevelande bus atidaryta lie
tuvių visuomenei Naujosios Pa
rapijos salėje š.m. kovo 12 ir 
13 dienomis, o amerikiečių visuo 
menei Clevelando diocezijos St. 
John College nuo kovo 15 iki 28 
dienos. Ši kolegija ruošia moky
tojus ir gail. seseris ir ją lanko 
apie 900 studenčių. Ši kolegija 
randasi Clevelando centre prie 
Katedros -- Cathedral Square.

Tiek lietuviams, tiek ameri
kiečiams parodų atidarymo metu 
šios liepsnos tapybos autorius 
Mik. Ivanauskas pademonstruos 
šio degintinio meno techniką, bū
dus, priemones ir kitas galimy
bes. Be to, ekrane pademons
truos liepsnos tapybos kataloguo
tų 160 darbų. Parodose numato
ma išstatyti apie 80 kūrinių.

• Jau yra gauta V. Dau- 
girdaitės-Sruogienės Lietu
vos Istorija, šeštoji laida. 
Terros išleista. Kietais vir
šeliais. Kaina 6 dol. Galite 
Įsigyti Dirvoje.

• Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos tėvų 
komitetas š. mėn. 20 d., sek
madienį nuo 12 vai. iki 3 
vai. p. p. šv. Jurgio para
pijos salėje ruošia pietus.

Visi kviečiami.Savo atsi
lankymu paremsite kilnų 
lietuvišką darbą.

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

Čiurlionio Ansamblio 25 me
tų veiklai minėti Komitetas, sėk
mingai įvykdęs minėjimo akademi
ją ir koncertą, buvo užsimojęs 
suruošti ir didžiojo mūsų daili
ninko - kompozitoriaus, Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio, gi
mimo 90 bei mirties 55 metų mi
nėjimą. Komitetas, vykdydamas 
tą savo užsimojimą kovo 19-20 
dienas skiria iškilmingam M.K. 
Čiurlionio minėjimui.

Iškilmingas minėjmas prade-

IŠNUOMOJ AMAS

Nauja SLA 14 kuopos Clevelande valdyba 1966 metams. Sėdi iš kairės: ižd. Povilas Šukys, iždo sekreto
rė Marija Misčikienė, pirmininkas Vytautas Braziulis, iždo globėja Margarita Johns, Stovi: iždo globė
jas Aleksandras Johansonas, protokolo sekretorė Marija Trainauskaitė, vicepirmininkas Stasys Lazdi- 
nis. Nuotraukoje trūksta iždo globėjos Onos Jokūbaitienės. V. Pliodžinsko nuotrauka

6 kamb. butas atskirame name. 
Dvigubas garažas. Prie Šv. Jur
gio parapijos. Teirautis nuo 8 
vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Tel. HE 1-6412

PARDUODAMI NAMAI
Dviejų šeimų 5-5-4 arti

E. 185 gt. Dideli kambariai. 
Viskas arti.

Vienos šeimos trijų mie
gamųjų, nebrangus, netoli 
Neff‘ Rd.

12 šeimų apartamentas, 
beveik naujas. Geros pa ja 
mos.

Turime keturius naujus 
namus.

Pradedant Vasario 16 minėjimą, scenoje išsirikiavo organizacijų 
vėliavos. Amerikos ir Lietuvos himnus giedojo sol. Juzė Krištolai
tytė-Daugėlienė. J. Garlos nuotrauka

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
DIRVOS BENDRADARBIŲ 
DĖMESIUI

Vasario 22 d., Washingtono gim
tadienio proga, paštas nebus iš
nešiojamas, todėl sekančios sa
vaitės Dirvai skiriamas kores
pondencijas, straipsnius ir kt. 
medžiagą prašome išsiųsti gali
mai anksčiau -- bent kad spė
tume gauti pirmadienį, vasario 21 
d. Paštas praneša pristatysiąs 
tik "special delivery" siuntas.

* PRIE ALT S-GOS E. ST. 
LOUIS skyriaus vajaus Dirvai 
paremti pranešimo, tilpusiame 
Dirvos 18 nr., tenka pridurti,kad 
jau anksčiau, vasaros metu va
jų pradėjus, pirmieji į jį atsi
liepė to skyriaus nariai VI. Ter- 
vydis ir Aid. Švarcienė, padidinę 
savo įnašus Vilties d-jai 15 ir 
10 dol. Tuo būdu skyriaus praves
to vajaus bendra suma siekia 306 
dol.

