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VALSTYBĖS DEPARTAMENTO
POLITIKA NESIKEIČIA...
Jq tvarkys tie patys asmenys, tik prezidentas da
rys esminius sprendimus.- Sunki našta Herteriui.
John Foster Dulles pa
skirtas ir ligoninėje prisaik
dintas specialaus preziden
to patarėjo pareigoms. Jis
turės kabineto nario rangą.
Chr. HerterĮ patvirtinus
valstybės sekretoriumi, pasekretoriaus vietą užėmė C.
D. Dillon, o jo pavaduoto
ju paskirtas R. Murphy. Ši
trijulė faktiškai jau tvarkė
valstybės departamento rei
kalus nuo vasario mėnesio.
•

JAV vaidmenį tarptauti
nėje politikoje po paskuti
niojo karo žymusis politikas
Winstonas Churchillis yra
kartą apibūdinęs, kaip "di
džiąją atsvarą, nuo kurios
priklauso mūsų civilizacijos
laisvė ir ateitis’’.
Tai reiškė, kad JAV jėga
ir politika lėmė visų Vaka
rų politikos veidą ir kursą.
Visas savitarpinės gynybos
sąjungų tinklas spinduliavo
iš Washingtono. Kiekvienas
didesnis JAV užsienių poli
tikos veiksmas atsiliepė į
Vakarų tautų bendruome
nės stiprybę ir pastovumą.
šešerius metus JAV po
litikos kursą didžiąja dalimi
vairavo vienas žmogus. Joks
valstybės sekretorius JAV
istorijoje neturėjo tokio di
delio savankumo ir prezi
dento pritarimo. Dulles pa
žinojo pasaulį ir niekada ne
abejojo savo sprendimais.
Valstybės departamento pa
reigūnai jam pasiūlydavo
įvairių projektų, bet Dulles
neretai paimdavo priešingą
kursą. Kai kurie jo kritikai
sakydavo, kad jis esąs so
listas, kuris šalia savęs ne
pakenčiąs jokių kitų prima
donų, ir visą valstybės de
partamentą nėšiojąsis savo
skrybėlėje.
Herteris, kaip ir pats sa
kosi, esąs "grupės darbinin
kas". Jis yra linkęs išklau
syti kitų nuomonių ir jas
derinti. Jis daugiau priklau
sys nuo valstybės departa
mento "komandos": pasekretorių Dillon ir Murphy.
Į užsienių politiką turės įsi
traukti ir viceprez. Nixonas.
Jo pirmoji misija: kelionė
į Maskvą.
Iš fako, kad Dulles pa
skirtas specialiu prezidento

patarėju, darytina išvada,
kad esminius užsienių poli
tikos sprendimus ateity da
rys pats prezidentas. Tuo
būdu, Herteris turės ma
žesnį balsą, negu turėjo
Dulles.
Iš kitos pusės: naujame
valstybės departamento sąs
tate esminių pakeitimų nė
ra. Daugumas vadovaujan
čių pareigūnų yra dar pa
ties Dulles parinkti. Todėl
reikia manyti, kad esminių
JAV politikos posūkių ne
tenka laukti, nors metodai
ir gali keistis.
•
Herteriui teko perimti už
sienių politikos vairą ir
sunkią neišspręstų proble
mų naštą gana kritiškam
šaltojo karo periode.
Maskva surado priemonę
Vakarų vieningumui išban
dyti. Pasitarimai su sovie
tais jau visai artėja, Vaka
rai vis dar nesutaria, kokios
linijos tuose pasitarimuose
laikytis. O į pasitarimus
reikia eiti, jei nenorima nu
silenkti sovietų ultimatu
mui.
Nūs iginklavimo proble
ma, kurioje Herteris ir
anksčiau vaidino pirmau
jantį vaidmenį, įstrigusi akligatvyje. Į paskutinę prez.
Eisenhowerio apeliaciją ato
minių bandymų sustabdy
mo reikalu, kaip atrodo,
Chruščiovas linkęs numoti
ranka.
Rusų ekonominė ofenzy
va pasaulyje vis stiprėja.
Atrodo, kad ateinančiais
metais bus plečiama paspar
tintu tempu, siekiant su
stiprinti komunistų įtaką
neutraliuose ir neapsisprendusiuose kraštuose.
Vidurinių Rytų problema
kiekvieną dieną gali prasi
veržti naujais sprogimais.
Abu stiprieji arabų suvieni
jimo varžovai yra: Nasseris, kuris ligšiol varė pro
pagandą prieš Vakarus ir
yra prisiekęs sunaikinti Iz
raelį, ir Irako Kassimas, ku
ris vis labiau apsupamas ko
munistų.
Toli muosiūose Rytuose
komunistinė Kinija, paskel
busi "didįjį šuolį priekin",
labai greitai stiprėja ekono

