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KODĖL RELIGIJA LIETUVOJE
TEBĖRA GAJI
Ką apie tai sako patys komunistai
Šių metų Komunisto (mė
nesinio partijos žurnalo) 2
numeryje, centro komiteto
pareigūnas J. Olekas nagri
nėja vadinamosios „moks
linės - ateistinės” propagan
dos keblumus Lietuvoje.
Geroka straipsnio dalis pa
skirta aiškinimams, kodėl
religingumas (kaip jie sa
ko, „religiniai prietarai’’)
vis dar stipriai laikosi, štai
kaip tos priežastys atrodo,
žiūrint pro kompartijos cen
tro komiteto langą komu
nisto akimis:
„Religijos gajumą galima
paaiškinti visų pirma tuo,
kad
visuomeninė sąmonė
atsilieka
savo formavimesi nuo vi
suomenės ekonomikos vys
tymosi”.
„Šis žmonių sąmonės at
silikimas nuo visuomenės
ekonominio gyvenimo vys
tymosi ypač reikšmingas
yra Tarybų Lietuvoje, nes
dabar gyvenantieji viduti
nio ir senesniojo amžiaus
žmonės auklėjosi kapitalis
tinėje visuomenėje. Tai, be
abejo, viena iš svarbiausių
priežasčių, dėl kurių respub
likoje yra religinių prieta
rų.”

Skundžiasi bažnytinės
organizacijos stiprumu
„Religinių prietarų pa
tvarumą galima paaiškinti
ir tuo”, — aiškinasi toliau
J. Olekas, — „kad religiją
propaguoja paplitusi krašte
bažnytinė organizacija, tu
rinti tvirtą materialinę ba
zę, puikius ir erdvius mal
dos namus su visais juose
esamais puošniais įrengi
mais. Bažnyčių architektū

ra, menas, muzika ir pan.
— visa tai sudaro palankias
materialines sąlygas religi
jai propaguoti, religiniams
prietarams stiprinti. O
šimtmečiais įskiepyti žmo
nių sąmonėje religiniai prie
tarai, pereidami iš kartos į
kartą, tikinčiųjų piliečių
tarpe tapo tradicijomis,
įgavo įpročio jėgą. Bažny
čia kaip organizacija turi
palyginti nemažą aktyvą:
kunigai ir jų tarnai, buvę
vienuoliai, davatkos ir kiti.
~Bažnytininkai turi didelį
organizacinį ir propagandi
nį patyrimą, sugeba prieiti
prie
įvairių
gyventojų
sluoksnių ir panaudoti savo
tikslais liaudies papročius ir
tradicijas. Tam tikrą vaid
menį čia vaidina ir materia
linis bažnyčios suinteresuo
tumas, nes juo stipresnis
religingumas žmonių tarpe,
tuo jie dosniau aukoja pini
gus bei materialines gėry
bes bažnyčiai. Nuo suauko
tų bažnyčioje pinigų ir ma
terialinių gėrybių kiekio
tiesiogiai priklauso kulto
tarnų gerovė. Tai bene svar
biausioji priežastis, verčian
ti bažnytininkus aktyvizuotis ir stiprinti religinę pro
pagandą. Tam tikslui jie
panaudoja visas jų žinioje
esamas sąlygas”.
Skundžiasi ir Įtakomis iš
užsienių
„Trečia aplinkybė yra ta,
kad kapitalistinės visuome
nės atplaišos, turinčios prie
globstį kapitalistinėse vals
tybėse, kartu su imperialis
tine reakcija laiko religiją
ir bažnyčią svarbiausiu sa
vo idėjiniu ginklu kovoje
prieš komunistinę ideologi-

Jaunųjų dainininku konkurso
dalyviai...

Gegužės 2 d., Clevelande, Dirva rengia jaunųjų dai
nininkų konkursą. Į tą konkursą jau užsirašė dalyvauti
keletas mūsų jaunųjų talentų, štai Daiva Mongirdaitė,
lyrinis koloratūrinis, sopranas. Dainavimą studijuoja Boston Universitete, School of Fine and Applied Arts. Daiva
yra aktyvi studentų organizaciniam gyvenime.
Plačiau apie konkursą skaityk 2 psl.

ją. Reakcingoji katalikų
dvasiškij a kartu su visais
emigraciniais reakcing a i s
elementais, vykdydama im
perialistinės reakcijos pro
pagandinius užsakymus, ne
riasi iš kailio šmeiždama so
cializmą. Ji apeliuoja į ti
kinčiųjų jausmus, mėgina
antitarybiškai juos nuteik
ti, stabdo jų politinį ir kū
rybinį aktyvumą”.
Išskaičiuoja nelaimes,
tik ne visas
„Pagaliau”, — rašo J.
Olekas, — „tokios aplinky
bės, kaip esami kai kur ma
terialiniai sunkumai, stichi
nės gamtinės nelaimės, ka
rai, atskirų žmonių arba jų
grupių žemas kultūringumo
lygis ir pan., irgi prisideda
prie religinių prietarų ga
jumo palaikymo’’.
Čia, skaičiuodamas nelai
mes, skatinančias žmonių
religingumą, partijos parei
gūnas bus pamiršęs pami
nėti pačią svarbiausią —
sovietinę okupaciją su vi
sais jos atneštais „malonu
mais”.

Skundžiasi kunigų
mokėjimu prisitaikyti
„Reikia turėti dar galvo
je”, — tęsia toliau pasitei
sinimus, — „ir tą labai
svarbią aplinkybę, kad so
cializmo sąlygomis, kai nė
ra išnaudotojų klasių, baž
nyčia gali geriau užmas
kuoti savo klasinę prigimtį
negu kapitalizmo sąlygomis,
kur vyksta kasdieninė aštri
klasių kova. Kapitalistinėje
santvarkoje dvasiški jos ry
šys su išnaudotojiškomis
klasėmis, su buožėmis, dva
rininkais ir kapitalistais la
bai akivaizdžiai pasireiškia.
Socalizmo sąlygomis bažny
čia giliau užslepia šį savo
klasinį pobūdį, užmaskuoja
religijos kaip išnaudotojiš
kųjų klasių ideologijos es
mę. Vystantis socialistinei
santvarkai, stiprėjant tary
bų valdžiai ir augant tary
binių žmonių politiniam są
moningumui, katalikų dva
siškąja vis lanksčiau prisi
taiko prie tarybinų piliečių
nuotaikų ir stengiasi panau
doti visus mūsų antireligi
nės propagandos silpnumus.
Dabar dvasiškija daug dė
mesio skiria individualiems
pasikalbėjimams su tikin
čiaisiais, ypatingai dėmesį
skirdama jaunimui”.
Toliau straipsnyje nuro
dinėjami antireliginės pro
pagandos trūkumai ir kas
bei kaip juos galėtų užpil
dyti.
O Utenos rajono komunis
tai
griebėsi kitų priemonių.
Rajoninis laikraštis sto
jo ginti tikinčiuosius nuo
Sudeikių klebono kun. Al
fonso Gražio. Jis, sako, ren
kąs aukas perdaug uoliai,
s i u ntinėjąs parapijiečiams
mašinėle parašytus potvar
kius, kas kiek privaląs su
mokėti, iš vienos moters iš
viliojęs 500 rublių, iš kitos
namuką, įsigijęs motociklą,
o iš krautuvės vedėjo net
ir žmoną paviliojęs!
Po to „feljetono” Utenos
rajoniniam laikraštėly, esą,
žmonės pasipiktinę, (kuni
gu, ar feljetonu?) bet iš tų
nuskriaustųjų, kuriuos laik
raštėlis uoliai stojo ginti,

Pavasaris ateina į mūsų Tėvynės pievas, miškus ir upes.
Dirvos bendradarbio nuotrauka.

Kumščio dešimtmetis
Nepaisant trūkumu, NATO išlaikė taiką Europoje
„Pažiūrėkite į ranką,
kiekvienas pirštas, atskirai
paimtas, nėra labai geras
apsigynimo ir puolimo įran
kis. Bet sugniaužk juos į
kumštį, ir jie gali tapti la
bai pavojingu apsigynimo
ginklu” — kalbėjo Eisenhoweris, buvęs pirmasis to
kumščio diriguotojas.
Tais žodžiais jis apibūdi
no šiaurės Atlanto Gyny
bos Organizacijos (NATO)
reikalingumą, sveikindamas

užs. reik, ministerius, susi
rinkusius į Washingtoną, į
tą patį kambarį, kuriame
prieš dešimtį metų, 1949 m.
balandžio 4 d. buvo pasira
šyta NATO sutartis.
Jungtinė gynybos organizalija buvo bendro pavojaus
kūdikis. Berlyno blokada,
pučas Čekoslovakijoje visu
ryškumu atskleidė Jungt.
Tautų organizacijos nepajė
gumą. Paaiškėjo, kad vie
nintelė atspara tolimesnei

NAUJAUSIOS ŽINIOS
• Praėjusį šeštadienį pre durnasis kuo daugiau supa
zidentas Eisenhoweris Ge- žindinti amerikiečius su
tysburge pasakė kalbą, skir grasinančiais komunistinės
tą Amerikos politikai nu diktatūros pavojais.
• Indijos vyriausybė nu
šviesti, kurioj pabrėžė Ame
tarė
suteikti politinę globą
rikos vaidmenį kovoje dėl
laisvės išlaikymo visuose į Indiją atbėgusiam Dalai
pasaulio kraštuose, steng- Lamai ir jo 80 palydovų.
Dalai Lamai bus suteikta
visa priderama pagarba,
skundų gauti nepavyko. bet nebus leista eiti jokių
Utenos dekanas kun. Pet politinių funkcijų, pareiškė
ras Kuzmickas, nuvykęs į Nehru.
• Birželio 26 d. preziden
Sudeikius, apklausi nėjęs
paminėtus asmenis ir para tas Eisenhoweris vyks į
šęs (irgi mašinėle) redak Montrealį, kur susitiks su
cijai ilgą laišką, tvirtinda Anglijos karalienė Elzbieta
mas, kad laikraštis apie Su II ir dalyvaus šv. Lauryno
deikių kleboną rašęs netie jūros kelio atidarymo iškil
są, ir reikalaudamas pada mėse.
ryti išvadas.
Išvadas, tačiau, korespon
dentai daro saviškas. Jie
zuja visoj Sudeikių apylin
kei, ar nesurinks daugiau
skundų prieš kunigą Gražį.
Tuo tarpu medžioklė nelabai
sėkminga. Rado du darbi
ninkus (jų pavardžių dėl vi
sa ko nemini), kurie sako
si, esą klebonas iš jų nusu
kęs 2000 rublių už darbą, o
vienas senas žmogus skun
dęsis, kad klebonas švento
riuje ji primušęs, kai jis pa
reikalavęs, kad užmokėtų
irgi už kažkokį darbą. O
kad būtų stipriau, korespon
dentai visą „bylą” iš ute
niškio laikraštuko perkėlė į
Tiesą...
—vr.

komunizmo agresijai tegali
būti tik jungtinė karinė or
ganizacija, paremta sutari
mu, kad vieno jos nario už
puolimas laikytinas visų
narių užpuolimu.
Pirmaisiais NATO signa
tarais buvo 12 valstybių,
siekiančių saugumo šiaurės
Atlanto zonoje. Vėliau šio
griežto geografinio aptari
mo buvo atsisakyta, ir 1952
m. į organizaciją įsijungė
Turkija su Graikija, o 1955
m. ir Vak. Vokietija. Eisenhowerio žodžiais, kolekty
viniam saugumui buvo su
telkta 5 m ii. vyrų, 30,000
lėktuvų, įrengta 250 strate
ginių bazių. JAV šiam rei
kalui yra išleidusi per 25
bil. dol., kiti nariai — 88
mil. dol.
Per NATO dešimtmetį
pasaulyje daug kas pasikei
tė. JAV jau nebeturi atomi
nių ginklų monopolio. Anuo
metu buvusi okupuota Vak.
Vokietija šiandien yra jau
suvereninė valstybė su sava
kariuomene ir savomis idė
jomis. Alžiras nuolat čiul
pia Prancūzijos jėgas. Ko
munizmas konsolidavo galią
Kinijoje. Afrika, kolonijų
problemos kelia komplikaci(Nukelta į 2 psl.)
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Naujų talentų ieškojimas ir
jų rėmimas
Atsiliepkime į Dirvos konkursą!
VLADAS JAKUBĖNAS
Antrojo Didžiojo karo
tremtinių banga gerokai
pagyvino amerikiečių lietu
vių kultūrinį gyvenimą. Su
stiprėjo jau buvę veikimo
židiniai, susikūrė ir visa ei
lė naujų lietuvių organiza
cijų. Ruošiami įvairūs pa
rengimai ; ryžtamasi net di
deliems, komplikuotų pasi
ruošimų reikalingiems žy
giams, kaip pav. Dainų
šventės, Tautinių šokių fes
tivalis, ar jungtinių chorų
koncertas per Pasaulio Lie
tuvių Seimą New Yorke.
Nelietuviškos muzikos sri
tyje statomos ištisos ope
ros, kaip pav. Chicagos Vy
rų Choro iniciatyva Įvyk
dyti Rigoletto, Fausto ir da
bar • baigiamas ruošti Carmen pastatymas, arba Pir
myn Choro pastatyta Par
duotoji Nuotaika.
Visokiems dideliems ar
mažiems pastatymams bei
p a r e n g imams reikalinga
muzikų, ypač gi reikalinga
dainininkų. Lietuvių visuo
menė nėra jautri, ar orkes
tre groja lietuviai ar kita
taučiai, bet ji nori, kad sa
voji ar svetimoji daina sce
noje skambėtų jų gimtąja
kalba. Tas dalykas mus ski
ria ir skirs nuo amerikiečių
publikos, kurie noriai klau
so operų ar dainų jiems kar
tais visai nesuprantama ori
ginalo kalba. Lietuviai per
savo parengimą žūtbūt nori
lietuvio dainininko, leng
viau pakęsdami kitatautį
pianistą ar dirigentą.
Dainininkų mes turime
nemaža, jų tarpe keletą tik
rai ryškių. Praeityje Anna
Kaskas ir P. Stoškutė buvo
net Metropolitam operos
žvaigždės. Jos ir dabar tebekoncertuoja su pasiseki
mu, bet jų didysis karjeros
pakilimas yra praeityje. Pa
naši būklė yra ir su tremti
niais, buvusiais mūsų ope
ros solistais: ir jų žibėji
mas daugiau ar mažiau pri
klauso praeičiai.
Tremties laikais išaugo
naujų talentų: St. BarasBaranauskas nesenai laimė
jo pirmą vietą Chicago Tri
būne konkurse. Pr. Bičkienė
laimėjo stipendiją į Italiją,
dainavo operoje Milane ir
dabar dainuos Cincinnatyje. Aldona Stempužienė gar
sėja tarp lietuvių ir ameri
kiečių Clevelande. Aukšto
lygio pasiekė M. Kripkauskienė ir keletas kitų. New
York.e gražią karjerą pada
rė čia gimęs A. Vokietaitis.
Tačiau ... vis dėlto rei
kalingas jaunesniųjų prie
auglis. Reikia remti jauni
mą, kuris turi pasiryžimo
studijuoti dainavimą. Pasi
ryžimo šios šalies sąlygomis
reikia daug, mes lietuviško

ji visuomenė galim pasiū
lyti maža, šioje laisvos kon
kurencijos šalyje nėra tik
ra, kad turint balsą ir pa
kankamą išsilavinimą, "prigysi” ar būsi kviečiamas į
ribotą lietuvišką koncertinę
rinką, arba ar pavyks pra
siveržti į dar sunkiau pasie
kiamą amerikiečių publikos
koncertų estradą. Ir labiau
siai mėgiamam dainininkui
-solistui lietuviai negali su
teikti pragyvenimo vien iš
jo meno. Retas sudaro iš