* Vliko pareiškimas 48-tosios 
Lietuvos Nepriklausomybės Die
nos proga, pasakytas paties Vli
ko pirmininko V. Sidzikausko gy
vu žodžiu, yra įrašytas į juoste
les ir išsiuntinėtas visiems lie
tuvių radijo programų vedėjams, 
prašant jį perduoti tų programų 
klausytojams. (ELTA)

ATITAISYMAS
Dirvos Nr. 13 vasario 2 d. au

kotojų sąraše paskelbta aukoju
si Dirvai 4 dol. V. Sutkienė iš 
Toledo turėjo, būti: V. Šukie
nė iš Toledo.

(vasa- 
jog jo
Tėvas 

OFM.

• Darbininko vyr. redak
torius S. Sužiedėlis ilges
niam laikui išvyko sveika
tos taisyti. Apie tai praneš
damas, Darbininkas 
rio 11 d.) skelbia, 
pareigas perėmęs 
Kornelijus Bučmys,

• Draugas savo vasario 
10 d. laidoje skelbia: "Au
kotojų sąrašai, dėl vietos 
stokos, prisiunčiami įvairių 
organizacijų ar kitų veiklos 
vienetų laikraštyje dedami 
kaip apmokami skelbimai. 
Dėl atlyginimo susitarti su 
Draugo administracija”.

Draugo administrac i j a 
jau senokai buvo tinkamai 
susitvarkiusi su ”korespon- 
dencijomis”, kuriose skel
biami parengimai, baliai, 
koncertai ir pan. Tai savai
me — apmokami skelbimai 
ir niekas dėl to nesiskun
džia. Skundžiasi tik kai Dir
va panašiai pasielgia ir to
kią "korespondenciją” įdė
jus, prisiunčia poros dole
rių sąskaitą. Tada rengėjai 
arba supyksta arba — iš
nyksta.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
DIRVĄ!

Vienintelė lietuvių berniukų gimnazija Amerikoje, kuri kasmet išleidžia keliasdešimt abiturientų, tai 
tėvų pranciškonų išlaikoma šv. Antano gimnazija Kennebunkporte, Maine. Joje mokosi lietuviai berniu
kai suvažiavę netik iš įvairių JAVmiestų,bet ir iš Kanados, auklėjami lietuviškoje dvasioje. Šiemet gim
nazija švenčia 10 metų sukaktį ir iškilmės ruošiamos birželio 5 d. sykiu su mokslo metų pabaigtuvėm. 
Nuotraukoje gimnazijos mokiniai po pirmojo semestro su mokytojais. Sėdi iš kairės: Robertas Lordas 
(dėstąs anglų kalbą, Amerikos istoriją ir visuomenės mokslą),T. Antanas Kvederis (tikyba, gimnastika), 
T, Gediminas Jočys (fizika, biologija, trigonometrija), T. Jonas Dyburys (vokiečių, lotynų, lietuvių kal
bos), T. Leonardas Andriekus (pranciškonų provinciolas), T. Gabrielis Baltrušaitis (gimnazijos direk
torius ir anglų kalbos mokytojas), T. Augustinas Simanavičius (algebra, geometrija, chemija), T. Euge
nijus Jurgutis (lietuvių kalba), Vytautas Kerbelis (muzika, dainavimas). B. Kerbelienės nuotrauka

OMAHOS 
LIETUVIŲ ŽINIOS
Vasario 16 d. minėjime pirmą 

kartą pasirodys naujai suorgani
zuota lietuviškos šeštadieninės 
mokyklos tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja Danutė Sulskie- 
nė. Prieš eilę metų labai stip
riai išgarsėjusi tautinių šokių 
grupė vedama Mečio Aukštuolio 
Omahoje paliko labai gerus atsi
liepimus amerikiečių tarpe. M. 
Aukštuoliui išvykus Clevelandan 
dar ilgai šis šokėjų vienetas bu
vo paieškomas, tačiau nesant va
dovo -- šokėjai išsibarstė.

Naujai suorganizuotieji jaunie
ji šokėjai, atrodo, galės pasekti 
ankstyvesniųjų pėdomis. Vos pra
dėję pirmąsias repeticijas, jau 
gavo du pakvietimus pasirodyti 
amerikietiškai publikai.