miškai ir kariškai. Aptilęs
Formozos konfliktas gali at
sinaujinti kiekvieną dieną,
o JAV ryšiai su čiangkaišeku skaldo sąjungininkus.
Peipingui užgniaužus Tibe
to sukilimą, pietryčių Azijos
kraštai gali iš baimės pa
linkti į komunistinę Kiniją.
Santykiai su Lotynų
Amerika pastaraisiais mė
nesiais šiek tiek pagerėjo,
bet stipriai tebevyrauja įsi
tikinimas, kad visų ekono
minių ligų priežastis esą
JAV "eksploatatoriai".
Tai keletas didesnių pro
blemų, šalia pačios didžio
sios: Berlyno ir artėjančių
pavojingų derybų su Sovie
tų Rusija.

Pirmasis didysis bandy
mas Herteriui bus balandžio
29 d. Paryžiuje prasidedą
JAV, Britanijos, Prancūzi
jos ir V. Vokietijos užs.
reik, ministerių pasitari
mai. Juose turės būti su
tarta, kaip laikytis prieš so
vietus Ženevos konferenci
joje, prasidedančioje gegu
žės 11 d. Ir tą sprendimą
turės surasti pats Herteris,
išspausdamas kompromisą
tarp britų ir prancūzų-vokiečių pažiūrų.
Daugelį pasitarimų daly
vių, kaip ir vėliau Ženevoje
Gromyko, jis sutiks pirmą
kartą. Tad be abejonės, jo
prestižas nebus tas, kurį tu
rėjo Dulles abiejose geleži
nės uždangos pusėse. Jo
būklę sunkins ir abejonės,
ar jis turi besąlyginį prez.
Eisenhowerio pritarimą.

(jpp)

Rusai įsiviliojo
britu lėktuvą
C

(.

• Britu transpo r t i n i s
lėktuvas, gabenąs Australiiai slaptas raketų dalis, ga
lis būti įviliotas ir privers
tas nusileisti sovietų terito
rijoje. Keturmotorio Avro
Tudor su 12 vyrų įgula pa
sigendama nuo ketvirtadie
nio. Paskutinė žinia apie jį
buvo gauta iš šiaur. Turki
jos, 100 mylių atstu nuo
Sovietijos sienos.

A. L. Tautinės S-gos Detroito skyriaus atstovai buvo susirinkę Dr. Jono Sims na
muose aptarti busimojo ALTS Seimo klausimus. Sėdi (iš kairės): Alfonsas Gilvydis,
Elena Stašienė, Dr. Jonas Sims, inž. Jonas Gaižutis, skyriaus pirmininkas, ir Antanas
Musteikis. Stovi: Vincas Vaičiūnas, Viktoras Griškonis, Stasys Šimoliūnas, Marija Sims,
Petras Svilas, Jurgis Mitkus ir Jonas šoštakas.

Laisvės bylos neatiduokim Dievo ir veiksnių
atsakomybėn, bet našta visi neškime
Gen. konsulas Kanadoje V. Gylys atsako į mūsų

redakcijos nario klausimus
Prieš 10 metų, balandžio 11 d., į Torontą atvyko gen.
konsulo pareigoms Kanadoje p. V. Gylys. Pasinaudojęs
šios sukakties proga, Dirvos redakcinės kolegijos narys
Pr. Bastys kreipėsi į gerb. konsulą su keliais klausimais.
Iš jų skaitytojai galės susidaryti aiškesnį vaizdą apie
mūsų lietuviško gyvenimo

— Pone konsule, šiandien
mums būtų miela išgirsti,
kokias Tamsta, atvykęs j
Kanadą, radote lietuviško
gyvenimo ir veiklos sąly
gas?
— Atvykęs į Kanadą
-949 metų balandžio mėnevisoje Kanadoje radau
apie 15,000 naujai atsikė
lusių iš Europos lietuvių,
kurių Toronte buvo apie še
šetą tūkstančių. Senesnės
kartos lietuvių, kurie arčiau
būtų bendravę su naujai at
vykusiais, buvo nedaugiausia.
Jie, ištrūkę iš Vokietijos
stovyklų, džiaugėsi Kana
dos laisvėmis, nors ir turė
jo prieš akis daug svarbių
problemų: pastogės ir dar
bo suradimą, vaikų leidimą
į mokslus, anglų kalbos pra
simokymą ir kitų reikalų.
Daugiausia jiems rūpėjo
prarastoji Lietuva ir arti
mųjų likimas bolševikinėje
okupacijoje. Naujai atvykę
uoliai lankė vakarinius ang
lų kalbos kursus ir mielai
dalyvaudavo visokiuose liet u v i š kuose subuvimuose,
minėjimuose; įdomavos po-