Prof. VI. Jakubėnas.
koncertų pragyvenimą ir
amerikiečių tarpe.
O vis dėlto tarp lietuvių
(o ir tarp amerikiečių) yra
didelio palinkimo studijuoti
dainavimą. O lietuviai vi
suomet buvo ir tebėra dai
nos mėgėjai. Ir norint susi
laukti lietuvių dainininkų
prieaugliaus, svarbu ištiesti
pagalbos ranką tiems, kurie
rimtai siekia dainos meno
aukštybių, svarbu paremti
jų pasiryžimą, neduoti už
gęsti jų talentui.
Todėl didžiai sveikintinas
Dirvos laikraščio paskelb
tas jaunųjų dainininku kon
kursas. Konkurso tikslas:
ieškoti jaunų talentų ir juos
paremti. Konkurso sąlygos
plačiai paskelbtos mūsų
spaudoje. Teikiamos premi
jos šio krašto sąlygoms, ne
mažos: 300, 200 ir 150 dole
rių. Laimėtojams, be to,
bus suruošti koncecrtai lie
tuvių kolonijose.
Svarbu, kad mūsų visuo
menė plačiausiai atsilieptų
i šį pakvietimą. Svarbu, kad
konkurse dalyvautų kuo
daugausiai dainavimo besi
mokančio jaunimo.
Pageidautina, taip pat.
kad konkursas neapsiribotų
vien naujaisiais ateiviais:
nemaža dainavimo adeptų
yra ir iš čia gimusių lietu
vių, kuris, nors ir menkai
tekalba lietuviškai, bet te
besijaučią lietuviais ir dai
nuoja lietuvių dainas. Daly-
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Kumščio...
(Atkelta iš 1 psl.)

jas sąjungininkų tarpe. Tie
sa, neseniai pasisekė rasti
sprendimą Kipro klausimu,
pačių pasirinktas dainas. nors praktiškai dar ten teks
susidurti su daugeliu labai
Viena iš jų turi būti lietu komplikuotų klausimų. Taip
vių kompozitorių kūrinys, pat laimėjimas NATO pak
gi dvi kitos gali būti ir sve tui buvo Irano posūkis į Va
timtaučių ‘kūriniai. Dvi iš karus. Bet tai tik dalis di
trijų dainų turi būti dainuo džiųjų klaustukų;
I
jamos lietuviškai, trečioji
Ateitį tebetemdo Berlyno
gali būti dainuojama ir oriir Vokietijos problemos;
ginaline kalba.
Visiems konkurso daly Pranzūzija, Alžiras ir Vi
viams bus parūpintas akom duržemio zona; raketų ir
paniatorius. Norintieji gali branduolinių ginklų proble
ir savo akompaniatorių at mos ; bendros vadovybės
sivežti. Jei kuris iš konkur klausimai; oro gynyba;
so dalyvių numato sunkumų Macmillano iškeltas ginkla
kelionės išlaidas apmokėti, vimosi užšaldymas (’Tie
apie tai tuoj praneša Dir britai!” sušuko Adenaueris.
vai. Rengėjai stengsis ir išgirdęs apie tą projektą.
"Jie turi pagaliau suprasti,
tuos sunkumus nugalėti.
kad jau nebegali vadovauti
kontinentui!”).

O ta proga — gegužės 2
d. Clevelande rengiamas
jaunųjų dainininkų konkur
sas. Jo laimėtojams paskir
tos 3 premijos. Pirmoji pre
mija — $300.00, antroji —
$200.00 ir trečioji $150.00.
T konkursą kviečiami jau
nieji dainininkai iš JAV ir
Kanados.
Konkurse gali dalyvauti
moterys ir vyrai, nevyresni
kaip 28 m., iš anksto pra
nešę apie tai Dirvai, bet ne
vėliau, kaip iki balandžio
mėn. 18 dienos. Įsiregistruo
jant reikia pranešti balso
rūšį, kur mokosi dainavimo,
tikslų adresą ir vieną foto
grafiją, tinkančią laikraš
čiui.
Visi konkurso dalyviai,
KORIDORIUS AR
atvykę į Clevelandą, gaus
TUNELIS?
rengėjų parūpintą nakvynę
lietuvių šeimose ir čia ne
□Didįjį Pnktadienį orinia
turės jokių išlaidų.
me koridoriuje tarp Vakarų
Konkurse dainininkai tu ir Berlyno buvo apšaudytas
rės padainuoti po tris savo amerikinis transpor t i n i s
lėktuvas. JAV pareiškė pro
testą. Sovietai atsakė pro
vavimas tokiame konkurse testu, kad lėktuvas skridęs
dažnai gali būti akstinu pa aukščiau, negu 10,000 pėdų.
laikyti juose lietuvybe, ne Apšaudytasis lėktuvas buvo
nutraukti ryšių su gimtąja C-130 propelerinis sprauskalba ir kultūra.
minis, ligšiol skridimams į
Dirvos iniciatyva skatin Berlyną nenaudotas, efek
ti jaunų dainininkų talentus tingiausiai skrendąs virš
yra girtina ir privalo būti 20,000 pėdų aukšty. Specia
paremta. Galime kartu pa laus susitarimo dėl skridi
reikšti pageidavimą, kad mo aukščio nėra, bet ligšiol
toks konkursas būtų nepa naudoti JAV lėktuvai daž
skutinis. ir kad ateity pa niausiai skrisdavo 8,000 pė
našūs žygiai neapsiribotų dų aukšty. Naujoje protes
vien dainininkais, bet apim to notoje JAV pabrėš, kad
tų ir kitų muzikos meno sri orinis koridorius nesąs tu
čių talentingą prieauglį.
nelis, turįs ribotą aukštį.

Šiaurės Atlanto Gynybos
organizacijai ligšiol dar ne
pasisekė suorganizuoti už
sibrėžtų 100 rezervo divizi
jų, nepasisekė sumobilizuoti
30 aktyvių kautynėms pa
ruoštų divizijų gyvybiškai
svarbiame cent r i n i a m e
fronte (Vokietijoje), nepa
sisekė išspręsti branduoli
nių ir raketinių ginklų dis
lokacijos ir tų bazių pri
klausomybės.
Sovietinė grėsmė laisva
jam pasauliui per dešimt
metį nė kiek nesumažėjo.
Priešingai, ji pradėjo reikš
tis vis agresingesniais ženk
lais. Bet tarp dviejų Berly
no krizių — anuometinės
blokados ir dabartinio ulti
matumo — esama skirtu
mo: aną balandžio ketvirtą
ją šeštosios flotilijos lėktu
vai neskraidė mėlyname
Neapolio danguje, išdidžiai
išrašinėdami NATO kriptonimus, senajame vokiečių
armijų mieste Mainze nevy
ko fakelų paradai.
Ši organizacija, kad ir su
trūkumais, kad ir su eile
neišspręstų problemų, de
šimtį metų buvo stiprioji
užtvanka, sulaikiusi raudo
nąjį tvaną, nes, kaip prez.
Eisenhoweris pabrėžė: ”nuo
tos dienos, kurią NATO bu
Daug kas mums rašo, kad Dirv® pastaraisiais metais vo sukurta, komunistai ne
labai toli pažengė ir pralenkė kitus lietuviškus laikraščius. pasiekė jokių laimėjimų Eu
žinoma, tokius atsiliepimus malonu skaityti leidė; ropoje — nei karinių, nei
jams ir redaktoriams, bet reikia ir rūpintis, kad dar dau politinių”, (jpp)
giau būtų padaryta. O be naujų skaitytojų sutelkimo tai
nepadarysi. Tat ateikit mums į talką, nes vieni nepajė
giame šios kliūties nugalėti.
• Teresė Neumann, 61
Jei tik išgalit, užsakykit Dirvą savo artimiesiems metų amžiaus, Vokietijoje,
kaip šventinę, vardadienio ar gimtadienio dovaną. O jei kuriai kas met Didįjį Penk
turit kaimynų, kurie dar Dirvos neskaito, bet skaityti tadienį atsivertdavo žaizdos
galėtų, atsiųskit mums jų adresus. Jiems Dirvą pasiųsim rankose, šiais metais ne
susipažinti. Tegul patys įsitikina ir apsisprendžia, ar ga kraujavo. Maldininkai, ku
lės ateity be Dirvos išsiversti. 500 naujų skaitytojų vajų rie norėjo ją pamatyti, ne
vykdydami Dirvą metams duodame už $6.00.
buvo įleisti į jos namus.
Siųsdami naujo ar rekomenduojamo skaitytojo adre
są naudokitės šia atkarpa, ją atitinkamai užpildę:
• Naujoje Zelandijoje
prasidėjo Azijos pietryčių
gynybos pakto konferenci
ja, kurioj bus. paliestas ir
Užsakau
Tibeto klausimas.
Rekomenduoju Dirvą siųsti

GAVOME 242 NAUJUS
SKAITYTOJUS
Dar būtinai reikia 258

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Už naują prenumeratorių siunčiu $.....
(Mano adresas)

LAIŠKAI
NE APIE ŽIVAGĄ, O
APIE PREMIJAVIMĄ
Kolegai Br. Railai ir jo
akimirksnį Dirvos 25 nr.
skaičiusiems norėčiau pažy
mėti, kad New Yorke įvy
kusiose diskusijose aš bu
vau tas, kuris tarp kitų 1958
metų įvykių, netiesiogiai
galėjusių turėti ar turėju
sių teigiamos įtakos Lietu
vos reikalui, paminėjau ir
Nobelio premijos Pasterna
kui' paskyrimą.
Apie Pasternako romaną
— nesvyruodamas pasira
šau po Br. Railos nuomonė.
Bet faktą, kad paskyrė Pas
ternakui premiją, ir kad dėl
to kilo triukšmas, labai ne
patogioj šviesoj viso pasau
lio akyse išryškinęs Lietu
vos okupantų mentalitetą,
laikau netiesiogiai teigia
mai atsiliepiantį ir Lietu
vos bylai. Nes tas naujas
išryškinimas, pasiekęs la
bai plačius viso pasaulio vi
suomenių sluoksnius, suda
ro progų tai šen tai ten nu
rodyti ir į lietuvių litera
tūros padėtį sovietinės oku
pacijos sąlygose. Pasternakinio triukšmo šviesoje, to
ki priminimai pasidarė daug
lengviau suprantami ir į
juos daugiau dėmesio krei
pia. Pagaliau, jei apie Lie
tuvą kalbėti nesusidarytų
progos, vistiek Lietuvos
okupantams nepala n k i o s
opinijos sustiprėjimas pa
saulyje jau yra Lietuvos
bylai palankus reiškinys.
V. Rastenis, N. Y.

DĖKIT GYDYTOJŲ
SKELBIMUS
Dirvos skaitytojas L. Na
gevičius, iš Clevelando, ra
šo:
”Skelbimų skyriuje pra
vartu turėti Clevelande
praktikuojančių gydytojų
sąrašą.
Dirvos turiniu ir puikio
mis fotografijomis esu pa
tenkintas”.

Red. pastaba. Ohio vals
tybėje yra įstatymas, kuris
draudžia gydytojams skelb
tis laikraščiuose, žinoma,
niekas laikraščiui negalėtų
uždrausti spausdinti gydy
tojų adresus, bet už tai jie
negali mokėti, nes tada jau
būtų skelbimas.
Bendrai, su gydytojais
lietuviais, praktikuojančiais
Ohio valstybėje, esam tu
rėję nemažai nemalonumų,
kada apie juos laikraštyje
būdavo atspausdinta vieno
kia ar kitokia eilinė žinutė.
Ir tie nemalonumai atsiras
davo tik todėl, kad iš jų pa
čių tarpo kai kas neteisin
gus pranešimus duodavo
Academy of Medicine, kiek
vieną žinutę laikydami
skelbimais. O skelbimas pa
gal įstatymą, yra toks pra
nešimas, kurį duoda savi
ninkas ir už tai laikraščiui
užmoka. O kada pati laik
raščio redakcija deda savo
redaguojamas žinias ir jo
kio mokesčio iš niekur ne
ima, niekas tokios žinios ne
gali palaikyti skelbimu.
*

Rašytojas R. Spalis, iš
Anglijos rašo:
"Naujoji Dirva labai pa
traukli. Neabejoju, kad
skaitytojų šeima augs”.
♦

Dirvos skaitytojas P.
Mauraitis,
iš Chicagos, ra
J. CIJUNSKAS
šo: "Pradžioje man atrodė,
kad Dirvos formatas perLAIKRODININKAS
mažas.
Bet dabar taip pri
Taiso ir parduoda laikro
pratau,
kad visi kiti atrodo
džius, apyrankes ir kitas
blogi.
Ypač,
prisipažinsiu,
brangenybes. Sąžiningas ir
kad
mėgstu
skaityti
atsigu
garantuotas darbas prieina
lęs,
kada
grįžtu
iš
fabrikinio
momis kainomis.
darbo gerokai pavargęs. Na,
753 E. 118 St.
ir gulint nesunku su tuo
Cleveland 8, Ohio
formatu susitvarkyti. Taigi
Telef.; LI 1-5466
ir čia patogu”...
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RAUDONIEJI "GENEROLAI” PRIEŠ MANE
Ryšium su mano ir V.
Kutkaus straipsniais, pa
skelbtais Dirvoje ir Drauge
dėl "Penkių stulpų turgaus
aikštėje” dramos, pats autorius, A. Landsbergis is
spausdino Darbininke ilgą
laišką, kuriame tarp kitko
ir taip sako: "Šia proga no
riu painformuoti Darbinin
ko redakciją ir suinteresuotosius, jog Į "maskvinius”
ir "kultūrbolševikinius" kal
tinimus bei insinuacijas žiū
riu labai rimtai ir nepriim
siu jų gulomis, šiuo metu
tariuos su amerikiečių tei
siniu ekspertu, kaip tiks
liausiai reaguoti į buvusius
ir būsimus nepagrįstus to
pobūdžio kaltinimus bei in
sinuacijas"’.
Taigi, pasakyta aiškiai:
"ir būsimus". Vadinasi,
Landsbergis tariasi su savo
teisiniu ekspertu, kaip už
mauti antburnius net ir
tiems jo dramos nepalan
kiems recenzentams, kurie
dar neprasižiojo ir gal nie
kad neprasižios . . .
Nebūčiau minėjęs to
Landsbergio savotiško, mū
sų literatūros istorijoje ne
girdėto ir neregėto išsišoki
mo, jei kovo 12 d. nebūčiau
perskaitęs V.
Rastenio
straipsnio su keistoku užvardijimu: "Rišame rašyto
ją prie stulpo be teismo".
Teismas čia. teisiniai eks
pertai ten! Aš visada galvo
jau, kad, kai veikalas pa
skelbiamas ar suvaidinimas,
tai jo autorius savaime at
siduria visuomenės teisme.
Kokio teismo dar nori Ras
tenis "Penkių stulpų’’ auto
riui? O gal jis turi galvoje
teismą, kurin Landsbergis
ketina atiduoti Darbininką
ir "suinteresuotosius”? Ta
da iš tikrųjų dar reikėjo
palaukti, kol teismas būtų
išnešęs sprendimą, kaip ir
ką reikia rašyti apie jo vei
kalą. Bet tuo atveju, reikė
jo recenzentus painformuo
ti, kad jie iki teismo tylėtų
arba tik palankiai rašytų. . .