###
Lietuviškų dirbinių, knygų ir 

plokštelių skyrius V. Mackevi
čiaus krautuvėje tarnauja kaip lie
tuviškojo pulso rodiklis. Knygų 
parduodama mažai, dirbinių ma
žai, tuo tarpu lietuviškų plokšte
lių pareikalavimas procentaliai 
nepaprastai didelis. Didžiausio 
dėmesio Omahoje susilaukė "aus - 
tralietės" Birutės Tamošiūnienės 
"O ramunėle pasakyk”. Jos dau
giausiai ir parduodama. Senojo 
lietuvių liaudies dainų meno ir sa
votiškų jo atspalvių nepažįstan
čiam vidutiniam. muzikos mėgė
jui naujai pasirodžiusi Aldonos 
Stempužienės plokštelė, kuri 
Omahą dar vos keliais egzemp
lioriais pasiekė — liks savotiš
ka mįsle. Tuo tarpu lietuviškas 
muzikos mokyklas ir konserva
torijas baigusiems, kaip kad 
spauda rašo -- didelis perlas iš 
mūsų seno ir didelio dainų loby
no.

Lietuvių Fondo vajus paleng
va rieda pirmyn. Sausio mėn, į 
Fondo narius "išsimokėjimui" įs
tojo du asmenys. Vienas iš jų sa
vo pavardės prašė neskelbti, tuo 
tarpu antrasis — Jonas Kava
liauskas yra nutaręs greitu laiku 
tapti pilnu nariu, o kiek vėliau 
įsipareigoti iki tūkstantinės. Esą - 
ma ir pažadų!...įtjJcjJc

Sausio 29 d. Omahos miesto at
virose stalo teniso varžybose 
keturgubų laimėtoju tapo iš tri
jų brolių stalo tenisistų — Ri
mas Kavaliauskas laimėdamas 
Vyrų B klasėje -- 1 vietą, vyrų 
BB klasėje — 1 vietą, poriniam 
vyrų žaidime — 1 vietą ir vyrų 
A klasėje — 2 vietą. Kadangi 
vyrų A klasėje pirmą vietą lai
mėjo žaidėjąs iš Kansas City, 
tai Rimą Kavaliauską visiškai 
teisėtai galima skaityti keturgu
bų Omahos miesto stalo teniso 
meisteriu.

Omahos medžiotojų - meške
riotojų sporto klubas "Aras" va
sario 5 d, surengė savo metinę 
tradicinę vakarienęzį kurią buvo 
pakviestas ir nemažas būrys sve
čių, jų tarpe ir lietuviškos Šv. 
Antano parapijos klebonas Petras 
Žarkauskas.

Šį klubą reiktų laikyti pačiu

Sekmadienį, 
vasario 20 d. 

Jaunimo Centro 
Didžiojoje salėje 
4 vai. po pietų

JAUNIMO
METAI

Illinois Lietuvių Prekybos Rūmų Vasario 16 dienos minėjimo prezidiumas. Iš kairės: Rūmų direkto
rius Charles Macke, vicepirmininkas dr. Joseph B, Jerome, Lietuvos Gen. Konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis, Lietuvių Prekybos Rūmų pirmininkas Adolfas Baliunas, dainininkė Alvina Giedraitienė, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juozas Bachunas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. 
Antanas Rudis, ALT Chicagos skyriaus pirmininkas kun. Adolfas Stašys ir J.A.V, Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Jonas Jasaitis. V. Noreikos nuotrauka

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI CHICAGOJE
Ketveriopai Lietuvoje apsi- 

reiškusios Marijos, -- .Aušros 
vartų, Šiluvos, Pažaislio, Žemai
čių Kalvarijos, —budinčios Mar- 
ąuette Parko šventovės fasade, 
laukia ir maloniai sutinka lietu
vius, ateinančius į kasdienines ir 
iškilmines lietuviškas pamaldas. 
Jos čia sujungia lietuvius nuo Vil
nelės, Žemaičių krašto iki už
nemunės. O šventovės išorinėje 
sienoje paveikslas -- Mindaugo 
vainikavimas Lietuvos Karaliumi 
primena valstybės pradžią jau 
XIII šimtmetyje ir patvirtina Va
sario 16-sios akto teisėtumą ir 
būtinumą.