Naujausios
.___

žinios ___

Gen. kons. V. Gylys.
litiniais pranešimais tarp
tautinės politikos klausi
mais, nepraleisdavo progų
pasiklausyt lietuviškų kon
certų. Bendrai, stengdavos
palaikyt tampresnius ryšius
su saviškiais.
— Kaip reikėtų vertinti
dabartinį Kanados lietuvių
gyvenimą?
— Laikui bėgant, mūsiš
kiai apsirūpino geresnėmis
patalpomis, surado darbą,
pradėjo taupyt skatiką. Vė
liau jie pasistengė įsigyti
namelį, padoriai jį apstaty
ti, įsitaisyt radijo bei tele
vizijos aparatus, po to ir
automobilį; tuo būdu visi
nejučiomis leido giliau šak

nis į šio krašto dirvą ir ap
siprato su gyvenimu ne
įprastoje jiems aplinkumo
je.
Lengviau įsikurt buvo
tiems, kurie mokėjo kokio
nors amato ir galėjo susi
kalbėt angliškai. Dabar čia
geriausia klojas mūsų gy
dytojams ir inžinieriams,
kurie įsigijo Kanadoje tei
ses verstis savo specialybė
je.
Mūsų jaunoji karta lanko
Kanados mokyklas ir, rei
kia pripažinti, pasižymi su
gebėjimais ir darbštumu.
Jaunųjų tarpe turime visą
eilę jau baigusių čia aukštą
jį mokslą ir pasidariusių pil
nateisiais piliečiais pilna tos
sąvokos prasme.
Deja, geresnės gyvenimo
sąlygos dažnai susilpnina
lietuvio ilgesį savojo krašto
ir savųjų už geležinės už
dangos. Savo tarpe turime
ir tokių, kurie visai Lietu
vos nebeprisimena, ar pai
nioja ją su vokiškų stovyk
lų vargu ir badu.
Pasikeitusios sąlygos pa
veikė imigrantų psichologi
ją ir būdą. Todėl reikia pa
sakyti, kad mūsų ateivių
masė netaip pasiilgsta sa
vųjų draugijos, netaip uo
liai lanko sav j susirinki
mus, vengia dalyvaut visuo
meninėse organizacijose ir
suranda įvairiausių pasitei
sinimų, nesidomėdami net
tokiais iškilmingais susi
rinkimais, kaip Vasario 16,
ar Birželio 15 minėjimai.
(Nukelta į 2 psl.)

• Chruščiovas atmetė
prez. Eisenhowerio pasiūly
tąjį pirmąjį žingsnį į toli
mesnius susitarimus atomi
nių bandymų nutraukimo
reikalu. Prez. Eisenhoweris
buvo pasiūlęs susitarti ne
vykdyti bandymų atmos
feroje žemiau, kaip 30 my
lių. Chruščiovas savo laiške
atsakė, kad tai vistiek ne
išspręstų klausimo, kaip pa
saulį apsaugoti nuo radio
aktyvių kritulių, todėl visi
bandymai, net ir požemi
niai, turį būti nutraukti.

Balandžio 19 d. Bostono Dramos Sambūris scenoje parodė naują savo darbą L.
Fuldos komediją "Glušas". Po vaidinimo bostoniečių vardu jauna Dovilė atsisveikina
su Regina Norvaišaite, kuri ištekėjusi už A. Petručio, Amerikos Balso darbuotojo,
išsikelia gyventi į Washingtoną. Nuotraukoje iš kairės, artistai: St. Jurgelevičius, A.
Vilėniškis, B. Strikaitis, R. Norvaišaitė-Petrutienė, B. Mickevičius, A. Gustaitienė
(režisierė), P. Averka ir A. Daukantienė.
R. Bričkaus nuotrauka.

• Lenkija rodo maža en
tuziazmo sovietų grasini
mui pasirašyti atskirą tai
kos sutartį su Ryt. Vokie
tija, jei Rytų-Vakarų dery
bos dėl taikos sutarties su
visa Vokietija baigusi ne
sėkmingai. Varšuva jaučia,
kad separatinės sutarties
pasirašymas sugriautų toli
mesnių derybų galimybes ir
pakenktų Lenkijos santy
kiams su Vakarais.