VYT. ALANTAS

Savo straipsnio pradžioje
Rastenis į kovą nestoja, o
išstumia priekin raudonuo
sius "generolus": Gricių,
Sluckį, Sniečkų, Chruščiovą,
pagaliau, nepamiršta ir pa
ties Stalino. Jis paaiškina
seniai žinomą dalyką, bū
tent, kaip komunistai žiūri
į literatūrą; pacitavęs iš
mintį Chruščiovo, kuris rei
kalauja meną ir literatūrą
pajungti partijos ideologi
jai ir, mandagiai atsiprašęs,
kerta smūgį man: "Atleis
kite, bet minėtieji pasisaky
mai (citatos iš mano straip
snio Dirvoje vasario 9 d.
V. A.) apie Landsbergio
"Penkis stulpus" man atro
do paremti tokia pat formu
le, kaip Chruščiovo, tik į
formulės simbolius įstatyti
kiti konkretūs dydžiai.”
Taigi, išvada aiški: Alan
tas nori pajungti literatū
rą, bet... kam ? Aš nepri
klausau ir neatstovauju jo
kiai partijai, už jokias poli
tines programas nekovoju,
niekam nenoriu primesti
per prievartą savo įsitikini
mų. Pagaliau, minėtame sa
vo straipsnyje apie savo li
teratūrines pažiūras aš vi
sai ir nekalbėjau ir todėl
būtų labai įdomu išgirsti iš
V. Rastenio, kokius mano
"konkrečius dydžius" ' jis
galėtų įstatyti į "Chruščio
vo formulės simbolius"?
V. Rastenis sakosi negin
čijąs niekam teisės vertinti
literatūros kūrinį ir pagal
politinę programą, nors, pri
duria jis, būsianti ne nuo
dėmė taikyti literatūrai ir
kitokį mastą, "ypač, kad
daugeliu kitų atvejų mes
kritikuojame, net smerkia
me meno pajungimą tam
tikrai idėjinei linijai"? Tai
gi, jis truputį pasitaiso: nuo
chruščiovinės nagaikiš k o s
komunistinės linijos jis šo
ka aplamai ant "idėjinės li

nijos", tik, deja, jam vis
dar nepaaiškėja, kad joks
meno veikalas negali išsi
versti be vienokios ar kito
kios idėjinės linijos. Jei me
nininkas neturi savo pasau
lėžiūros, savo moralinių bei
estetinių principų, tai jo
veikalas gal ir bus gerai pa
darytas literatūriškai, bet
jis bus kaip gėlė be kva
po. Pagaliau, ar jis pats ne
vertina Landsbergio veikalo
pagal tam tikrą liniją? Ga
lop aš nė kiek neabejoju,
kad autorius savo veikalą
rašė irgi pagal tam tikrą
idėjinę liniją, tik V. Rasteniui atrodo, kad ta linija
gerai išvesta, o man atrodo,
kad ji nukrypo į šalį.
Savo straipsnyje aš tarp
kitko
pastebėjau,
kad
Landsbergiui savo veikale
pavykę nuvainikuoti parti
zanų sąjūdį, o V. Rastenis
tvirtina priešingai sakyda
mas, kad autoriui kaip tik
pusėtinai pavykę Lietuvos
laisvės kovotojus reabilituo
ti, t. y. atskleisti jų kovos
t r a g i š kurną ... sutiktas
kliūtis ... beviltiškumą . ..
atsparumą ir t.t. "Dar dau
giau, rašo V. Rastenis, at
skleidžiamas ir bandymas
p s i chologiškai persiorijentuoti, pakeisti kovos meto
dus, į kuriuos įkalkuliuota
kantrybė, prisita i k y m a s
prie aplinkybių ir net įsilie
jimas į priešų tarpą".
Taip kaipgi čia: ar V.
Rastenis nevertina ir nepa
jungia veikalo tam tikrai
teigiamai idėjinei patrioti
nei linijai? Iš principo to
kia jo taktika yra teisinga,
nes, palikę nuošalyje viso
kias politines programas,
ideologijas bei literatūros
teorijas, savo istorijos Įvy
kius mes dar privalome ver
tinti ir pagal lietuvišką li
niją. Todėl, man atrodo, kad
V. Rasteniui nebuvo jokio
reikalo išrikiuoti prieš ma
ne raudonuosius "genero
lus" ir ieškoti įkvėpimo
raudonosios ideologijos ra-
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Atsiminkite, kad mes esame specialistai visa kame, kas liečia siuntinių persiuntimą,

šalinėje, kalbant apie savus
reikalus.
Taip, yra Landsbergio
veikale tragiškumo, beviltiš
kumo ir kalbų apie kovos
metodų keitimą bei prisitai
kymą prie aplinkybių, bet
ten yra ir pasimetimo, su
glumimo ir moralinio sužlu
gimo. Man rodos, kad žiūro
vas su pagrindu klausia:
kas gi ten beprisitaikys prie
naujų aplinkybių ir bekovos
pagal naujus metodus, jei
visi paskutinieji partizanai
žūva? Ak, žinoma, iš tik
rųjų buvo kitaip: ne visi
partizanai žuvo, kurie išliko
gyvi, prisitaikė ir gal šian
dien tebekovoja, bet čia kal
bame ne apie visą Lietuvą,
o apie Landsbergio veikalą.
"Pabaigoje V. Rastenis ra
šo, kad esą gyvų liudininkų,
jog tokie reiškiniai iš tik
rųjų esą buvę pergyventi ir
kad tai esanti "tiesa, o ne
partizaninio sąjūdžio abs
traktus vaizdavimas vien
tik šviesiais heroizmo gai
sais". Galėčiau nuo savęs
pridurti, kad ne tik gyvi
liudininkai, bet ir dokumen
tai liudija, jog tokių reiški
nių iš tikrųjų būta, bet ką
tai pasako?
Partizanų gadynė labai
plati ir įvairi ir ten gali
rasti kokių tik nori reiški
nių ir faktų. Esmė glūdi ta
me, kokius faktus pasirink
si ir kaip juos interepretuosi. Tą patį reiškinį gali at
vaizduoti ir "šviesiais he
roizmo gaisais” ir nutapyti
jį juodomis spalvomis, čia
yra skonio, sąžinės patrio
tizmo, tautinės savigarbos,
takto, pasaulėžvalgos, lite
ratūrinių pažiūrų, žodžiu
"idėjinės linijos" reikalas.
Dar keletas žodžių dėl
"abstraktaus vaizdavimo”.
Atrodo, kad V. Rastenis
šiuo atveju bus "langsbergesnis" už patį Landsbergį.
Aukščiau paminėtame Dar
bininko numeryje "Penkių
stulpų"
autorius
rašo:
"Stupų angliškoje versijoje
neminima nei Sovietų Są
junga nei Lietuva; jų veik
smas vyksta nenustatytais
metais, didelės valstybės
okupuotoje mažoje šalyje;
jų pobūdis yra alegoriškai
filosofinis". O kitas Lands
bergio veikalo interpretato
rius Pranas Lapė kovo 13 d.
Vienybėje irgi pastebi, kad
vertime į anglų kalbą Lie
tuvos bei Rusijos vardai ne
beminimi ir priduria, kad
tai "priduoda veikalui dar
didesnės simbolikos. Kon
flikto subrendinamas iki
abstrakcijos įgalina bet ko
kios tautybės žmogų jį pil
nai suprasti". O kitoje vie
toje Pranas Lapė vadina
"Penkis stulpus" tiesiog
"surealistine abstrak cine
tragedija".
Tad ko čia pyksta V. Ras
tenis, kad kiti (kas? V. A.)
partizaninį sąjūdį vaizduo
ja abstrakčiai, jei pats jo
ginamas autorius teikia sa
vo veikalui "alegoriškai f i-
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Baltic Trio dainininkės

Baltic Trio dainininkės Floridoje. Iš apačios: Anita
Navickaitė Karns, latvė Amalija Petersone ir estė Meeta
Sepp.
MIAMI, Floridoje, jau
šešetas metų darbuojasi lie
tuvių ir amerikiečių tarpe
populiarus Baltic Trio vie
netas. Jos dainuoja lietuviš
kai, latviškai ir estiškai liau
dies ir kitokias mėgiamas
dainas.

losofinį" pobūdį ? Reikia dar
čia pastebėti, kad, jei
Landsbergis būtų pateikęs
lietuviui žiūrovui tokį "ale
goriškai sufilosofintą" vei
kalą, kur nebėra Lietuvos
vardo, kur veiksmas vyks
ta nenustatytu laiku, tai, ži
Jos visos yra tremtinės,
noma, nebūtų buvę ko ir
bet
Anita Navickaitė yra
ginčytis.
gimus Chicagoje ir baigusi
Susidaro gan aiškus įspū
dis, kad "Penki stulpai" V. Northwestern Universitete
Rastenio galvosenoje bus piano mokytojos mokslą.
padarę tikrą revoliuciją. Jis Nuvykus į Lietuvą 1938
sako, kad autorius partiza metais su Chicagos Pirmyn
nų kovą supratęs kitaip ir choru dalyvauti olimpiado
kad tas jo supratimas sta je, po visų iškilmių ji pasi
tąs į "keblią padėtį rutini liko studijuoti Kauno muzi
nę propagandos liniją". Ir kos konservatorijoje smui
esąs didelis klausimas, ar ko muziką. Ten ištekėjo už
rašytojas turėtu mokytis iš pianisto Jurgio Karnavivisuomenės veikėjų, kaip tą čiaus. Bolševikams užėjus,
tragediją interpretuoti, ar kaip Amerikos pilietė, ji ga
gal visuomenės veikėjams lėjo išvažiuoti, bet jos vyrui
esą būtų pravartu pažvelg i Ameriką važiuoti galimy
ti, ka rašytojo intuicija at bių nebuvo.
skleidžianti. Ir pagaliau jis
Miami Beach puošnioje
siūlo "pasvarstvti. ar kar
dalvie
jos motina Ona Na
tais ne savąją liniją reikė
vickienė
turi vilą, kur žietų rimtai peržiūrėti, užuot
mavoti
atvyksta
lietuviai iš
rišus rašytoją prie stulpo
šiaurės.
Anita
duoda
piano
netgi be teismo".
muzikos pamokas ir užsi
Reikia manyti, kad, siū ima dainavimu.
Vasario 16-tos minėji
lydamas tas "reformas”. V.
Rastenis neaplenkia nė pats muose Miami Lietuvių salė
savęs, nes ir jis yra visuo je Baltic Trio prisideda pro
menės veikėjas, laikrašti gramos išnildvme. Taip pat
ninkas, t. y. viešosios nuo ios dažnai kviečiamos dai
monės dorotojas ir vienas nuoti amerikiečių progra
tautinio sąjūdžio šulų. Su- mose ir ypatingais atvejais
giedoti bažnyčiose.
K.
(Nukelta į 4 psl.)

Gana gausioje ir veiklioje Worcesterio lietuvių kolo
nijoje prakalbos turėjo įvykti lietuvių parapijos salėje.
Bet prieš pat prakalbas klebonas atsakė salę. Tačiau stu
dentai vis dėlto ryžosi jį aplankyti tą patį sekmadienį,
kada turėjo įvykti prakalbos, po pamaldų ir išsiaiškinti.
Pradžioje jis nenorėjo su jais nė kalbėtis. Tik vėliau
kiek
atsileido ir sutiko išklausyti jų paaiškinimų. Kun.
(Prisiminimų žiupsnelis iš pirmojo susitikimo su
Tumo-Vaižganto
laiškas visiškai pakeitė klebono pažiūrą
neolithuanais)
į studentus. Jis tuoj užprašė juos pietų ir pats ėmė aiš
-------------- PRANAS NARVYDAS, Brooklyn ------------Čia aprašomi pavyzdžiai ryškiai byloja, kaip gandai kintis, kad buvęs suklaidintas, paaukojo 15 dolerių ir pri
kartais paveikdavo dorus ir patriotiškos nuotaikos lietu dūrė, kad jam esą nepatogu skelbti prakalbų organizavi
3
vius. Kartą studentai, grįždami iš Albany, pakeliui turėjo mą iš naujo, nes dalis parapijiečių esanti taip pat suklai
Mes, Amerikos lietuviai, čia gyvendami, visiškai ne sustoti Northamptone. Bet prieš pat numatytas prakal dinti ir joms priešinga.
si jautėme, kad kuri nors Lietuvos politinė partija turėtų bas Northamptone gauname netikėtą laišką. Jame rašo
Worcesteryje studentai susirado patriotiškai nusi
teisę mus kontroliuoti. Antra vertus, nei mūsų komitetas, ma — tokiems juodašimčiams atsisakoma ruošti prakal teikusių lietuvių, katrie mielu noru juos priglaudė ir įvai
nei studentai nėjo į Amerikos lietuvių visuomenę nei vals bas. Kas daryti? Laiko maža! Nebesurasdamas kitos išei riais būdais padėjo, renkant toje lietuvių kolonijoje au
tiečių liaudininkų, nei kurios kitos politinės partijos var ties, siunčiu skubų laišką į Northamptoną ir prašau, jei kas. Labai daug gero studentai patyrė iš tuomet Worcesdu. Tai buvo tik Sandaros redaktoriaus ir jo klikos iš- prakalbų nebus, nors stotyje sutikti tuos studentus ir su teryje ėjusio savaitraščio Amerikos Lietuvio, kuris skelbė
mislas, pagimdytas pavydo ir siekiąs pakenkti mūsų dar jais pasikalbėti.
įvairius pranešimus, garsino aukotojų sąrašus ir visaip
bui. Tai kenkėjams iš dalies ir pavyko — mes neįstengė
kaip padėjo.
Tas visuomenės veikėjas vis dėlto atvyksta į stotį,
me surinkti numatytų 10-ties tūkstančių dolerių sumos,
Bostone anuomet ėjo šie savaitraščiai: Sandara ir
nes mažiau sąmoningi lietuviai kenkėjų buvo suklaidinti. pamato "juodašimčius", su jais susipažįsta, išsišneka, pa Keleivis. Studentai, atvykę i Bostoną, visų pirma aplankė
Jiems išvysčius savo kompaniją ir skleidžiant nepagrįs galiau parsiveža namo ir, sukvietęs savo kaimynus lietu didžiausios savo priešininkės Sandaros redakciją. Ten
tus gandus, komitetas kartais gaudavo iš suklaidintų viu, surengia studentams vaišes. Jie lietuviška daina ir buvo aiškintasi, visapusiškai išsikalbėta, be abejo, paro
lietuvių visuomenės veikėjų laiškų, kuriuose buvo reiš ypač kanklėmis sužavi vaišių dalyvius, kurie tą pat va dytas J. Vileišio laiškas. Bet Sandaros redaktoriui, ma
kiami aukų rinkimui abejingi ir net priešingi nusistaty karą sudeda apie du šimtus dolerių, šeimininkas tą vaka tyt, rūpėjo ne tiesa, o kas kita — Sandara ir po to išsi
rą nebeišleidžia studentų į Worcesterį, kad rytojaus dieną aiškinimo paliko aukų rinkimo priešininkė, tęsė savo pik
mai.
Viename tokių laiškų rašoma: "Jūsų laišką su pra galėtų juos apvežioti pas vietos biznierius bei šiaip žino- tą akciją, niekinančią mūsų komiteto darbą.
šymu surengti tiems studentams prakalbas gavau, bet mesnius lietuvius. Ir išlydėdamas užkviečia juos atsilan
(Bus daugiau)
jiems rengti prakalbas atsisakau, nes iš kitų šaltinių gir kyti kitą kartą.

PRIEŠ 35 METUS

dėjau, kas jie per paukščiai — tai fašistai, juodašimčiai".
Nežiūrint šlykščios kompanijos ir vietomis nepalankių
reakcijų, mūsų darbas buvo tęsiamas. Jei kuris mažiau
sąmoningas vietos lietuvių visuomenės veikėjas nesutik
davo organizuoti prakalbų ar sutikęs nuo savo pažado atsimesdavo, mes surasdavome kitą, sąmoningesnį lietuvį,
kurio neveikdavo priešiškos kompanijos melas ir sklei
džiami nepagrįsti gandai.

DIRVA
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DAR VIENAS PLAGIJATAS CVIRKOS AKTYVAN
Niekas neabejojo, kad
Cvirka buvo talentingas ra
šytojas. Bet drauge su ga
bumais gana anksti paaiš
kėjo ir kita jo ypatybė —
palinkimas plagijuoti (vog
ti kitų rašytojų kūrinius).
Kadai jis įšmugeliavo j Lie
tuvos Aidą vieną neva savo
novelę (pasirašė slapyvar
džiu, bet honorarą paėmė,
kaip už savo kūrinį). Paaiš
kėjo, kad tai senos prancū
ziškos novelės "laisvas” ver
timas, tik asmenų ir vietų
vardai vieton prancūziškų
Įdėti lietuviški. Didelis ne
malonumas tada buvo re
daktoriui, priėmusiam tą
novelę ... Jis dabar, Cvir
kos 50 metų amžiaus sukak
ties ir paminklo atidarymo
proga, atsiminimų apie tai
nerašo ...
Kitas ryškus paaiškėjęs
Cvirkos daugiau kaip pusplagijatis yra jo Frankas
Krukas, Amerikos lietuvių
gyvenimo satyra. Gavęs iš
leisti atsiųstą čikagiškio A.
Margerio rankraštį, jį sa
viškai išsitaisė, papildė ir
išleido kaip savo kūrinį,
Margeriui nei sveiks nei dė
kui nepasakęs ... Dabar,
jubiliejaus proga, buvęs ra
šytojų sekretorius M. Sluckis Kruką lygina su Gogogolio Mirusiomis sielomis ir
ir ta proga piktinasi, kad
"Babrausko tipo literatūri
niai neūžaugos vėl traukia
į dienos šviesą nuvalkiotus
prasimanymus romano ad
resu.”