Marquette Parko lietuvių daug- 
sėdija bene didžiausia visojeChi
cagoje, o L. B-nės apylinkė gau
siausia. Šventadieniais jos švento, 
vėje atnašaujamos 8-rios šv. mi
šios, padalintos po 4-rias tarp 
lietuvių ir svetimtaučių. Lietu- 
tuviŠkumui atstovauja gausiau
siai lietuvių lankoma 10,30 min. 
suma. Šiaip suma Vasario 16-ją

jautriausiu šios rūšies klubu vi
soje Amerikoje. Klubas visur 
yra gausiai aukojęs lietuviškiems 
reikalams ir yra pasiryžęs tapti 
tūkstantininku Lietuvių Fonde. 
Klubui vadovauja: K. Gėgžna,Pr, 
Kovas ir A. Lizdas.

Su medžiotojais (ypač omahiš- 
kiais) visad įdomu pabuvoti. Be
stebint svečius ir šeimininkus, 
kurie su įvairiais lietuviškais pa - 
kratymais šoko modernius Šių die - 
nų šokius, vienas iš medžiotojų 
(kuris mano manymu, pirmą šūvį 
į zuikį bus paleidęs dar caro lai
kais) šitaip išsireiškė: "Aš ne to
kių šokių moku, ir tai nešoku!" 

V.S.

LST KORP! NEO-LITHUANIA
RUOŠIA IŠKILMINGĄ

kalbės ROMAS KEZYS
Vienas iš žygio į Jungtines Tautas

organizatorių.
JAUNIMO 

METAI

kasmet būna lyg ir tautinė vely
kinė, sąžinės apyskaita. L.B-nės' 
apylinkės valdyba pasirūpindavo 
atitinkamomis pamaldomis. K. 
Barzdukas, būdamas dvejus pas
kutinius metus apylinkės pirmi
ninku, su valdyba pasistūmėjo, 
žinoma, pritariant parapijos šei
mininkui, kiek priekin lietuvišku
mo atžvilgiu. Į šventovę įvesta ir 
nuolat laikoma mūsų tautinė vė
liava, o pernai Vasario 16-ją pir
mą kartą nors ir nedrąsiai, pra
dėtas giedoti ir pagiedotas tautos 
himnas.

Šįmet Vasario 16-sios pamal
domis pasirūpino jau naujoji Apy
linkės valdyba, išrinkta sausio 
mėn. 30 d. Nors ne visi apylinkės 
lietuviai lietuviškas pamaldas tau
tiniu požiūriu (nekalbant apie re
ligiją) vertina patenkinamu pažy
miu ir, lankydami svetima kalba, 
didina jose anos visuomenės svo
rį prieš lietuvius, -- bet šį kartą 
į Vasario 16-sios tiek prisirinko 
kaip niekados iki šiol tą dieną. 
Nemanytina, kad paskatinti vien 
tik gražaus oro. Šventovėje lie
tuviškame junginyje žydėjo jauni
mo ir šeimų su vaikais, atvažia
vusių net iš tolimesnių priemies
čių.

Organizacijas, ateinančias su 
vėliavomis — Ateitininkų, Skau
tų, Apylinkės, sporto, sutiko ir 
palydėjo iki grotelių parapijos cho - 
ras, vadovaujamas vargonininko 
Giedraičio, labai tinkama gies
me "Dieve, laimink Lietuvą", 
Per pamokslą ir iškilmines lė
tokas šv. mišias, į šventovės 
erčią atsisukus, išstovėjo prie 
vėliavų palydu — mergaitės ap
sirengusios tautiniais drabu
žiais.

Manau, visus nukėlė į Lietu
vos savų parapijų šventoves cho
ro ir visų dalyvių giedamas įžan
ginis į mišias "Pulkim antkelių"

Mišias atnašavo kun. Juozevi- 
čius, o turiningą, gilų, ilgoką pa
mokslą pasakė kan. V. Zakaraus
kas, rūpinęsis ir visų pamaldų 
turinio ir apimties sklandžiu at
likimu. Ne mada verkti, bet gyva 
Širdis kai kada nei mados nei 
išpusiausvyrinto tono neklauso. 
Ir šį kartą daug kas prie maldų 
už tėvynę ir už kankinius Aukš
čiausiam nusiuntė ir grynų aša
rų virtines.