Kasininkas: ”O, o, ir Dėdė Šamas eilėje!”
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žinoma, tikrai džiugu,
kad toks gražus lietuvaičių
būrys pasiryžo savo talen
tus išbandyti ir laimėjimo
susilaukti, bet labai gaila,
kad nė vieno vyro jų tarpe
nėra. Ir jų nėra greičiausia
todėl, kad mūsų turimomis
žiniomis, labai mažas vyrų
skaičius dainavimą studi
juoja. Ir iš tų pačių du, ku
rie buvo pasiryžę konkurse
dalyvauti, dabar atlieka ka
rinę tarnybą. Vienas išvy
ko į Europą, o antras, atlik
damas pirmuosius apmoky
mus, negalėjo konkursui
ruoštis. Tat taip tų vyrų,
dar įjungus baimę būti mo
terų nugalėtiems, ir neatsi
rado ...

Mes, rengdami jaunųjų
dainininkų konkursą, aukš
čiausiu tikslu laikome iškel
ti mūsų priaugančias dainos
jėgas, jas premijomis pa
remti ir sudaryti bent mini
malias materialines sąlygas
toliau tobulintis. Mes gerai
žinome, kad be konkurso
premijų, šio konkurso lai
mėtojus kvies koncertuoti
eilė lietuvių kolonijų, štai
jau žinoma, kad konkurso
laimėtojus jau kviečia kon
certo programą atlikti De
troite įvykstąs Tautinės Są
jungos seimas, žinome, kad
po konkurso atsiras ir dau
giau kvietėjų. O tie kvieti
mai ir duos progos jaunie
siems arčiau susirišti su lie
tuvių kolonijomis, pajusti
nelengvos profesijos atpil
dą, duos jėgų tolimesniam
mokslui.
Mes tikrai džiaugiamės
galėdami Jums pristatyti 8
jaunas ir veržlias lietuvai
tes. Visos jos gabios, visos
pasiryžusioš kietai siekti
savo profesijos aukštybių.
Ir nė kiek neabejojame, kad
po eilės metų, kada baigsis
mokyklos dienos, iš jų iš
augs ir garsenybių. Kam
nepritruks veržlumo, kam
jėgos leis, kam gabumai
tarnaus, ir tam tikra prasr
me laimė lydės, tos prasi
skins kelią į aukštumas. Ir
mes būsim labai laimingi,
jei šiuo konkursu į tų kelių
aukštumas tas mūsų jaunas
jėgas būsim pastūmėję.

Konkurso laimėt ojoms
paskirtos trys premijos. Ir
amerikiniu mastu imant,
tos premijos nemažos. Pir
moji — $300.00, antroji —
$200.00 ir trečioji — $150.
Tų premijų skyrė j ai yra:
Tautinė Sąjunga, Vilties
Draugija ir Tautinės Sąjun
gos Cicero skyrius. Dėkoda

Gen. konsulas V. Gylys ir ponia, su viešnia iš Romos
— V. Lozoraitiene, kada ji lankė Kanadą.