Sluckis nei nemini, koki
tie "prasimanymai” (bet ži
no juos!), tik pasipiktinęs
barasi, kad visa tai tik
šmeižtas ... Ir lyg tyčia,
kitame to paties Literatū-

Vyt. Alantas
(Atkelta iš 3 psl.)
gipažinęs su Landsbergio
veikalu, be abejo, ir jis pats
bus atsidūręs labai keblioje
padėtyje, nes lig šiol neteko skaityti nė vieno jo
straipsnio, kur jis būtų
stengęsis rimtai peržiūrėti
savąją liniją ir būtų siūlęs
pakeisti "rutininę propa
gandos liniją”.
Atrodo, lyg ir būtų jo pa
reiga apšviesti mūsų išeivi
jos visuomenę, kaip ji tu
rėtų vertinti partizaninį są
jūdį pagal jo naują požiūrį.
Jei "rutininė propagandos
linija” nebetikusi, tai, be
abejo, ją reikia Įrodyti, kad
senoji jau iš tikrųjų atgy
venusi savo amžių.
Nemanau, kad V. Rasteniui tai būtų lengva pada
ryti, nes mes čia Amerikoje
vargu ar rasime daug savo
tautiečių šeimų, kurių arti
mieji nebūtų kovoję miš
kuose, nebūtų buvę sukišti
Į kalėjimus, ištremti Į kon
centracijos stovyklas ar
kaip kitaip sadistiškai nu
kankinti. Įrodyk jiems, kad
jų "linija” ir "rutininė pro
paganda” yra klaidinga, nes
jie juos tebeidealizuoja ir
tebegarbina kaip kankinius.
Pagaliau, partizaninis są
jūdis ir kiekvienam lietu
viui yra labai opi vieta ir
prie jo interpretavimo rei
kėtų eiti su dideliu atsargu
mu ir jautrumu. Aš neabe
joju Landsbergio patriotiz
mu ir gerais norais, bet juk,
ir geriausių norų turint, ga
lima suklysti. Jei pats
Landsbergis ir jo draugai jo
veiklą laiko neklaidingu ap
reiškimu, interpretuoj ant
partizaninio sąjūdžio tragegiją, tai jų reikalas, bet ne
reikėtų užmiršti, kad yra ir
kitaip galvojančių. Ir aš ne
žinau, ar jie savo tezei Įro
dyti bus pasirinkę teisin
giausią kelią — teismą ...
♦

Redakcijos pastaba: Se
kančiame numeryje spaus
dinsime V. Rastenio atsa
kymą ir šią diskusiją baig
sime.

ros ir Meno numerio (šių
metų 11 nr.) puslapyje ati
dengiamas dar vienas Cvir
kos plagijatas!
J. Grybauskas (aktorius,
dabar operos meno vado
vas), įsijungdamas į sukak
tuvinio Cvirkos garbinimo
chorą, rašo "žiupsnelį” at
siminimų apie pažintį su
Cvirka. Ir, turbūt, nieko
pikta nemanydamas, pasa
koja, kad vienu metu Cvir
ka, dalyvaudamas vieno ne
va sportininkų vakaro ren
gime, parašęs vakaro pro
gramai dainą chorui dainuo
ti. J. Grybauskas nemini, ar
Cvirka "parašė” ir muziką,
bet kartoja tos dainos žo
džius, gėrėdamasis Cvirkos
talentu.
O tie žodžiai kurių tik
nuotrupas Grybauskas mi
ni, toki: "Sutikau, pama
čiau ją per mitingą ... Ir ne
kartą ir ne du mudu ėjom
greta, atsiminę streikus ir
kai buvo krata .. . Versk,
griauk, kas supuvo, naują
kursime Lietuvą!”
Cvirkos žodžiai? Bet juk
tai tik gana grubus verti
mas ir pamėgdžiojimas se-

nos komsomolo dainelės, ku
rią Cvirka, greičiausia, bu
vo nusiklausęs iš Maskvos
radijo. Atitinkami rusiški
jos posmai štai: "My na mitingie s niej povstriečalisia,
nas na front vysilat’ sobiralisia ... I ne raz i ne dva
vtichomoločku celoval ja
svoju-da komsomoločku . . .
Kim, biej po razruchie, strojim žizn’ my v novom duchie! Traktorami vspašem
buduščeje naše!” Tai yra
(maždaug pažodžiui, neei
liuojant) : Mes mitinge su
ia susitikom, mus į frontą
išsiųsti rengėsi... ir ne
kartą, ir ne du tylutėliai
(vogčiomis) bučiavau aš
savo komjaunuolytę. . . Kim
(jaustukas), mušk suirutę,
statom gyvenimą naujoj
dvasioj. Traktoriais išarsim ateitį mūsų!
Vadinasi, Cvirka tą so
vietinę dainelę "sulietuvino”, pritaikė vietos reikalams (panašiai, kaip tą
nrancūzišką novelę ar Kruką), bet originalia kūryba
galėjo palaikyti tik tie, kukurie nebuvo anos sovieti
nės dainiūkštės girdėję.

Grvbauskas gal nebuvo gir
dėjęs, o dabar ji turbūt jau
nebedainuojama, tai ir iš
garbino jis Cvirką. Bet at
simena gi ir Lietuvoj kas
nors tą dainelę. Ir turbūt
Literatūros ir Meno redak
cijoj jau dabar raunasi, ką
daryti su tokiu Grybausko
liapsusu ir savo neapsižiū
rėjimu: aiškintis, ar tylėti.
Šioj srity Cvirkos pase
kėjų dabar Lietuvoj nema
ža. Literatūra ir Menas,
Tiesa, net Lietuvos Pionie
rius štai, žiūrėk, jau ir vel
ka aikštėn akiplėšišką plagiatorių. Plagiatorių pasi
liko nusirašinėjančių sve-.
timus eilėraščius (toj srity
pasižymi vaikai), apsaky
mėlius, o taip pat ir laikraš
tinius straipsnius, net vieti
nes žinias. Ima koks "selkoras” (kaimo koresponden
tas) ir nusirašo iš kito ra
jono laikraščio, kaip kolcho
zas gerai veikia, kaip pirmi
ninkas ar kitas pareigūnas
puikiai "socializmą stato",
fik vietoj ano kolchozo var
do įdeda saviškio kolchozo
ir jo pareigūnų atitinkamus
vardus . . . Visai kaip Cvir
ka ! Tokius, kai pagauna, tai
bara, gėdina. Bet Cvirką
kaip gi dabar sugėdinsi ...
—vr.

Apie buvusį karo komisarą Vitkauską ir
Panevėžio revkomo
(2)
Dabar tenka duoti keletą
pavyzdžių apie civilių lietu
vių patriotų žudymą.
Kalėdų švenčių laikotar
pyje daugelis lietuvių pa
triotų ruošė mitingus, kal
bėjo susirinkimuose, orga
nizavo valsčių-parapijų ko
mitetus, miliciją, ragino lie
tuvius priešintis bolševi
kams, stoti kariuomenėn.
Panevėžio revkomas tokius
o r g anizatorius pirmiausiai
pradėjo areštuoti. Pvz., Tri
jų Karalių dieną Raguvoje
mitingavęs Z. buvo areštuo
tas ir dingo be žinios, o Pu
šalote kalbėjęs š. suspėjo
pabėgti, štai, kaip puikiai
buvo pasiruošęs Panevėžio
revkomas perimti valdžią,
atėjus raudonosios armijos
daliniams ir kaip' gerai vei
kė ryšiai.
Areštai tęsėsi visą laiką.
J. Klevečka buvo areštuotas
ir dingo be žinios dėlto, kad
jo sūnus esąs pabėgęs pas
baltagvardiečius. Gimnazis
tas Vaitiekūnas buvo areš
tuotas, išvežtas į Daugpilį
ir ten sušaudytas už tai,
kad kratos metu jo kamba
ryje čekistai (Bistrickas ir
Petraitis) rado Lietuvos
Tarybos atsišaukimą, ku
riame stipriausias pasaky
mas buvo toks: "Kas mums
geriau: vokietis ar rusas
bolševikas ? Tas pats vel
nias”.
Tie patys čekistai tą pa
čią naktį pas mane darė
kratą, nieko ypatingo nera
do, bet mane areštavo. Ma
ne išgelbėjo pažįstami mili
cininkai, su kuriais anks
čiau teko dirbti lietuvišką
darbą, dalyvauti chore ir
vaidintojų kuopelėje.
Gėgžna (žiūr. L. E.) bu
vo areštuotas, išvežtas į
Daugpilį ir ten sušaudytas
už lietuvišką patriotinį dar
bą.
Kai aš pabėgau iš bolše
vikų, revkomo čekistai tuo
jau pradėjo gaudyti įkaitus.
'Buvo numatę areštuoti ke
turis mano draugus gimna
zistus. Trims- pasisekė pa
bėgti, o I. areštavo, išvežė
i Daugpilio kalėjimą. Ten
jis sėdėjo vienoje kameroje
su 15 lietuvių panevėžiečių,
iš kurių 14 buvo sušaudyta,
o I. ir dar vienam lietuviui
pasisekė pabėgti (priešui
priartėjus prie Daugpilio,
kilo suirutė) ir grįžti tėvy
nėn. I. buvo paskutinio sei
mo narys. Aš manau, kad
buv. seimo nariai, gyveną
JAV, prisimena tą kankinį.
Čia išvardinau pavardė
mis bei inicialais tik tokius

Gen. štabo pik. P. ŽILYS

bolševikų nužudytus lietu
vius patriotus, kurie buvo
man gerai pažįstami: arti
mi, mokslo draugai, bendra
darbiai, kaimynai. Visų nu
žudytų ir ištremtų aukų
skaičius siekia šimtus.
Bet "Naujienose” viskas
apverčiama aukštyn kojo
mis. Prirašyta daug kaltini
mų besikuriančios Lietuvos
kariuomenei ir tai -padary
ta dėl to, kad karo veiksmų
sūkuryje, vokiečių karinin
ko (buv. Panevėžio karo ko
mendanto Milerio) įsakymu
buvo sušaudytas buvęs Pa
nevėžio komunistų revkomo
sekretorius adv. F. Valiu
kas.
Buv. adv. Meškauskas
"Naujienose” sugebėjo ir
buv. Panevėžio karo komi
saro Vitkausko žiaurumus
paversti gerais norais tar
nauto Lietuvai: "atvykęs
net su pasigrobta didele pinigųsuma". Tai nepaprasti
sugebėjimai.
Apie buv. karo kom. Vit
kausko tragediją yra žino
mos dvi versijos. Pik. J. Petruičio versija: Vitkauskas
pats atvykęs ir pasidavęs
belaisvėn. Petruitis ji, kaip
belaisvį, pasiuntęs į Kėdai
nius ir ten jį ištikusi trage
dija. Antroji versija: Vit
kauskas buvęs paimtas be
laisvėn su keliais latviais ir
žuvęs kautynių zonoje.
Kad Vitkauskas būtų at
sinešęs su savimi didelę pi
nigų sumą, apie tai neteko
girdėti. Nieko nerašo apie
tai ir Petruitis, kuris pa
ėmė Vitkauską belaisvėn.
Tiesa, Panevėžio revkomo
vykdytų lietuvių žudynių
sūkurin yra įsipynusi dide
lė pinigų suma. Jos istorija
tokia.
Panevėžio revkomui su
darė gana daug rūpesčių
Pušaloto ir Joniškėlio apy
linkėse susiorganizavę lie
tuviai partizanai, todėl rev
komui buvo labai svarbu
tuos partizanus likviduoti.
Buvo mėginta, rodos vasa
rio mėnesį. Nepavyko.
Bolševikus išvijus iš šiaulių-Beduvos, viena vokiečių
rinktinė apsistojo Sujėtų
dvare (į rytus nuo Smilgių).
Panevėžio revkomas bijoda
mas, kad toji vokiečių rink
tine nesutrukdytų jų planų
likviduoti partizanus, susi
rišo su vokiečiais ir pradė
jo derybas. (Vieną dieną
(datos tiksliai neprisime-

nu) Ažagų-Dragonių apylin
kėje veikią lietuviai parti
zanai sulaikė du įtartinus
vyrus, važiuojančius iš Pa
nevėžio į Sujėtus. Padarius
kratą, pas tuos vyrus buvo
rasta apie 150,000 rublių
(paslėptų pasostėje). Parti
zanai tuos pinigus paėmė ir
skubiai, aplinkiniais keliais,
pasiuntė į Kauną. Kai su
imtieji susitiko su vokie
čiais, pastarieji tuojau pa
reikalavo partizanus grą
žinti paimtus pinigus. Vo
kiečių grąsinimai nieko ne
padėjo, nes pinigai jau bu
vo išsiųsti Kaunan.
Po to prasidėjo naujos
derybos tarp vokiečių ir Pa
nevėžio revkomo. Prasidė
jus pirmosioms deryboms,
bolševikai puolė Pušalotą ir
Joniškėlį. Pušaloto partiza
nai, vadovaujami karin. Michelevičiaus (pik. ltn. Michelevičius praeitais me
tais (?) mirė už geležinės
uždangos)
pasitraukė į
Draglienų km., o Joniškėlio
partizanai, vadova ujami
pik. ltn. Stepulionio (gyve
na JAV) pasitraukė į Pakruojų.
Panevėžio revkomo ir vo
kiečių derybos baigėsi ne
sėkmingai. Bolševikai pri
siuntė į Dragonių km. ba
talioną raudonarmiečių. Įvy
ko susišaudymas tarp bolše
vikų ir vokiečių. To susišau
dymo metu buvo sužeistas
vienas vokiečių karininkas.
Tas susišaudymas išsi
vystė į tikras kautynes.
Bolševikai buvo priversti
pasitraukti iš Dragonių kai
mo ir grįžo į senas pozici
jas. Dragonių km. gerokai
nukentėjo kautynių metu.
Lietuviai partizanai per
sitvarkė, perėjo puoliman ir
išvijo bolševikus iš Pušalo
to ir Joniškėlio.
Kaip matome, Panevėžio
revkomas, (tame skaičiuje
ir karo kom. Vitkauskas)
yra panaudojęs didelę pini
gų sumą išdavikiškam dar
bui: papirkti vokiečiams,
kad raudoniesiams paleng
vinus žudyti lietuvius par
tizanus ir griauti Lietuvos
atstatymo darbą.
Buv. adv. Meškauskas,
rašydamas apie "V. Glovac
kio žudynes”, užsimena tolstojistus. Būtų naudinga,
kad "Naujienų” redaktorius
pasiskaitytų Lietuvoj iš
leistą leidinį "Medicinos in
stituto darbai". Ten yra doc.
jaržemskio straipsnis apie
tą tolstojistą, iš kurio aiš
kėja, kad jis 1918 m. pri-
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Baltų koncertai Bostone

Pianistės seserys Gutbergs.