Per mišias giedojo "Sveika Ma
rija" ir su choru "Su Tavim eina 
tautos gyventi" G. Giedraitienė. 
Pabaigai pasiprašius, Maironio 
žodžiais, Sasnausko melodija, pa
lengvinti vergiją, po jos sutarti
nai pradėtas ir pagiedotas mū
sų tautos didingas himnas, įkvė
pęs stiprybės eiti tautos keliu. 
Mišių atnašautojas irgi pagerbė, 
pasilikdamas prie aukuro iki jo pa- 
giedojimo. Toks reikšmingas pa
vyzdys persirito šilta vienybės 
banga nuo aukuro iki išorinių du
rų.

Nors šventovė grūste prisigrū
dusi, bet išeinant nebuvo nekul
tūringos kaipšaties, skubėjimo 
kuo greičiausiai, lyg iš kokių ne
malonių varžtų, išsprukti. Vėlia
vos išleistos pirmos, visiems 

stovint, padarius, kur reikia pla
tų taką.

Nežinau kaip kiti, bet aš, prisi
pažįstu, šioje šventovėj e Vasario 
16-sios pamaldose pirmą sykį 
išgyvenau tokią religinę, kultūri
nę, tautinę pilnybę. Ačiū! Laukia
me daugiau ir dažniau!

J. A.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 19 d. bus išsiskirian
ti iš kitų šeštadienių Kr. Done
laičio mokykloje. Tą dieną visi 
mokiniai renkasi pasipuošę tau
tiniais drabužiais ir 11:15 vai. 
ryto įvyks Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimas Mc 
Kay mokyklos salėje. Tarp 10:40 
ir 11:20 vai. ryto mokinių tėvai 
kviečiami atvykti į savo vaikų 
klases, susipažinti su mokyto
jais, klasės nuotaika, pasikalbė
ti rūpimais klausimais, o po to 
nueiti į mokyklos salę ir daly
vauti iškilmingame Vasario 16 
minėjime.

* LB BRIGHTON PARKO apy
linkės ruošiamas Vasario 16 d. 
minėjimas įvyks vasario 20 d. 
3 vai. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėje 4420 So. Fair- 
field. Kalbės: PLB valdybos pir
mininkas J. Bachunas.

Meninės programos dalį atliks 
Vyčių choras, lituanistinės kla
sės mokiniai bei Šaulių šokių an
samblis.

* KORP! NEO-LITHUANIA Chi
cagoje ruošiamo Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimo 
proga (vasario 20 d.) bus specia
liai pagerbti studentai, įsiveržę 
Lapkričio 13 manifestacijos me
tu į JTO Saugumo Tarybos po
sėdį ir atkreipę pasaulio spau
dos atstovų dėmesį.

PASIRUOŠIMAS
PAINU ŠVENTEI

Trečioji Dainų šventė jau ne 
už kalnų. Ketvertas mėnesių pra
bėgs beregint. Tačiau šiam ne 
eiliniam įvykiui pasiruošti ten
ka jau dabar sukaupti visas jė
gas, kad Dainų Šventė būtų iš
kili, meniniu lygiu aukšta ir pra
eitų kuo sklandžiausiai. Vykdo
masis Komitetas su repertuaro 
komisija jau atliko pačius sunkiuo _ 
sius organizacinius darbus. Pa
ruošė repertuarą, išsiuntinėjo 
visiems veikiantiems lietuvių cho
rams gaidas ir dabar renka visas 
reikalingas informacijas apiecho- 
rus, jų dalyvavimą ir reikalingą 
medžiagą specialiam Dainų šven
tės leidiniui.

Kad Dainų šventės pasisekimas 
būtų užtikrintas ir iš visuomenės 
pusės, labai svarbu kuo plačiau
siai apie tai informuoti ir pačią 
visuomenę, čia nuoširdžiai pa
sitarnaus mūsų spauda ir lietu-

PO PASKAITOS BUS 
TRUMPA MENINĖ 

PROGRAMA.
KVIEČIAMA VISUO
MENĖ, JAUNIMAS, 

STUDENTIJA.

viškosios radijo valandėlės.
Kad informacijos būtų tikslios 

ir išsamios, tam ir buvo sudary
ta Dainų Šventės spaudos ir in
formacijos komisija, kuriai pirmi
ninkauja Vladas Vijeikis.