P r i e š s eiminis pirmojo
skyriaus susirinkimas kvie
čiamas gegužės 1 d., 7 vai.
vak. Piliečių klube, Brook
lyn, N. Y. Nariai kviečiami
atsilankyti su pažįstamais.
(Atkelta iš 1 psl.)
mi geriems rėmėjams, mes Susirinkimo metu bus gali
Kiek daugiau lankytojų
pilnai tikime, kad tokių rė ma įsirašyti į skyrių nau
pritraukia Lietuvių dienos
mėjų atsiras ir daugiau, nes jiems nariams.
ir lietuviški spektakliai, at
esam tvirtai pasiryžę tokius
liekami
geresnių vaidintojų.
konkursus ir ateityj rengti, SKAUTAMS REMTI KON
Liūdna pripažinti, kad li
mūsų meno jėgas remti ir CERTE DAINUOS LIETU
tuanistikos mokyklėlės ne
jas tvirtesniais ryšiais su VOS OPEROS SOLISTAS
1 i e t u v iškuoju gyvenimu VLADAS BALTRUŠAITIS gali pasigirti mokinių uo
lumu ar jų tėvų nuoširdžiu
jungti.
Gegužės 16 d., 1959 įvyk- rėmimu.
Taigi, jaunieji daininin stančiame Skautams remti
kai ateina. Jie ateina pilni komiteto koncerto - vakaro
— Kokie šiuo metu turė
veržlumo, degdami jaunys programoje dainuos operos tų būti pagrindiniai lietu
tės jėga ir noru prasiveržti. solistas V. Baltrušaitis. vių uždaviniai?
Mūsų pareiga juos paremti. Taip pat dalyvaus daininin
— Pagrindiniai gyvena
Mūsų pareiga juos šiltu ir kė D. Mongirdaitė, akompo- mojo momento uždaviniai,
draugišku mostu sutikti. nuos pianistas A. Mrozins- mano nuomone, yra: vieny
Mūsų pareiga juos išgirsti kas. Programoje dalyvaus bės ugdymas mūsų tarpe;
ir aktorius V. Žukauskas. visų imigrantų prisidėjimas
ir juos įvertinti.
Pasimatykim visi šį šeš Vakaro rengėjai tikisi su prie bendros kovos dėl Lie
tadienį jų gabumų demons laukti gausiai svečių.
tuvos nepriklauso m y b ė s,
tracijoje, įvykstančioje Cle
pavergtųjų brolių ir sese
velande, 6:30 vai., Slove
rų
laisvinimo, mūsų dvasi
ALEKSO MROZINSKO
nian Auditorium, (b. g.)
nio lobyno perdavimas jau
STUDIJOS MOKINIŲ
najai kartai, kad ji tą tur
KONCERTAS
tą saugotų ir kovotų už mūKaip praėjusiais metais, su tėvų ir bočių idealus.
Bostono lietuvių mišrus taip ir šį pavasarį, gegu
Jei kartais mūsų troški
choras ruošia savo pirmąjį žės 30 d., baigiant mokslo mų nesupranta svetimieji,
didžiulį banketą, kuris įvyks metus, įvyks Alekso Mro- ar savieji,paveikti „ameri
gegužės 3 d., 5 vai. V. Lie zinsko piano studijos moki koniškos” aplinkumos, tai
tuvių piliečių klube, So. nių koncertas. Jame daly jų pažiūros ir karčios pa
vaus apie 25 mokiniai. Pro stabos neturėtų pakeist mū
Bostone.
Banketo metu bus Įdomi gramoje — klasikų ir lie sų nusistatymų ir mūsų są
programa: solo dainuos — tuvių kompozitorių kūri žinės prisakymo gelbėt kan
Irena Mickūnienė, sopranas, niai.
kinamus ir naikinamus, už
Kiekvienas studijos mo stoti pavergtuosius ir nu
mergaičių trio, humoristai
ir dainos, šokiams gros stu kinių koncertas sulaukia skriaustuosius, prikelti Lie
daug lankytojų, nes dauge tuvą mūsų.
dentų orkestras.
— Kokią nuomonę esate
Visos plačiosios Bostono liui įdomu išgirsti ir įver
apylinkės lietuvius prašome tinti jaunųjų pianistų su susidarę apie laisvinimo rei
atsilankyti šiame pirmaja gebėjimus ir pasiektą pa kalus tremtyje?
žangą.
g.
— Lietuvos laisvinimo
me choro parengime.
reikalai, tremtinių tarpe at
rodo apverktini. Bolševi
kams vis daugiau įsigalint
geografiškai, mūsų jausmų
atbukimas yra nepateisina
mas jokiais samprotavi
mais. Jei didžiulėms tau
toms ir jų politikams iš
Olimpo aukštybių mūsų tau
tos tragedija gali atrodyt
mažu epizodu pasaulinėje
arenoje, tai mūsų sutikimas
su panašia fikcija yra nusi
kaltimas prieš pavergtą
tautą, prieš mūsų seserų ir
brolių kančias. Lietuvos iš
laisvinimas mums yra pir
maeilis reikalas, pradžia ir
pabaiga visų mūsų darbų.
Neprotingai galvoja ir tie,
kurie mūsų bylos gynybą
užkrauna Dievo ir Veiksnių
atsakomybėn, patys niekuo
neprisidėdami prie darbo
naštos, nė prie atsakomingumo.
— Kokie dabartiniai už
Pijus Bukšnaitis. Visuomenininkas ir muzikas. Kilęs daviniai atliekami mūsų
iš šakių apskrities. Į Ameriką atvyko po 1905 metų revo pasiuntinybių?
liucijos. Tuoj įsijungė į lietuvių visuomeninį gyvenimą
— Mūsų pasiuntinybės,
ir jame visą laiką turėjo žymų vaidmenį. Bendradarbiavo kurios nepriklauso m y b ė s
spaudoje, redagavo Keleivį, juokų laikraštį Tarką, buvo laikais geriau ar blogiau at
Vienybės redakcijos nariu, rašė publicistiniais klausimais. likdavo užsieniuose bėga
Iš jo plunksnos gimė keliolika vaizdžių feljetonų. Yra vie mos politikos reikalus, da
nas iš Brooklyno Operetės Choro steigėjų. Surežisavo ke bar nebeturi tų galimybių,
liolika operečių, paruošdamas muzikines dalis. Taip pat kurios buvo kadaise jų dis
yra išvertęs į lietuvių kalbą keletą operečių. Harmonizavo pozicijoj. Be to, tų pasiun
kelioliką liaudies dainų.
tinybių tebeliko vos tik ket
Šiuo metu Pijus Bukšnaitis dirba Susivienijimo Lie virta dalis, galima sakyt, be
tuvių Amerikoje įstaigoje. Yra SLA 126 kuopos sekreto lėšų, be ryšių su savo Tė
rius ir veikėjas. Kartu rašo savo atsiminimus iš 1905 vyne, kai Lietuva pripažįs
metų judėjimo Lietuvoje ir iš Amerikos lietuvių veiklos. tama tik de jure, kai jos
Čia matyti dabartinė Pijaus Bukšnaičio nuotrauka, diplomatiniai atstovai nebedalyvauja tarptautinėse or
padaryta prie moderniškojo meno statulos New Yorke.
A. S o d a i č i o nuotrauka. ganizacijose, kaip JTO,