Latviu seserys INGRIDA
ir KARINA GUTBERGS,
piano duetu kovo 13 d. Jordan Hali, Bostono Konser
vatorijos didžiojoje salėje,
baigė trečiąją Baltų Kon
certų seriją.
Po antrojo serijos kon
certo, kurį sausio 16 d. at
liko jauna estų dainininkė
Irene 'Loosberg, mužikali,
turtingo mezzo-soprano sa
vininkė, savo rimtame, įdo
miame ir rinktiniame vaka
ro repertuare turėjusi dide
lio meninio pasisiekimo, at
žymėto visų trijų didž. Bos
tono dienraščių kritikų, ir
šis minėtas seserų pasiro
dymas buvo itin stiprus ir
efektingas.
Jaunos pianistės yra bai
gusios garsųjį Mozarteumą
Salžburge, Austrijoje ir

klausė revoliucinei tarybai.
O ką gi darė toji revoliuci
nė taryba? Atėjus raudona
jai armijai, persitvarkė į
revkomą ir terorizavo, žu
dė lietuvius patriotus.
Kai kam neaišku, kodėl
aš tiek daug rašau apie Pa
nevėžio revkomą, adv. F.
Valiuką, karo kom. Vitkaus
ką ir kitus.
Mano tikslas — Įrodyti
kad Panevėžio revkomo se
kretorius adv. F. Valiukas
nebuvo toks "geras žmo
gus”, o to revkomo karo ko
misaras Vitkauskas neturė
jo tokių gerų norų tarnauti
Lietuvai, kaip apie tai rašo
ma "Naujienose”, kad gen.
Grigaliūnas Glovackis, nėra
kaltas dėl socialdemokratų
adv. F. Valiuko ir Smolskio
tragedijų. Jeigu jis būtų
kaltas, tai teismas ji būtų
nuteisęs. Dabar gen. Griga
liūnas Glovackis dėl tos tra
gedijos yra šmeižiamas ir
net koliojamas žmogžudžiu
be jokio pagrindo.
Tenka labai apgailestau
ti,. net stebėtis, kad mūsų
tarpe atsirado tokių, kurie
ano meto tragiškus atsitiki
mus, įvykusius fronto zono
je, dėl vieno ar kito parei
gūno (ir dar nelietuvio) apsilenkimo su teisingumo
procedūros reikalą vi m a i s
nepaprastai išpūtė, o pro
Panevėžio revkomo — žmog
žudžių gaujas, (kurios se
kretoriumi buvo socialdemo
kratas adv. F. Valiukas ir
nariu karo kom. Vitkaus
kas) tikrai didelio masto
pasibaisėtinus, net pagal iš
anksto paruoštą planą vyk
dytus lietuvių patriotų tero
rizavimo ir žudymo aktus,
tie patys asmenys praeina,
kaip vilkai pro kopūstų dar
žą. Ir tai skelbiama spaudo
je, kurias redaktoriai sako
si siekią Lietuvos išlaisvi
nimo iš bolševikinės vergi
jos ir teroro.

koncertavo plačiai po Euro
pą ir Ameriką, atlikdamos
programą dviem fortepionais, kas yra nedažnai pasi
taikąs atvejis. Įdomu pažy
mėti, kad jųjų debiutas
Amerikoje įvyko toje pačio
je Jordan Hali salėje Bosto
ne 1952 m. Jos abidvi čia
pat Bostono Universitete
1958 m. gavo ir "Doctor of
Musical Arts” laipsnį, kas
irgi, ypač tokioms jaunoms
moterims, yra gana reta . . .
Abidvi talentingos solis
tės valdo savo instrumentą
visiškai laisvai ir yra tikros
virtuozės. Jų pasiruošimas
yra gana tobulas, technika
aukšta, taip pat pažymėti
nas jų muzikalumas, įsigili
nimas i atliekamą veikalą
ir muzikinė kultūra. Judvieįu susiskambinimas yra
toks tikslus, kad piano užgavimas sudaro vieno as
mens įspūdį, ar tai būtų
"staccato”, ar "legato”, ar
plaukianti melodija, ar vargoniniai platūs akordai. Ju
frazavimas, temų pravedimas, muzikinė linija buvo
ryškūs, atlikimas grakštus
bei žavus, turi jos ir užgavimo jėgos.
Viena jų (negaliu išvar
dinti vardais, nes nepaty
riau, kuri jų yra Ingrida, o
kuri Karina . . .) esanti kils
telėjusi kiek aukščiau, ji ir
vadovavo (skambino pirmą
ją partiją) visiems, išsky
rus antrąjį (Lemac.her So
nata), programos nume
riams. Antroje buvo galima
pastebėti daugiau lyrizmo
bei svajingumo, o pirmoji
buvo realesnė, gyvesnio
temperamento, linkusi dau
giau į techniką.
Kaip minusą, galima pa
žymėti kiek perdidelį jų
forsavimą. Be abejonės, gai
dose autorių buvo daugiau
įdėta p bei pp, negu atliki
me buvo jų parodyta. Vis
kas buvo kiek pergarsiai.
Toks dažnas nepateisinamai
perstiprus užgavimas ilgai
niui pasidaro perįkyrus ir
atlikimą nukreipia į vieno
dumą. Ypač tai buvo žymu
R. Schumanno aštuoniuose
polonezuose (kurie vienin
teli, šiaip gana meistriškai,
buvo atlikti keturiom ran
kom viename instrumente).
Kiti programos numeriai:
J. C. Bach — Sonata G dur,
H. Lemacher — Sonata (au
toriaus skirta joms), F.
Schuberto — Variacijos A
dur, T. Kenins (irgi skirta
joms), latvių kompozito
riaus tobulos kompozicinės
technikos mdernus Koncertino dviem pianams, pirmas
atlikimas JAV-se. čia auto
rius vykusiai panaudojo
įpintam fugete modernią po
lifoniją, o atlikėjos švyste
lėjo tobulais "staccato". Ir
F. Chopino — Rondo. Atsi-
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Dail. J. Šileika atšventė 75 m. sukaktį

"Neberk grąžos į kišenėlę”
Nelsonas tuo tarpu tęsė
tardymą;
— Aš turiu tamstai kai
ką papasakoti. Jūs prieš
penkias savaites išlipote
krantan Frenchman įlanko
je. Dviese. Aplinkiniais ke
liais pasiekėte Bostoną. Iš
Bostono atvykote į New
Yorką. čia tamstos draugas
pavogė lagaminus. Tamsta
juos atsiėmei iš Grand Cen
trai stoties. Puikiai buvo
atlikta. Lagaminuose buvo
daug pinigų, deimantų ir
radijo siųstuvas. Lažinuosi,
kad tamsta jau spėjai per
duoti pranešimą į Vokieti
ją.’ Taip, mes tamstos jau
senai laukėme. Prakeiktai
ilgai. Tamsta dirbai be klai
dų, — jis pamojavo pistole
tu, — išskyrus vieną- rei
kėjo, vos tik išlipus kran
tan, paleisti kulipką į Bilį.
Joks amerikietis dėlto ne
būtų užsirūstinęs.
— Kitą kartą tai pada
rysiu, — atsakiau.
Jis nusijuokė:
— Puiku, kad bent kartą
susipratote.
Aš supratau, kad nebėra
prasmės gintis. Bilis buvo
viską išdavęs.
— Kur tamstos butas
New Yorke?

Koncertai
Bostone...
(Atkelta iš 4 psl.)

žvelgiant į tai, kad šitokiam
piano dueto atlikimui nėra
perdidelio veikalų pasirin
kimo, reikia pripažinti, kad
programa buvo plati, įvairi
ir įdomi. Publika nuoširdžiai
plojo ir išprašė dar tris ”bisus”. Koncertas baigtas sva
jingu J. Brahmso valsu As
dur. Bostono pirmaujantieji
dienraščiai Globė ir Monitor
pasirodymą atžymėjo pa
lankiom recenzijom.
Šio mėnesio 17 d. seserys
Gutbergs yra pakviestos
koncertuoti Carnegie Recital Hali New Yorke. Norė
čiau rekomenduoti New
Yorko lietuviams tą jų kon
certą aplankyti. Tuo ne tik
bus paremtos broliškos tau
tos aukštos klasės meninin
kės, bet atsilankiusieji pa
tirs ir daug malonumo, be
klausydami jų tikrai meist
riško atlikimo (koncertas
ivyks nurodytoj salėj, 154
W. 57th St., 8:30 vai. vak).
Labai gaila, kad i tokius
Baltų-Amerikiečių D-jos N.
Anglijoje ruošiamus aukš
tos meninės vertės ir įdo
mius koncertus pirmaklasių
lietuvių, latvių bei estų so
listų atliekamus, atsilanko
tiek nedaug publikos. Yra
nedovanotinas mūsų žmonių
atbukimas, nepaslankumas
palaikyti savo ir kaimynų
meną bei menininkus. Bal
tų koncertuose matėsi ir
amerikiečių, tačiau lietuvių
buvo nuostabiai mažai, do
minavo latviai bei estai, gi
Bostone lietuvių yra žymiai
daugiau už šias abidvi tau
tybes, kartu paėmus.
Jau yra paskelbta ketvir
ta (1959-60) Baltų koncer
tų serija, toj pačioj Jordan
Hali salėje, šiems metams
D-jos pirmininku yra latvis
E. Spigulis, vicepirminin
kas — Br. Mickevičius,
sekr. inž. V. Izbickas. Lietu
vių atstovai programos ko
mitete J. Budreikienei atsi
sakius, tų pareigų dabar
ėmėsi Ir. Galinienė.
Lietuvių solistų ateinan
čioje koncertų serijoje bus
mūsų pagarsėjęs tenoras
ST. BARAS (Baranaus
kas), kuris atliks serijos
tretįjį koncertą 1960 m.
sausio 29 d. Tad kreipiu
Bostono lietuvių dėmesį ir
kviečiu visus koncertus
gausiai aplankyti.
VI. Adomavičius.

Aš uždelsiau atsakymą.
— Jei tamsta tuoj pat ne
pasakysi, tamstos nuotrau
ka rytoj bus atspausdinta
visuose laikraščiuose. Galiu
lažintis, kad iki vakaro tu
rėsime tamstos adresą.
— Gerai, — atsakiau. —
Pennsylvanijos viešbutyje,
1559 kambaryje.
— Tikrai malonu, kad
tamsta esi protingas. O da
bar, deja, turiu tamstą iš
krėsti. Ištuštink kišenes.
Sudėjau visa ant stalo:
šukas, peilį, piniginę ir ke
lis pundelius dolerių. Giles
juos suskaičiavo. Buvo per
10,000.
— Daug pinigų nešiojies
kišenėse.
— Senas įpratimas, —
atsakiau.
— Prašau pasitikrinti
dar kartą kišenes, ar ko ne
užmiršote, — pastebėjo Nel
sonas. — Kad vėliau man
netektų supykti.
Atsidarė durys. Vidun
įėjo vidutinio ūgio, inteli
gentiško veido vyras.
— Mūsų viršininkas, —
pasakė Nelsonas, — Mr.
Connelly, FBI direktoriaus
pavaduotojas.
— Malonu susipažinti, —
tariau.
— Man taip pat, — atsa
kė jis. — Gerai, kad nepraradote humoro. Jo dar pri
reiks.
Jo balsas buvo malonus.
Vėliau jį girdėjau ištisomis
dienomis, ištisomis savaitė
mis. Jo klausimai būdavo
vis nemalonesni, bet tonas
visą laiką išliko tas pats.
Nelsonas kertėje padarė
trumpą pranešimą. Po to
Connelly vėl priėjo prie ma
nęs.
— Turiu prašymą: norė
čiau apžiūrėti tamstos kam
barį viešbutyje.
— Važiuokite ir žiūrėki
te.
— Negaliu be tamstos
leidimo. O formalaus mūsų
įstaigų įsakymo reiktų lauk
ti iki rytojaus.
Šis korektiškumas man
buvo nesuprantamas. FBI
ir paskutiniais karo metais
laikėsi įstatymo raidės —
net savo priešo, šnipo at
žvilgiu.
— Ramiai važiuokite. Ap
sidžiaugsite tuo, ką rasite.
Connelly telefonu davė
įsakymą iškrėsti mano kam
barį.
Mano ranką prirakino
prie Giles ir nuvedė į auto
mobilį. Gatvėse amerikiečiai
jau buvo pradėję švęsti
Naujųjų Metų sutikimą.
Jiems artėjo taikos metai.
Man jie turėjo būti mirties
metai.
— Visa Amerika džiau
giasi šią valandą, — kalbė
jo Connelly. — Jie net ne
žino, kiek mums buvo pri
reikę pastangų tamstai su
gauti. Kitą kartą neberk
grąžos į kišenėlę. Pats save
išdavei.
— Įsidėmėsiu, — atsa
kiau.
Įstaigoje kabėjo Roosevelto paveikslas sidabriniuo
se rėmuose. Stiklas buvo
šiek tiek aptrauktas rasa.
Man atrodė, kad preziden
tas prakaituoja.
Connelly mostelėjo link
paveikslo ir tarė:
— Jis jau žino apie tams
tą. Mr. Hoover prieš pusva-

'landį jam pranešė. Mr. Hoover yra FBI viršininkas, tai
žinote ?
Iš viešbučio grįžo valdi
ninkai. Jie atgabeno visą
mano turtą: pinigus, dei
mantus, foto aparatus, slap
tus rašalus, pistoletus ir
siųstuvo dalį.
— Neblogas rinkinys, —
pastebėjo Connelly.
”Elsterio projektas” bu
vo baigtas. Tik pusiau at
liktas. Time skvere — pa
čioje New Yorko širdyje.
Prakeiktas Time skveras ’
čia vokiečių žvalgyba pa
tyrė nebe pirmą smūgį.
1941 m. čia ją ištiko itin
skaudus smūgis.
Vienas apsukriausių vo
kiečių žvalgybos karininkų,
majoras von der Osten, ta
da gavo uždavinį suorgani
zuoti vokiečių agentų tink
lą Amerikoje. Majoras ke
liavo ispanišku pasu, į New
Yorką nuvyko per Honolulu. Ligi to laiko agentūrai
vadovavo vokiečių kilmės
amerikietis L., bet veikla
buvo silpna. Majoras susi
rado L.,’ pastarasis perdavė
jam visus užrašus, planus
ir agentų sąrašą. Majoras
susidėjo visa tai į rudą port
felį. Jie paėmė taksį ir va
žiavo per miestą.
Time skvere šviesa buvo
raudona. Agentai pasinau
dojo proga išlipti. Jie ap
mokėjo šoferiui ir pasuko
į šaligatvį, bet tuo metu pa
sikeitė šviesa, ir girto as
mens vairuojamas automo
bilis parmušė majorą. L.
veikė žaibo greitumu. Jis
išplėšė iš sunkiai sužeistojo
rankų portfeli ir dingo mi
nioje. Pora žmonių paste
bėjo tai ir pranešė policijai.
Majoras buvo nugabentas
j ligoninę ir mirė. Patikri
nus padirbtą pasą kilo įta
rimas. FBT surado ir L. šis
palūžo tardomas. Vokiečių
žvalgyba neteko 14 išban
dytų agentų.0.

Vytauto Didžiojo mirtis.

Dail. J. Šileika

Dail. Jonas Šileika, ilga
metis Kauno Meno Mokyk
los mokytojas, nesenai at
šventė 75 metu sukakti. Da
bar gyvena Kaune, žalia
jam kalne ir vra pensinin
kas. Pernai rudeni dar buvo
surengęs savo darbų paro
dą.
Dail. J. Šileika eile metu
vra gyvenęs JAV, aktyviai
dalvvandavo meno parodo
se ir už rašytojos žemaitės
portretą yra gavęs pirmąją
premiją.

CH1CAGOS
GYDYTOJAI
Tel. ofiso PRospect 8-1717
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.

Dail. J. Šileika.

Autoportretas.