Tos komisijos pirmasis infor
macinis posėdis įvyko Vlado Vi- 
jeikio bute vasario 8 d., kuriame 
dalyvavo visa eilė spaudos bend
radarbių ir radijo valandėlių ve
dėjai.

Platesnį pranešimą apie pasi
ruošimą Dainų šventei padarė vyk
domojo komiteto pirmininkas dr. 
S. Biežis. Iš pranešimo matyti, 
kad pasiruošimas šventei vyksta 
sklandžiai. Paskiros komisijos 
savo darbus atlieka gerai. Jau 
turima visos eilės chorų sutiki
mus dalyvauti šventėje. Deja, dar 
iki šiol ne visi chorai užsiregis
travo. Todėl kreipiamas ypatin
gas dėmesys į pastaruosius pri
menant, kad choro dalyvavimas 
šventėje yra jo savigarbos ir iš
tvermingumo reikalas, o drauge 
ir bendras lietuviškas reikalas. 
Tikimasi, kad visi chorai daly
vaus šventėje ir tuo pačiu šven
tė savo didingumu bus savotiška 
mūsų tautinė demonstracija.

Šventėje diriguos penki mūsų 
iškilieji dirigentai.

Garbės dirigente turėsime 
Amerikos lietuvaitę, savo gyve
nimą pašventusią dainai, Alice 
Stephens.

Šauniajai kantatai "Tėviškės Na
mai" (žodžiai B. Brazdžionio) di
riguos pats autorius kompozito
rius Bronius Budriūnas.

Mišriam chorui pakaitomis di
riguos muzikai: Petras Armonas, 
Jeronimas Kačinskas ir Alfonsas 
Mikulskis.

Šioje dainų šventėje pirmą kar
tą dalyvaus mūsų mažųjųchoras, 
kurį sudarys tautiniai ansambliai 
ir lituanistinių mokyklų chorai. 
Dalyvių skaičius taip pat impo
nuojantis — šauni tūkstantinė. 
Vaikų chorui diriguos muz. Faus
tas Strolia.

Gražus bendradarbiavimas 
vyksta tarp Dainų šventės ir 
Jaunimo kongreso komitetų. Jau
nimo kongresas kaip tik bus bai
gęs savo darbus ir numatoma, 
kad kongreso dalyviai organizuo - 
tai dalyvaus ir Dainų šventėje.

Taigi šiuose Jaunimo Metuose 
beveik tuo pačiu laiku turėsime 
du skirtingus, bet reikšmingus 
įvykius, gi draugėn sudėjus šių 
abiejų įvykių baigmė virs vienin - 
ga tautine mūsų demonstracija.

Vladas Vijeikis painformavo, 
kad informacinė komisija išleis 
kas mėnuo specialų informacinį 
Dainų šventės biuletenį, kuria
me bus smulkios inormacijos 
apie Vykdomojo Komiteto ir ki
tų komisijų atliktus ar numato
mus atlikti darbus. Biuletenis 
bus siuntinėjamas spaudai ir lie
tuviškosioms radijo valandė
lėms. Tai būtų vertinga, tiksli 
ir smulki informacija.

Dar visą eilę naudingų infor
macijų patiekė inž. Jurkūnas, 
A. Pužauskas ir kt.

Dainų šventės Komitetas jau 
yra priėmęs dail. A. Kurausko 
paruoštą šventei emblemą, kuri 
bus plačiai naudojama spaudoje 
ir Dainų šventės leidinuose.

Po oficialių pranešimų spau
dos bendradarbiai dar valandėlę 
dalinosi Dainų šventės, Jauni
mo kongreso ir mūsų kultūrinio 
bei visuomeninio gyvenimo min
timis.

Artinantis Liepos trečiajai ir 
lietuviškoji visuomenė turi jaus
ti didelę dalį atsakomybės, nes 
tik nuo mūsų visų jungtinių dar
bų priklausys šios šventės didin
gumas ir grožis. Tad dabar jau 
planuokime savo gyvenimą taip, 
kad Dainų šventės dieną visais 
keliais iš plačiosios Amerikos ir 
Kanados skubėtume į Chicagą, į 
tautinės demonstracios dieną.

Jurgis Janušaitis

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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