Jaunieji dainininkai ateina
Ilgokai garsintas jaunųjų
dainininkų konkurso kon
certas jau čia pat — įvyks
ta šį šeštadienį, Clevelande.
Jame, kaip skaitytojai gali
matyti iš šio numerio sep
tintajam puslapyje atspaus
tų visų konkurso dalyvių
nuotraukų, dalyvauja 8 lie
tuvaitės.

MINĖS PREZIDENTĄ
ANTANĄ SMETONĄ
Nesenai įvykusiame Tau
tinės Sąjungos pirmojo
skyriaus narių susirinkime
nutarta ateinantį rudenį,
spalio 18 d. paminėti Nepri
klausomos Lietuvos prezi
dentą Antaną Smetoną, jo
mirties 15 m. sukakčiai' su
ėjus. Minėti numatyta lie
tuvių klubo salėje, Maspeth, N. Y.
Tame pačiame susirinki
me gvildenta tautinės spau
dos reikalai, A. Smetonos
monografijos išleidimas, Są
jungos seimo ir kiti organi
zaciniai klausimai. Kelia
mais klausimais kalbėjo S.
Gudas, A. Koncė, K. Krulikas, P. Narvydas, dr. B. Nemickas, A. Sodaitis ir kiti.

Laisvės bylos neatiduokim...
NATO ir pan., kurios vis
daugiau pradeda įgyt svo
rio tarptautinių santykių
tvarkyme. Mūsų pasiunti
nybės šiuo metu gali tik
sekti įvykius ir prieinamo
mis
joms priemonėmis
stengtis, ”ne quid Res Pubįica detrimenti capiat”.
— Esant tokioms sun
kioms sąlygoms, kaip rei
kėtų žiūrėti į Lietuvos atei
ti?
— Baisi audringa ir tam
si naktis, tačiau keleivis ži
no, kad naktis turi pasi
barti ir saulės spinduliai
išsklaidyti tamsumą. Nors
Lietuvos padėtis kartais
gali atrodyt beviltiška, ta
čiau teatsimena kiekvienas
mūsų tautos garbingos pra
eities pamokas. Lietuva ne.pirmą kartą pergyvena sun
kiausią tragediją. Ji nusto
jo daug savo žmonių, prara
do daug turtų, bet ji visuo
met vėl atgimdavo iš pelenų
ir griuvėsių. Rodos, kaip
galingi buvo rusų imperato
riai ir kaip buvo prislėgta
Lietuva dar šio amžiaus
pradžioje, o vis tik mes su
silaukėm kitokios gadynės,
kada subyrėjo milžinas —
rusų imperija ir lietuviai
vėl atkūrė savo nepriklau
somybę.
Gyvenime nieko nėra ne
galimo, tai įrodo žmonijos
istorija. Sutrupėjo Romos
galybė, išnyko Aleksandro
Madekoniečio, Džingis-Chano, arabų, hunų ir daugy
bės kitokių agresorių impe
rijos. Mažytė Izraelio tauta
daro įtakas didžiulėse vals
tybėse, o Afrikos juodukai
iškovoja sau pilną nepri
klausomybę su visomis lais
vėmis. Dėl mūsų tautos
ateities esu optimistas.
— Būtų malonu išgirsti
nuomonę, kaip Tamsta vaiz
duojatės Kanados lietuvių
ateitį?
— Mūsų tautiečių ateitis
Kanadoje daug priklausys
nuo tarptautinių įvykių rai
dos. Jei Lietuvai laisvė bus
grąžinta anksčiau, tai tas
laimėjimas turės sprendžia
mos reikšmės visai mūsų iš
eivijai. Tėvynei laisvę atga
vus, mes tuojau užmegstumėm normalius ryšius su
savo kraštu, semtume ten
dvasinės stiprybės. čia
nuotaikos pakiltų ne tik tuo
se, kurie neužmiršo savo
prigimtojo krašto ir jo tra
dicijų, bet ir tuose, kurie
Lietuvos visai nematė, ku
rie greičiau pasidavė sveti
mai įtakai, įsitraukė į nau
jas gyvenimo sąlygas ir jo
kių prisiminimų apie Gedi
mino kalną, Nemuno pilis ir
gintaro pajūrį neturi.
Visos mūsų tautos ir lie
tuvių kolonijos Kanadoje
ateitis priklauso jaunimui.
Jis turės įrodyti, kiek jam
rūpi Lietuvos likimas, kiek
senesnioji karta sugebėjo
įkvėpt vaikams idealus, dėl
kurių guldė galvas kartų
kartos.