KODĖL ĮVYKSTA LĖKTUVU NELAIMĖS
(3)
Dabar grįžkime prie pa
čios katastrofos.
Tuo laiku matomumas
tikrai buvo labai menkas. Iš
liudininkų parodymų aiškė
ja kad lakūnai visai nematė
vandens, kol lėktuvas į jį
atsimušė ir sudužo. Nors
”prevailing visibility” turė
jo būti virš minimumo
(esant priešingai, lėktuvui
nebūtų buvę leista eiti aedrodroman), bet tikrasis
matomumas katas t r o f o s
vietoje praktiškai buvo ”zero-zero” (tai reiškia: debe
sų ar miglos aukštis nuo
žemės ar jūros lygio — nu
lis ; matomumas tiesia lini
ja — nulis).
Be to, lėktuvui buvo nu
rodyta leistis priešinga
kryptimi, negu ILS instru
mentai nukreipti, tai buvo
taip vadinamasis ”back-side
approach”. Leidžiantis to
kia kryptimi, ”localizer”
veikia normaliai, bet ”glideslope indicator” tampa be
vertis.
Be to, dar ir ”precission
approach radar” tuo metu
neveikė, o tai ir buvo likęs
vienintelis instrum e n t a s,
kurio pagalba lakūnas būtų

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies*
čiuose, kreipkitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba
asmeniškai.

galėjęs būti įspėtas, jei peržemai nusileistų.
Taip reikalams susiklos
čius, scena tragedijai buvo
pilnai paruošta: oro sąlygos
labai prastos, faktiškai že
miau reikalaujamų minimumų (nors teoretiškai dar ir
atitiko minimumo sąlygas) ;
preciniai nusileidimo instru
mentai tik iš dalies teveikė,
rodydami kryptį, bet nercdydami aukščio; radaras,
kuris pavojaus metu bent
būtų įspėjęs lakūną, taip
pat neveikė. Tokiu kritišku
momentu jiems teko pasi
kliauti vien tik naujaisiais
aukštimačiais, oet ir jie tin
kamai neveikė.
Ar galima kaltinti vien
tik aukštimačius dėl Įvyku
sios katastrofos-? Aš su tuo
nesutikčiau. Tiesa, jų ne
tikslus funkcionavimas bu
vo galutinė tragedijos prie
žastis. Bet tai tik paskuti
nis lašas į perpildytą taurę.
Mano nuomone, pagrindi
nė kaltė tenka Federalinei
A v i acijos Admnistracijai,
kad tokiomis sąlygomis bu
vo leista lėktuvui eiti aerodroman
taip
vadinamo
”back-side ILS approach M
būdu, tuo iš dalies išjun
giant patį svarbiausią ”aklo nutūpimo” instrumentą.
Jei būtų buvęs vykdytas
normalus ”ILS approach”,
galima drąsiai tvirtinti, jog
katastrofa nebūtų įvykusi,
ši kaltė tampa ypač rimta
prisiminus, kad didžioji lėk
tuvų katastrofų dalis įvyks
ta besileidžiant ir daugiau
sia tik todėl, kad lakūnai
apsirinka, spręsdami nuoto
lį iki žemės. Apsirikimai dėl
krypties pasitaiko labai re
tai.

Taip pat ir meteorologi
jos stotis nebuvo be kaltės:
oras, bent pačios katastro
fos vietoje, buvo prastesnis,
negu minimumo sąlygos
reikalauja. Pagal esamas
taisykles, meteorologas gal
ir negalėjo uždrausti leistis
dėl oro sąlygų (vis toji
”prevailing visibility”, bet
jis bent privalėjo įspėti la
kūnus, kad pakeliui gali pa
sitaikyti oro, neatitinkančio
minimumo sąlygas. Ar jis
tai atliko, žinių neturiu.
Nebuvo visai be kaltės ir
pats lėktuvo kapitonas —
pilotas, žinodamas esamas
sąlygas, jis neturėjo priim
ti leidimo daryti ”back-sidc
approach”. Reikia atsimin
ti, kad skrendančio lėktuvo
kapitonas turi tas pačias
teises, kaip laivo kapitonas
jūroje: jam niekas negali
įsakyti, ką jis turi daryti,
jam tik gali patarti; ir nuo
jo paties priklauso, ar jis
klausys patarimų ar ne.
Kaltos ir lėktuvų bendro
vės, kad jos sutinka lci-.ii
savo lakūnams vykdyti to
kius rizikingus nusileidi
mus.
Na žinoma, yra kalti m
tie, kurie pagamino ir leido
naudoti tokius aukštima
čius, kurie kritišku momen
tu tinkamai neveikė; čia ii
vėl kalta FAA, nes tik ši
įstaiga nusprendžia, kokie
instrumentai yra ar nėra
tinkami vartoti.
Visa nelaimė, kad tokių
”back-side approach” yra
kasdieną daromi šimtai, ir
keleiviai nuolat išstatomi
visai nereikalingai rizikai.
(Pabaiga)

J. Ramunis, M. D.

Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas
uždarytas.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th l’lace.
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tek buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, Ilk
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p>
pirmad., antrad., ketvirtai!.,
penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.
Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020.
Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(įėjimas iš Rockvvell St.)

Vak: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
Šeštadieniais; 2-4 ir 5-7 p. p.

CLEVELAND
HOSPITALIZATION
SERVICE
Kiekvienas asmuo ar šei
ma, norinti įsirašyti i CLE
VELAND HOSPITALIZA
TION SERVICE ASSOCIATION (BLUE CROSS) ir
pasinaudoti ligoninės bei
operacijų lengvatomis, gali
tai atlikti dabar, iki balan
džio 10’ d.
Ši draugija nebuvo atvė
rusi durų individualiniam
apsidraudimui per paskuti
nius trejus metus ir galbūt
nepriiminės naujų narių per
ateinančius trejus metus.
Todėl, kam reikia šios rūšies
apsaugos — dabar yra pui
ki proga ją gauti.
Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti:
PAULINA MOZURAITIS,
Insurance Agent
Tel.: SK 1-2183
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DEŠINĖJE, KAIRĖJE AR VIDURYJE?
Filisteris K. NAUSĖDAS

(2)
Socialistai yra revoliucio
nieriai, o mes savo pagrin
diniu ideologijos bruožu lai
kome tautiškumą, tai reiš
kia tradiciškumą, ir per tai
'konservatyviškumą, nes pa
neigę tradiciją, turėtume
paneigti ir tautiškumą, sa
vąjį lietuviškumą. Mūsų šū
kis Pro Patria. Dėl Tėvynės
tautos, lietuviško tautišku
mo. Tai reiškia už mūsų
tautos sielą, kuri apsireiš
kia lietuviška kalba, daina,
pasaka, padavimais, papro
čiais, tai reiškia už mūsų
tautos tradicijas, už lietu
višką kultūrą, kuri išsirutuliuojo mūsų tautoje tūks
tančiais metų.
Mes savo tautos tradici
jas, savo papročius, savitą
reiškimosi būdą gerbiame,
mylime, darome pastangas
jas palaikyti ne materiali
nių išskaičiavimų požiūriu,
bet grynai idealistiniu nu
sistatymu, nes mylime kas
sava ne pagal kuriuos proti
nius logikos išvedžiojimus,
bet todėl, kad tatai yra sa
va, lietuviška. Todėl, kad tai
mūsų sielai miela.
Štai čia irgi glūdi kitas
ryškus Neo-Lithuania ideo
logijos skirtumas nuo socia
listinių grupių ideologijų.
Socializmas neprip a žį s t a
tradicijų, jų negerbia. At
minkime, kad net Lietuvoje
komunistiškasis socializmas
nagrinėja, kurios lietuviš
kos tradicijos prieštarauja
ir kurios atitinka vadina
mam socializmui. Pirmąsias
naikina, antrąsias paken
čia. Taigi Neo-Lithuama ir
šiuo atžvilgiu yra dešinėje.
Socializmas yra tautišku
mo priešingybė, nes jis sa
vo šaknyje yra internacio
nalus. Toks jis yra teorijo
je, toks jis yra ir praktiko
je. Pats Dr. J. Paplėnas pa
sako, kad Neo-Lithuania
ideologijos pagr i n d i n i u
bruožu yra tautiškumas.
Girdi, čia jokių nukrypimu
nepripažįstama. Taip. Bet
jeigu taip, tat kur čia gali
būti centras ar vidurys tau
tiškumo atžvilgiu tarp tų,
kurie jo negerbia, nemyli,
kurie net jį griauna, jame
siekia daryti revoliucijas?
Tuos klausimus aiškinda
miesi nemaišykime sociali
nių junginių ar partijų pa
gal jų socialinių ar ūkinių
pažiūrų pažangumą ar rea k c ionieriškumą. šiandien
klasės skirstomos į aukštą
sias. vidutines ir varguolių
ar proletariato, šio paskirs
tymo požymiu imamas tur
tas. Ir tas nieko bendro ne
turi su paskĮrų žmonių ide
ologijomis.
Jau ir seniau taip buvo,
o šiandien tai visai dažnas
reiškinys, kad stambūs mi
lijonieriai save laiko kai
riaisiais, o vargingi darbo
žmonės ar vidutiniai amati
ninkai, balsuoja ar patys
būna išrinkti parlamentan
dešiniųjų balsais. Lygiai
kaip’-šiandien radikalių so
cialinių reformų reikalauja
vadinamieji dešinieji ir
joms ne retai prieštarauja
socialistinį rožančių kalban
tieji kairieji.

Klasės lyginanti, mažiau
turtuolių ir mažiau varguo
lių (deproletarizacija), bu
vo neolithuanų - tautininkų
politinis šūkis. Tas šūkis,
mano supratimu, yra daug
kairesnis (jeigu kai kam
tas Žodis, yra tiek magiškas,
kad bd jb negalime susikal
bėti), kaip pačių komunis-

tų, kurie visus padarė pro
letarais, socialistinės ar ko
munistinės valstybės ver
gais. Tai pabrėždamas no
riu atkreipti Jauniaus dė
mesį, kuris tautininkams
siūlo nuo jo suprantamos
centrinės padėties, pasukti
karėn. Neolithuanas, kaip ir
tautininkas, myli s’avo kiek
vieną tautietį ir tuo meilės
titulu kiekvienam tautiečiui
turi siekti maksimalinio
gerbūvio lietuviškojo ūkio
santvarkoje.

TARP PRAMOGŲ IR PAREIGU
Kartais mums tenka da
lyvauti ”aprūgusiuose” stu
dentų susirinkimuose, kurių
svarbiausias ir pagrindinis
spręstinas klausimas yra:
iškyla, linksmavakaris, ba
lius, ar kokia kita pramo
ga. Normaliai apie tai ra
šyti nereikėtų, bet kada iš
eilės tris ar daugiau kartų
■šaukiami susirinkimai tik
tokių svarbių reikalų spręs
ti, tai reikalas tampa vertas
dėmesio. Man atrodo, kad
čia yra tik antraeiliai rei
kalai.
Mūsų susirinkimų pagrin
dinis tikslas turėtų būti su
tartinu būdu, plėsti ir gilin
ti. čia svarbu surasti gali
mybes, kaip išvystyti giles
nį tarpusavį bendradarbia
vimą, kaip sustiprinti įvai
rių studentų skyrių veiklą,
kaip atlikti darnesnį visų
apjungimą, kaip daugiau
patarnauti bendriesiems lie
tuvių tautos ir Lietuvos rei
kalams.

Ir tuo būdu kreipdami
dėmėsi į bendrus studenti
jos reikalus, mes patikrin
sime stiprios, suvienytos
lietuvių studentų veiklos
įgyvendinimą. O kad tai tap
tų tikrenybe, turime pirmoj
eilėj susirūpinti ir mūsų su
sirinkimų turiniu. Tai dary
dami atliksime įsipareigoji
mą korporacijai ir savo Tė
vynei.
B. N.

MŪSŲ VEIKLA
Balandžio 18 d. Detroite
(Detroit Leland viešbuty),
įvyksta Korp! Neo-Lithua
nia metinė šventė.
Šventės programa susi
dės iš iškilmingo posėdžio
— (valdybos pranešimo ir
juniorų kėlimo į seniorus)
meninės dalies, ir vaišių su
šokiais.
Detroitiškiai laukia daug
svečių iš Clęvelando, Chicagos, Toronto ir kitų vieto
vių.

JAUNIEJI GURECKAI PASIŽYMĖJĘ PLAUKIKAI
Kiekvienam, kam teko
apsilankyti vietos ALTS
pirmininko ir nekilnojamo
turto agento Mykolo Gurecko namuose, krito į akis di
džiulis rinkinys sportinių
trofėjų, laimėtų jo abiejų
sūnų, Mykolo ir Andriaus.
Visos dovanos laimėtos abie
jų jaunuolių plaukimo var
žybose, kuriose juodu daly
vavo kaip vietos gimnazijos
ar YMCA komandų daly
viai.

nis apie Crosby aukštesnės
mokyklos plaukimo koman
dą ir jos viltis laimėti būsi
mas valstybės varžybas.
Andrius
Gureckas
yra
straipsnio autoriaus žo
džiais, pažiba (”gem”) kaip
geriausias nerikas tos mo
kyklos istorijoje. Jo vyres
nis brolis Mykolas yra mo
kyklos plaukimo komandos
kapitonas ir apygardos
plaukimo estafetės dalyvis.
Straipsnis palydimas dau
geliu nuotraukų, kurių ypa
Velykiniame vietos dien tingai įdomi yra Andriaus
raštyje atspaustas straips- šuolio į vandenį serija. V.

šiandien jau ne viename
krašte naujosios krikščio
nių demokratų partijos pa
sirodo. daug radikalesnėmis
soccialinėmis ir ūkinimės
reformomis, kaip ūkiniai
pralobę soccialistinių parti
jų lyderiai. Bet tas krikščio
nių demokratų nepadaro
Būti dešiniuoju visai ne
kliudo siekti ar kovoti ge
Mykolas ir Andrius Gureckai (pažymėti kryžiukais)’
resnio varguolių gerbūvio. Waterburio rajoninės plaukikų komandos tarpe.
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Vysk. V. Brizgys atsako į paklausimus
tų žmonių lietuviškai para
pijai.
Ar tremties lietuviai vys
kupai turi administraciniai
patvarkomosios ar bent mo
ralinės įtakos paskirų kraš
tų lietuvių kapelionams?
— Administracinė įtaka:
galėtų vyskupai įsakyti lie
tuviams kunigams grįžti į
atsikūrusią Neprikl. Lietu
vą, tačiau moralinės įtakos
vyskupai į juos turi. Nors
tremties kunigai Australi
joj turi skyrimus iš Apašta
lų Sosto, bet ir lietuviai vys
kupai su Apašt. Sostu turi
tamprių ryšių.
Ar Ekscelenciia pritartų
da’nokai pareiškiamai Aus
tralijos Liet. Bendruomenės
narių nuomonei, kad nau
Vysk. V. Brizgiui lankantis Bankstowno Lietuvių dinga būtų kartais sukeisti
namuose, Australijoje.
Nuotr. E. Dryžos. mūsų kapelionų gyvenamą
sias vietoves ne tik čia vie
toje,
bet ir su kitais konti
Vysk. V. Brizgys ilgesnį nę. Jeigu čia būtų žymus
nentais?
laiką lankė Australijos lie skaičius ne krikščionių re
— Kunigų perkūno j imo
tuvių kolonijas. Iš ten iš ligijos tautiečių, tada būtų
teisė
yra šv. Sosto rankose
vykstant davė Mūsų Pasto kitas klausimas, tačiau juk
ir
galioje.
gės laikraščio redaktoriui lietuviai yra krikščioniškų
Turime žinių, kad aukštų
pasikalbėjimą, kuriame at jų religijų išpažinčiai: arba Vatikano pareigūnų tarpe
sakė į opiuosius to krašto katalikai, evangelikai ar yra ir lenkų dvasiškių, ku
kalvinistai. Mano manymu,
lietuviams reikalus.
rie kartais daro nepalankios
štai kelios ištraukos iš to iei tas bendrasis laikraštis įtakos Lietuvos bylai. Ar
būtu tautiniai krikščioniš
pasikalbėjimo:
kas, tai jis geriausiai pasi yra kas nors daroma iš lie
tuvių pusės su ta negerove
Įdomu būtų ”Mūsų Pasto
tarnautu lietuviškajai kul
kovoti?
gės2’ skaitytojams sužinoti, tūrai šiame krašte.
— Nėra jokių faktų, kad
kokius kraštus, kuriuose
gyvena lietuviai tremtiniai,
Vatikane
būtų daroma iš
Ar yra kuriu nors gali
Jūsų Ekscelencija jau esa mumu steigti lietuviškas šalies įtakos Lietuvos bylai.
te aplankę?
Kard. Vyšinskio istorija nė
paraniias Australijoi?
ra pagrįsta.
— Europą, Braziliją, Ar
— Tikiuosi, kad gali būti.
gentiną, Uragvajų, Čilę,
Red. pastaba. Paskutinis
Kolumbiją, Venecuelą ir Reikia dirbti ta linkme, kad
atsakymas dėl kard. Vyšins
susiburtu
lietuviai
i
dides

Kanadą. Paskutiniąją esu
nes kolonijas, šiuo tarpu at kio visiškai neatitinka mū
plačiausiai išvažinėjęs.
rodo.
kad nėra tokios vieto sų turimoms labai patiki
Kurios priežastys paska
tino Ekscelenciją palankyti vės Australijoi, kur pakak- moms žinioms.
Australijos lietuvius?
— Tarp kita ko ir ben
dros misijos tąsa, kurią
Salose, kurias Kolumbas matė
man buvo skyręs šv. Tėvas
Pijus XII-tasis.
K. S. KARPIUS
Kokia Ekscelencijos nuo
monė dėl Australijos Liet.
Laivu skersai Golfo srovę
buvom pasiryžę vykti už 10
Bendruomenės organizaci
Jau esam buvę Kuboje dienų.
jos? Detalizuojant klausi prieš keturis metus — "už
Kaip ir į Kubą, iš Miami
mą, norėtųsi žinoti, ar Jūsų sienyje", kur gyvenimas ei lėktuvu ten nuskrendama
Ekscelencija taip pat mano, na ispanišku stilium. Vis per vieną valandą (apie 170
kad geriausias organizavi galvoję apsilankyti dar ki mylių), o laivu plaukiama
mo būdas — visų lietuvių, tame artimame Floridai už visą naktį. Palikę pas Dr.
gyvenančių tame pačiame sienyje, atvažiavę į Miami, Tamošaičius savo automo
krašte, vientisa bendruome išsirengėm į gausiai rekla bili ir bagažą, ponios Tamo
ninė organizacija, nesiskal- muojamą turistinį miestą šaitienės ir sūnaus Vytau
dant politiniais bei konfesi Nassau britų valdomose Ba to palydėti i laivą, 5 valan
niais požiūriais?
hamose. Bahamų salynas dą vakaro išplaukėm, ir ki
— Jeigu mes skaldytu prasideda už 30 mylių į ry tą rytą, perplaukę Golfo
mės politiniais bei konfesi tus nuo Floridos pakraščio srovę, apie 5 vai. buvom jau
niais požiūriais, tai tikrai ir tęsiasi į pietryčius per toje pasaulio dalyje, kurią
suardytume Bendruomenę. 760 mylių. Toje grupėje Kolumbas pirmoje savo ke
Tada būtų tik katalikų, pro yra apie 3,000 salų, šakikių lionėje atrado.
testantų, socialistų ar dar ir uolų iškyšulių iš Atlanto
Įvairios kitos bendruome vandenyno. Apie 50 tų salų
Dvi švedės
nės, neapimančios visų lie yra gyvenamos. Tų salų
Laivu i Nassau vykti ge
tuvių. Bendruomenės sąvo bendras plotas 4,400 ket riau todėl, kad, prie laiva
ką aš suprantu, kaip jung virtainių mylių su apie kortės primokėjęs, laive
tinę visų lietuvių organiza 80,000 nuolatinių gyvento gauni kambaryje nakvynę
ciją.
jų. Sostinė ir valdžios cent ir priprastą visą salose vie
Kilus tarp religinių ir ras Nassau, su apie 47,000 šėjimo laiką. Atsidūrus sve
tautinių nuotaikų lietuvių gyventojų, ant vienos ma timame krašte, nereikia ieš
nesutarimams, kuriuo būdu žesnių salų, vadinamos New koti buto ir valgio. Kelionė
suderinti religinį ir tautinį Providence, 9 mylių pločio trunka tris naktis ii— dvi
klausimą?
ir 27 mylių ilgio, šią salą, dienas, todėl toks susitvar
— Nėra aišku, kokios lyg kokią brangenybę, iš kymas su nakvyne ir valgiu
priežastys gali sukelti to šiaurės rytų gaubia ilga, di labai patogus.
kius nesutarimus, šių įsiti delė Harbour sala ir iš piet
Laivo keleivių sąraše ieš
kinimų sritys, kaip tokios, vakarių dar didesnė Audros
kojom,
ar nebus lietuviškų
yra atskiros, tačiau jos yra sala.
pavardžių,
nes dažnai pasi
pilnai suderinamos vienoje
Vos tik nuvažiavę i Mia taiko ten vykstančių, tačiau
asmenybėje. Tuo būdu at mi, antrą dieną pasirūpinom
rodo, kad ir nesutarimų tar laivakortes į Nassau, kur šį kartą jų neradom. Pirmą
vakarą, nuėję į valgomą sa
pe jų negalėtų kilti.
lę,
prie mums skirto keturių
čia nekalbu apie politi
vietų
stalo radom dvi mote
nius nesutarimus, kurie sa
ris.
Užkalbinom
jas, bet jodvo esme nėra nei tautiniai,
vi pasirodė visai mažai ang
nei religiniai, nes jie tėra
liškai tekalbą švedės turis
tik konkrečių klausimų skir
tės, iš Malmo, kur jos dirba
tingi sprendimo būdai.
slaugėmis ligoninėje. Atvy
Ar negeriau būtų išlaiky
kusios
į Miami pas vienos
ta lietuvybė Australijoj, jei
seserį paviešėti, patyrusius
šio krašto lietuviai susibur
apie ekskursijas į Nassau,
tų apie vieną bendruomeni
jos
panoro ir pačios ten ap
nį laikraštį, kuriame būtų
silankyti.
duodama vietos konfesi
Prisiminėm, kaip mums
niams interesams, o tuo pa
buvo sunku su svetima kal
čiu laikraštis ekonominiu
ba Švedijoje, Danijoje, Vo
požiūriu atpigtų bei padidė
kietijoje, Prancūzijoje, kai
tu ir savo turiniu pagyvė
tas šalis pervažiavom, vyk
tų?
dami į Nepriklausomą Lie
— Tai būtų idealus klau
tuvą; mano žmonelė pagel
simo išrišimas. Dviejų laik
bėjo
joms ir valgį pasirink
raščių buvimas Australijoj
ti ir šiaip kasdieninius rei
negali pasitarnauti ben
kalus išsiaiškinti. Jos mėgs
druomenės konsolidavimui.
ta
keliauti, nes jau apkelia
"Karalienės laiptai’’ iš
Per vieną laikraštį galima
vusios
Europą, ir pagaliau
būtų sukurti ir vieną visų kalti akmens uoloje į tvir
Australijos lietuvių nuomo tovės kalną Nassau mieste.
(Nukelta į 7 psl.)
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Krebiozen geras ar blogas vaistas nuo vėžio?
Aštuonerių metų bėgyje
Amerikos laikraščiuose ir
žurnaluose daug buvo ra
šyta apie krebiozen — ste
buklingą vaistą vėžio ligai
gydyti. Atrodo, kad beveik
kiekvienas pilietis jau žirs
šį vardą. Gaunamuose is
Lietuvos laiškuose kai kas
taip pat prašo prisiųsti to
vaisto beviltiškai sergan
tiems ligoniams. Daug kas
stebisi, kodėl gydytojai jo
nevartoja arba, paklausti
apie jį, trauko pečiais.
Krebiozen autorius yra
Dr. Durovic ir jo brolis
Mark. Dr. Durovic 1949 metaisaAtvyko iš Argentinos į
JAV ir pasiskelbė, kad turi
gerą vaistą aukštam kraujo
spaudimui, gydyti — kositerin. Jis sakėsi, kad tas
vaistas buvęs išbandytas
Argentinoje 600 pacijentų
ir davė 98'/ efektingų re
zultatų. Northwestern Uni
versitetas susidomėjo ir,
išbandęs savo klinikose, pri
ėjo išvados, kad tas vaistas
visiškai bevertis.
Tada Dr. Durovic pasi
skelbė . turįs kitą vaistą —
krebiozen, vėžiui gydyti,
kurį jis būk tai paruošęs,
paslaptingu būdu vartoda
mas arklio serumą. Bet šitų
vaistų tyrimui jau nebeda
vė, Jam pasisekė įkalbėti
Dr. A. C. Ivy, Chicagos gy
dytoją, vartoti šiuos vais
tus jo ligoniams. Dr. Ivy
turėjo gerą vardą, buvo po
puliarus ir turėjo gerus ry
šius su keletu politikų, iš
kurių vienas pats energin
giausias
tai
senatorius
Douglas.
Dr. Ivy pradėjo skelbti,
kad jis turįs pagydytų pa
cijentų. Ir, žinoma, jo var
das dar daugiau pagarsėjo.
1951 metais Amerikos gy
dytojų sąjunga išleido pra
nešimą krebiozen reikalu,
kuriame pasisakė, kad tas
vaistas buvęs bevertis. Tą
raportą rėmė gydytojų ko-

Salose, kurias...
(Atkelta iš 6 psl.)
susitaupiusios reikalin g u s
tūkstančius kronų, atskrido
i Ameriką pasidairyti po
Įdomesnes vietas.
Klausinėjau, ar jos netu
rėjo progos susipažinti su
kokiais tremtiniais lietu
viais, jos aiškinosi tik gir
dėję apie lietuvius, ir apie
bolševikų okupuotą Lietu
vą, tačiau Malmo mieste jų
nesutikusios.

žiemos turistų vandenynas
Bahamos yra šiaurinė
grupė gausybės salų Kari
bų jūroje tarp Floridos ir
Pietų Amerikos. Į pietus
nuo jų yra didžiosios salos,
n e p riklausomos valstybės
Kuba, Haiti, St. Domingo.
Kitos tų salų priklauso An
glijai, Prancūzijai, Ameri
kai ir kitoms valstybėms.
Nuo jų į vakarus yra šiltų
vandenų Meksikos įlanka su
pačia Meksika ir Vid. Ame
rika.
žiemos mėnesiais į Kari
bų šiltus vandenis laivai iš
Šiaurės Amerikos ir Euro
pos atveža turtingus turis
tus norinčius pasišalinti iš
savo šalto klimato. Jų ke
lionę paįvairindami, laivai
sustoja įdomesniuose salų
uostuose, tarp jų ir Nassau.
Iš Miami mūsų laivu at
plaukė arti 500 turistų ir
kitu laivu tiek pat. Ryto
metą suėję muitininkai ir
pasų-dokumentų tikrintojai,
atlikę savo pareigą, paleido
taip sakant laisvėn įdomy
bių ieškančią žmonių masę.
Svečiai pasileidžia per krau
tuves ieškoti, pirkti, vežtis
atgal sau kad ir nereikalin
gų dalykų, kurių čia apstu,
žinodami, kad kiekvienas
gali be muito parsivežti
pirkinių už $200. Tais pirki
mais turistai ir palaiko tą
salą.
(Bus daugiau)

D. DEGESYS

misijos duomenimis, kurie
buvo surinkti iš 6 įvairių
vėžiui gydyti klinikų.
Ši komisija peržiūrėjo 100
krebiozen gydytų atsitiki
mų ir priėjo išvados, kad
šie vaistai neduoda teigia
mų rezultatų vėžio ligos at
veju. Bet Dr. Ivy ir jo šali
ninkai ir toliau varė propogandą per laikraščius, tele
viziją ir radiją, reklamavo
krebiozen skųsdamiesi, kad
dėl intrigų krebiozen nepa
tenka į pripažintų vaistų
sąrašą.

1958 metais Centrinis vė
žiui tirti institutas Ameri
koje sutiko atlikti bandy
mus ir patikrinti, kieno tie
są. Institutas pareikalavo
šių vaistų nustatytai pro

gramai pravesti, bet Dr.
Ivy atsisakė duoti. Jis rei
kalavo, kad tų vaistų injek
cijas atlikti būtų pavesta
tik jam pačiam arba jo pa
skirtam žmogui. Taip pat
jis turįs būti komisijos na
riu. žinoma, vėžio tyrimo
institutas tokiam tyrimui
leidimo nedavė.
Atrodo, jog krebiozen ša
lininkai visai nenori, kad
būtų pravestas objektyvus
tyrimas, nes su objektyviais
duomenimis gali baigtis ir
geras biznis. O esant neiš
bandytam vaistui, vienas
žmogus gali juo tikėti, ki
tas ne, bet visada atsiras
įmonių, kurie jį pirks. Dr.
Durovic mielai parduotų
šių vaistų patentą, jeigu
kas jam duotų 2 milijonus
dolerių, o po objektyvių ty
rimų jo kaina gali smarkiai
kristi.

i numato!
siusti
siuntinius
Lietuvon,
pirmiausia
reikalaukit
TAZABO
kainoraščių!
TIK PER TAZAB LIETUVIŲ SKYRIŲ SIŲS
DAMI, tikrai aukštos vertės prekėmis paremsite ne
tik siuntinių gavėjus, bet taip pat Lietuvių Vasario
16 Gimnaziją, nes nuo kiekvieno pasiųsto Lietuvon
siuntinėlio, Tazab lietuvių skyrius moka pastovų, iš
anksto sutartą mokestį besimokančiam jaunimui Vo
kietijoje. Jūsų užsakyti siuntiniai nepabranginami
nė vienu centu!
Parašiusiems pasiunčiame išsamius lietuviškus
katalogus ir angliškų medžiagų pavyzdžius.
TAZAB, LITHUANIAN DEP., 1, LADBROKE
GARDENS, LONDON W. 11, ENGLAND.

PARENGIMŲ

kalendorius

• Dail. K. Žilinskas yra
nupiešęs Clevelando žinių
skyriaus antraštę, kurią
Dirva jau spausdina. Dail.
K. Žilinskui širdingas ačiū.

• Vald. šenbergas su šei
ma persikraustė į naujus
namus — 12526 Arlington
Avė. Tel. GL 1-0188.

Balandžio 11 d. Vysk. M.
Valančiaus Lituanist i n ė s
mokyklos metinis vakaras.

Balandžio 18 d. Birutės
Draugijos kartūno vakaras
lietuvių salėje.