AR NEGALĖTŲ MŪSŲ
VEIKSNIAI AIŠKIAU
PASAKYTI?
Tai vienur tai kitur pasi
girsta kalbos, kad Washingtone jaučiamas daug dides
nis šaltumas mūsų reika
lams, kada ten nuvyksta
mūsų veiksnių atstovai. To
kias užuominas yra padaręs
ir Vilko pirmininkas Dr. A.
Trimakas, kada jis lankėsi
Phihdelphijoje.
Jei taip iš tikro yra, tai
kodėl mūsų veiksniai apie
tą šaltumą tyli. Reikia aiš
kiai išdėstyti to šaltumo
patyrimus, kad visuomenė
galėtų geriau susiorientuoti
ir atitinkamais laiškais ar
kitais organizuotais pasi
reiškimais veikti į tuos as
menis, kurie tokį šaltumą
pradeda rodyti.
Negi ir šiuo atveju, kaip
jau daugelį kartų yra buvę,’
p a š n i bždomis kalbėsimės
tik savo tarpe, o paskiau
jau rėksim galvas susiėmę,
kad sprendimai padaryti ir
vėlu atitaisymų siekti.
Man atrodo, kad mūsų
visiems veiksniams, Cė vie
no neišskiriant, reikia gero
botago. Jie sugeba ginčytis
ten, kur tų ginčų visiškai
nereikia, bet nieko nesuge
ba ten padaryti, kur atsi
randa degantieji reikalai. Ir
tokiu atveju pilnai supran
tama, kodėl visuomenė tais
veiksniais nenori pasitikėti,
dažnais atvejais numoja
ranka ir patys imasi jiems
įmanomos iniciatyvos.
Aš pilnai pateisinu ir mū
sų studentus, kurie maty
dami gilų veiksnių miegą to
mis valandomis, kada reikia
greitai dirbti, imasi savos
iniciatyvos ir daro tai, ką
jie tuo laiku skaito būtina
atlikti.
Stasys Paulaitis,
Ansonia
NETEISINGAI
PASKIRSTĖ PELNĄ
Laikraščiuose jau pa
skelbta, kad buvusios Tau
tinių šokių šventės komite
tas šiomis dienomis paskir
stė pelną, ilgokai laikytą
banke, matyt, dėl paties
pelno skirstymo. O to pelno
būta virš $5000.00.
Negali sakyti, kad tas
pelnas paskirtas blogiems
tikslams. Ne, skirstytojai
įžiūrėjo eilę būtinų reikalų,
kuriems tų pinigų didžioji
dalis ir atiteko. Tik labai
gaila, kad skirstytojai ne
rado reikalo prisiminti liet u v i š kuosius laikraščius,
kurių patarnavimais labai
dažnai naudojosi, tą šventę
rengiant. Ir būtų labai gra
žiai pasielgę, jei laikraščių
reikalams, kurie Tautinių
šokių šventę labai gražiai
garsino, būtų paskyrę bent
porą šimtinių.
Šiuo atveju buvusios Dai
nų šventės rengėjai jau bu
vo kur kas apdairesni. Jie,
gavę pelno, neužmiršo ir
lietuviškų laikraščių. At
seit, pavyzdys buvo, tik rei
kėjo apsidairyti.
St. Varnaitis, Chicago
*
Dirvos skaitytojas A.
Vaitkus, iš Santa Monicos,
rašo:
”Dirva geras laikraštis,
tik užtrunka 4 dienas, kol
sulaukiam”.
*
Dirvos skaitytojas A.
Stašaitis, iš Brooklyno, rav
so-i
- „Dirvą neperseniau šiai
pradėjau skaityti. Nežinau
ar ji tokia gera buvo anks
čiau, bet dabar, su gausiom
ir įvairiom lietuviškom nuo
traukom ji lietuviškų laik
raščių tarpe konkurencijos
neturi”.
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VIENAS AKTORIUS PENKIOM DEŠIMTIM ŽIŪROVŲ
Tokį liuksusą išgyveno
Chicagos lietu vi j a kovo mė
nesio dvidešimt pirmą ir
dvidešimt antrą dienomis,
kada keturiolikos asmenų
Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras statė Balio
Sruogos trijų veiksmų, de
vynių paveikslų trilogišką
istorijos kroniką Milžino
Paunksmė. Liuksusas būtų
buvęs dar didesnis, jei sep
tyniems pastatymo daly
viams nebūtų tekę po dvi ar
net po tris skirtingas roles.
P a g r i ndiniai gastrolių
aritmetiniai daviniai, kaip
matome, paprasti ir nekom
plikuoti : chara k t e r i n g i
miestui, skendinčiam gar
sių lietuvybės žygių paunksmėje; miestui, gimdan
čiam naujas meno sroves
(pavyzdžiui — humanizmą
dailėje) ir bendrai, anot
vieno laikraščiuose dažnai
rašančio, kuriančiam visų
„džiaugsmui ir malonumui”.
Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras Chicagoje ne
bebuvo mažesnės kolonijos
debiutantas, atvykstąs su
įprastine, minkšta bei pato
gia, teatrine lektūra.Montre
alio trupė ramiam išeiviui
neatvežė keleto poilsio va
landų su paviršutinės šyp
senos ir nesūrios ašaros
protarpiais.
Pirmasis Montrealio atsi
lankymas Chicagoje — Bal
taragio Malūno spektaklis
— įrodė Birutės Pūkelevičiūtės vadovaujamą kolek
tyvą nesant vienu iš siaurų
lokalinių sambūrių, gyve
nančių vienai dienai ir tos
dienos atitinkamai progaiTad ir žvelgti į montrealiečius mėgėjinio teatro mas
tu (nuomonė pasitvirtino ir
po Milžino Paunksmės) bū
tų aiškus jų pastangų, o
svarbiausia — rezultatų