• Kartūnų vakaras įvyk
Gegužės 2 d., Slovenian
• Danutės Melinauskai- sta balandžio 18 d., 8 vai. Auditorium JAV ir Kana
tės ir Sigito žebraičio su vakaro Lietuvių salėje. Ren dos jaunųjų dainininkų kon
tuoktuvės įvyksta ateinantį gia birutietės. Charakterin
šeštadienį, balandžio 11 d., giausia suknelė bus premi kursas. Rengia Dirva.
11 vai. šv. Jurgio parap. juojama. Staigmenų pro
Gegužės 3 d. Akademinio
bažnyčioje. Vaišės 6:30 vai. grama — įvairi ir nenobodi. Skautų Sąjūdžio narių ir
Čiurlionio ansamblio namuo Puošnūs staliukai, geras or artimųjų Motinos Dienos
kestras. Bilietai gaunami minėjimas čiurlioniečių na
se,
pas birutietes.
muose.
• Radijo Klubas sekma
Gegužės 9 d. Čiurlionio
dienį, gegužės 3 dieną, 11 • Būrys Clevelando seniorų,
juniorų
ir
moksleivių
Ansamblio
namuose LVS
vai. 30 min. Lietuvių salėje
neolithuanų
ruošiasi
vykti
į
Ramovės
pobūvis.
šaukia metinį narių susirin
kimą, kuriame bug renkama Detroito metinę šventę, ža
Gegužės mėn. 10 d. Jul.
klubo valdyba ir kontrolės da išpildyti dainų, tautinių Kazėno mokinių koncertas
komisija. Visi Tėvynės Gar šokių ir gražiojo žodžio pro N. Parapijos salėje.
sų radijo klausytojai, va gramą.
Gegulės 16 d. Slovenian
jaus metu paaukoję nema • Balandžio 11 d. įvyks kol.
Auditorium
koncertas. Ren
žiau dviejų dolerių, yra tei D. Mėlinauskaitės vestuvės
gia
ALRK
F-jos jaunimo
sėti klubo nariai ir prašomi su Sigitu žebraičiu, iš De
stovyklos
globos
komitetas
susirinkime dalyvauti.
troito. Ta proga kovo 31 d.
Clevelandei
Clevelando neolithuanai su
ruošė linksmą mergvakarį.
Gegužės 23 d. lietuvių sa
lėje jūrų skautų vakaras.
Vaidins Toronto vaidybos
J. S. AUTO
būrelis.
Padėka
SERVICE
Mirus mūsų mielam dė
Sav. J. Švarcas
dei, a. a. Petrui Jurgaičiui,
NAUJAS
dėkojame šv. Jurgio para
1254 Addison Road
PATARNAVIMAS
JUMS
pijos kunigams už gražų pa
Tel. HE 1-6352
Kadangi
daugelis
žmonių
tarnavimą, ypač kunigui
Atidarą nuo ryto
Dziegoraičiui už palydėjimą užmiršta atnaujinti savo
8 iki 7 v. v.
leidimus automobiliams vai
i kapines ir tartą žodį.
Daktarui Pautieniui už ruoti, o, laiku neatnaujinus
AUTOMAŠINŲ
gydimą iki paskutinės va leidimą, gali prireikti iš
TAISYMAS
naujo laikyti egzaminus, to
landos.
Mašinų viršaus tai
Visoms organizacij o m s, dėl mūsų draudimo agentū
symas ir dažymas: mo
skaitlingam būriui draugų ra maloniai patarnaus Jums,
torų, stabdžių patikri
bei prietelių ir visiems ki mėnesį prieš leidimui pasi
nimas ir taisymas,
tiems asmenims už aukas baigiant primindama Jums,
greičio dėžės ir kt. ma
Šv. mišioms, dovanotas gė kad laikas atnaujinti leidi
šinos dalių įdėjimas.
les, gausu lankymą, palydė mą.
Parduodami amžini
Visa kas reikalinga: už
jimą į Kalvarijos kapines,
akumuliatoriai.
pasakytas prie kapo kalbas pildykite žemiau pridedamą
kuponą ir pasiųskite:
24 hours towing.
ir pareikštas užuojautas.
Marija Basalykienė,
PAULINA
Dienos tel.: HE 1-6352.
Pr, Kirlys
MOZURAITIS-BENNET
Nakties tel.: LI 1-4611.
Insurance Agent
13706 Benwood Avė.
Išnuomojamas 4 kambarių
Cleveland 5, Ohio
butas
1174 E. 81 St. Telefonas Kuponas:
GA 1-7911. Teirautis nuo Pavardė ...............................
1-10 vai. vak.
(27)
Adresas ...............................

EAST CLEVELAND —EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti
ir paragink
užsiprenumeruoti

SUPERIOR
SAVINGS
ACCOUNTS

HOME AND
REMODELING LOANS

INSURED TO
*10,000

CORNER 68TH — SUPERIOR AVENUE

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus.
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius
mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

JAKUBS & SON
FU NĖR AL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

Per visus amžius jis tu
rėjo žemėje kai kuriuos iš
tikimus Kristaus Jėzaus pa
sekėjus, gynė šventąjį Die
vo vardą. Dabar prisiartino
didžiausia krizė ir nori, kad
būtų duotas ypatingas pra
nešimas arba ypatingas liu
dijimas žemėje, ir kad tą
liūdi j liną turės duoti tie,
kuriuos jis vadina liekano
mis, ir kurie yra jo bažny
čios klasės nariai. Patsai Je
hova Dievas ateis kaipo galingiausis Liudytojas ir įti
kins visą sutvėrimą, kad
jis yra didis Jehova Dievas.
Tą jis darys atvirai ir aiš
kiai.
Ką krikščionys dabar tu
ri matyti, yra tai, kad di
džiausi iš visų sutvėrimams
duotųjų privilegijų yra bu
vimas toje klasėje, kuri yra
Jehovos liudytojais. Kol jis
yra užimtas liudijimu, te
gul nenusimena ir nesusto
ja dėlto, kad neprietelis vi
saip kaltina ir šmeižia jį, ir
nedorai kalba apie brolius.
Dievas vienas yra didis
Teisėjas. Tegul visi tikrieji
Dievo liudytojai dabar sto
vi patis i peti ir tekovoją
už gerąsias Dievo karalys
tės naujienas. Ir tegul nė
valandai nepasiduoda ne
prieteliui. Tokiu būdu būda
mi tikri 'ir ištikimi Dievui
parodys, kad jie tikrai my
li Dievą: „Kadangi jis pa
sitiki manimi.”
Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS
1077 E. Wallings Rd.
Breckswille, Ohio

Telefonas .............................
Kada baigiasi leidimas.......

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 East 185th Street
Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes
tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs
pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!
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LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

i

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija visus lietuvius ir jų draugus
kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klu
bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lietuviškų Valgiu virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

❖
❖
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DIRVA

1959 m. balandžio 6 d.

/Mūsų jaunimas Brooklyne...

DIRVA ™
Detroite vyksta pasiruošimai

Kas ir kur?

Tautinės Sąjungos Seimui

• Dr. Kazys žemeckas, dės
tąs ekonomikos mokslus
Winonoje, Minnesotos vals
tybėje, Velykų atostogų
proga lankėsi Chicagoje.
★

Tautinės S-gos 10-ties me
tų veiklos sukakčiai pami
nėti seimas įvyks gegužės
30 ir 31 d. Detroite. Seimui
ruoštis sukruto Tautinės
S-gos Detroito skyriaus va
dovybė.

Aust ralijoje, Sydnėjuj,
Skyriaus pirm. inž. J.
Moderniojo Meno Draugijos
Gaižutis,
talkinamas valdybuvo suruošta paroda. Joje
dalyvavo šie lietuviai daili
ninkai V. Ratas, H. Šalkaus
kas, A. Šimkūnas ir L. Ur pianistės I. Vilnonytės ga
bonas. Paroda vyko nuo ko bumus, paskyrė jai dviems
vo 18 iki balandžio 2 d. Ją metams stipendiją lankyti
aplankė daug žiūrovų. Lie diplominę klasę.
tuviai dailininkai H. Šal
*
kauskas ir V. Ratas kritikų
Adelaidėj lietuviai Įsigijo
*buvo išskirti kaip išstatę
bendruomenės namus. Da
gerus darbus.
bar, pagal išgales, stengiasi
★
tuos namus plėsti ir gražin
Visur nelaimių netrūksta. ti.
Netrūksta jų ir Australijoj.
Pereitais metais, ten lan
Kovo 10 d. Hume autostra
kantis
J. Bačiūnams, namų
doje kun. J. Petrausko Vai
paramai
buvo Įteikta 200
ruota mašina nuvažiavo hūo
svaru,
kaip
Amerikos Lie
kelio ir atsitrenkė į medį.
tuvių
Tautinės
Sąjungos do
"Su juo važiavo trys kelei
vana.
šiemet
tuo
pačiu ke
viai. Vienas buvo užmuštas
liu
dar
gauta
papildomai
25
vietoje, gi du sunkiai su
svarai.
žeisti. Kun. J. Petrauskui
įlaužtas galvos kiaušas. Su
Tuose Lietuvių namuose
žeistieji guli Wangarattos, o r g a nizuojama biblioteka
Viktorijoj, ligoninėje.
pavadinta J. Bačiūno var
du, gi Amerikos Lietuvių
★
Tautinė Sąjunga tapo amži
Australijos Muzikos Ko nuoju Adelaidės Lietuvių
misija, įvertinusi jaunos Sąjungos nariu.

bos narių, svarsto ir prade
da ruošti sumanymų pro
jektus, kurie padėtų S-gos
centro valdybai sėkmingiau
siai Seimą pravesti.
Seimas Įvyks pačiame ge
riausiame Sheraton-Cadilac
viešbuty (Washington Blv.
ir Michigan Avė. kampas).

Artimiausiu laiku laukia
ma į Detroitą atvykstant
Tautinės S-gos centro val
dybos atstovų, kurie vieto
je susipažinę su esamomis
sąlygomis, pareikštų savo
svarbesnius pageidavimus,
o taip pat rengėjams su
teiktų seimo reikalu papil
domų informacijų.

VIRŠUJE: Maironio šeš
tadieninės mokyklos Brook
lyne abiturijentės.
V. Maželio nuotr.

... ir Chicagoje
KAIRĖJE: Lituanistinės
mokyklos Chicagoje abiturijentai.
A. Gulbinsko nuotr.

MAŽELIO FOTO PARODĄ
L. T. S. Korp! Neo-Lithuania filisteriui

TORONTE APLANKIUS

SKAUTAI
BUDŽIŲ DŽIAUGSMAI

L. Čepienė
Vyriausioji Skautininke
Kada IV-os Tautinės Sto
vyklos miško plotas po ke
lių stovyklavimo savaičių
tapo jaukia lietuviška SO
DYBA, kada girios pakraš
tyje tūnąs kalnas pasipuo
šė Gedimino bokštu, paradi
nis Jubiliejinio sekmadienio
saliutas buvo skirtas LIE
TUVOS SKAUTEI, jos
STEBUKLINGOMS RAN
KOMS.
Audros iš šaknų išverstą
medį tos stebuklingosios
rankos paverčia nuostabia
koplytėle ...
Miške rastas akmuo, sa
manos, smėlis, žievės, sausažiedžiai išmanių skaučių
rankomis išrašomi žemėje
tautinių puošmenų raštai...
Kaip pavasario vėjelis,
ima gaivinti kiekvieną at
kurta lietuviškoji aplinka
ten, kur susiburia skautės,
kur susijungia jų seseriškos
rankos talkon.

Inž. PRANUI DRĄSUČIUI mirus,
jo žmonai, šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania

Liūdime netekę mielo prietelio

A. a. dipl. inž. PRANO DRĄSUČIO.
Jo žmonai ALDONAI ir dukrai JOLANTAI reiškia
me nuoširdžią užuojautą
Jonas ir Veronika
Jasiukaičia i

Mielam prieteliui

A. a. inž. PRANUI DRĄSUČIUI mirus,

Chicagos
lietuviai
ŽIBUOKLIŲ BALIUS
Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos Chicagos skyrius
ruošia žibuoklių balių, ku
ris įvyks 1959 m. balandžio
18 d. 7:30 v. Western Ballroom salėje, 3504 So. Western Avė.
Šokiams gros Jurgio Ake
lio orkestras. Veiks savas
gėrimų bufetas.
Skyrius kviečia visuome
nę skaitlingiausiai dalyvau
ti.
Vietos užsakomos ir pini
gai sumokami iš anksto iki
balandžio mėn. 15 d. imti
nai:
Stasys Mankus, 6725 So.
Campbell Avė., telef. GR
6-2723 (nuo 7 vai. vak.) ;
Gvidas Valantinas, 2320-W.
23rd St., tel VI 7-4540 (visą
dieną).
Įėjimas ir vakariene —
$5.00. Studentams ir moks
leiviams — $3.00.
Jau 10 bilietų užsakė ge
rai mums žinomas bankinin
kas p. John Kazanauskas,
buvęs Chicagos konsulas p.
A. Kalvaitis 4 ir Aleksas Siliūnas 6 bilietus.
Valdyba prašo gerb. sky
riaus narius kaip galima
greičiau užsisakyti staliu
kus ir atsiskaityti su bilie
tais0

miems Tėvams ir Rėmėjams
už gyvai išgyventą Kaziuko
mugę ir paskutiniųjų mėne
sių skautišką veiklą.
Kad skautės sugeba at
gaivinti lietuviškas tradici
jas — puiku. Kad vienetai
sugeba kūrybingai veikti —
puiku. Tačiau, visų puikiau
siai yra tai, kad TUNTAS,
DRAUGOVĖ ir SKILTIS
SUGEBA KARTU PLA
NUOTI,
DIRBTI
IR
DŽIAUGTIS — kad mokosi
gyventi, gyventi turiningai
ir linksmai, BŪTI pėdseke
visur ir visada, beieškant
TOBULO ŽMOGAUS, visų
pirma savyje.
BUDŽIU DŽIAUGDAMOSI.

KARYS
LIETUVIŲ KARIŲ
VETERANŲ MĖNESINIS
ŽURNALAS
Gausus paveikslais ir
straipsniais iš Lietuvos is
torijos ir karinės istorijos.
Metams — $6.00; rašyti:
KARYS, 916 Willoughby
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

jo žmoną ALDONĄ, dukrą JOLANTĄ ir artimuosius

giliai užjaučia ir kartu liūdi

Joana ir Jonas
Račylai

Poniai ALDONAI DRĄSUTIENEI, dukteriai

Iš Vyt. Maželio foto parodos Toronte. Dr. St. Biežis .. -. Sriubą srėbti sveika! ...

JOLANTAI ir artimiesiems, mirus

A. a. inž. PR. DRĄSUČIUI,
širdingą užuojautą reiškia

P. Steikūnas

Dipl. inž. PRANUI DRĄSUČIUI mirus,
ALDONAI DRĄSUTIENEI, dukrai JOLANTAI ir
kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia
Bronius ir Regina Snarskiai

Torontiečiai turi gražios
progos pamatyti Vyt. Ma
želio foto parodą. Ji suruoš
ta Prisikėlimo parapijos pa
talpose, muzikos studijų
kambaryje. Paveikslų išsta
tyta virš šimto. Paroda tę
sis porą savaičių ir užsida
rys balandžio antrojoj pu
sėj.
Vyt. Maželio foto darbai
yra daugeliui žinomi dar iš
N e p riklausomos Lietuvos
laikų. Jo darytos nuotrau
kos gražiai puošė ir Įvairi
no anuomet leidžiamus žur
nalus ir kitą mūsų spaudą.
Dabar, dar labiau sustiprė
jęs, taip pat dažnokai pasi
rodo mūsų spaudoje.

Jo nuotraukose matome
kruopštų vaizdo išieškoji
mą ir gyvą jo pagavimą.
Nieko perdaug ir nieko permaža. Tas išlaikytas saikin
gumas žavi akį.
Parodoj didelę dalį užima
portretai, jų skaičiuje žy
mūs mūsų kultūrininkai ir
visuomenės veikėjai, meni
ninkai. Tas natūralios po
zos mokėjimas pagauti ir
nieko perdaug kurios kūno
dalies neiškišti, verčia žiū
rovą ilgai grožėtis regimu
vaizdu, o lygiai taip pat
portrete pajusti ir nufoto
grafuotojo dvasinį nusitei
kimą. O šita tegali pagauti

Vilniaus Kaziuko mugės
tradicija atgaivinta skaučių
stebuklingomis rankomis
1956 m. Bostono „Balti
jos” tuntas suruošė pirmąją
Kaziuko mugę. Sekančiais
metais įsijungė Clevelando,
Detroito ir Toronto tuntai.
Šįmet pasekė didieji Chica
gos tuntai sutraukę tūks
tantinę žmonių minią.
Mielos SKAUTĖS ir VA
DOVĖS, Lietuvos Skaučių
Seserijos Vadija ir skautininkės gėrisi Jūsų nepapras
tu darbštumu ir entuziaz
mu, Jūsų mielų Tėvų talka.
Senosios Lietuvos legendų ir
Seserijos Vadijos vardu
dėkoju Vadovėms ir Skau padavimų rinkinys ką tik išėjo
tėms, jų Didžiai Gerbia- iš spaudos, čia surinkta Pau

SAPALIAUS
VAINIKAS

liaus Jurkaus, Vinco Krėvės, Ne
lės Mazalaitės, Juozo Pronskaus,
Jono Remeikos, Šatrijos Raga
nos, Antano Vaičiulaičio, Vaiž
ganto ir Antano Vienuolio kūri
niais. Kieti viršeliai, iliustravo
dail. Ada Korsakaitė. Kaina
$2.00. Gaunama pas visus spau
dos platintojus ir leidykloje:

ir kitam perduoti tik tos
srities menininkas.
Linkėtina Vyt. Maželiui
sėkmingai surinkti didesnę
kolekciją foto darbų mūsų
tremties istoriniam archy
vui, o taip pat mūsų visuo
GABIJA
menei prisidėti paremiant
Slraight
Path Wyandach, N. Y.
jo darbą.
Juozas Bubelis