ALGIMANTAS MACKUS

įžeidimas. Antra vertus, • kolektyvo nariui, gyvena,
žvelgti į juos, kaip į profe dirba ir kuria gal todėl, kad
sinę trupę būtų nemažiau jisai susibūrė ne apie karimelagingas nesiskaity m a s tatyvišką kultūros komi
su faktais ir juos padiktuo tetą, bet apie vieną asmenį
jančia tikrove. Studijinis — kolektyvo režisorę Biru
scenos kolektyvas bene bū tę Pūkelevičiūtę, pajėgiau
tų jų arčiausias įvardini sią išlaikyti ne tik darbo
mas.
norą, ne tik scenos entu
(Įvardinimą patvirtina ir ziazmą, o ir tai, kas Mon
trupės istorija, 1960-taisiais trealio kolektyvą išskiria iš
Įžengsianti į antrą dešimt kitų kolonijų sceninių vie
metį. Trupės repertuaras netų. Jeigu mumyse nebū
buvo aukštyn kopianti li tų įsigalėjęs kiek barbariš
nija, proporcinga statomų kas paprotys pakelti skry
veikalų augantiems reika bėles vien prieš mirusius ir
lavimams : nuo mažesnių, mirštančius, turėtume nu
su proginiu momentu suriš lenkti galvas ir prieš kiek
tų pasirodymų iki Antano vieną Montrealio kolektyvo
Škėmos Živilės bei Pabudi narį, išdrįsusį pasakyti ne
mo, Borutos — Pūkelevi- k a r a 1 i au j ančiai pažiūrai
čiūtės — Veselkos Baltara- apie neįveikiamas sąlygas
gio Malūno ir Balio Sruo ir besąlyginei darbo apote
gos Milžino Paunksmės. ozei, neatsižvelgiančiai ar
Kolektyvas, nepas i r y ž ę s tasis darbas darbui plius
bręsti, nepasiryžęs išsijung laisvalaikio valandų auka
ti iš mėgėjinio intereso, var kelia ar žlugdo mūsų kultū
gų būtų juos įtraukęs sa rinį lygį.
van repertuaran. Tikslus,
Be įžangos prisiminti
prasmingas Montrealio re- Montrealio Lietuvių Dra
pertuarinis kelias verčia mos Teatro antrąsias gas
pastebėti jo gėrybinį vieni troles Chicagoje buvo sun
šumą visoje mūsų išeiviško- ku, nes šiame kolektyve re
jo teatro veikloje, deja, la gime tai, ką norėtume re
bai retai terminuotinoj sce gėti visuose mūsų kultūri
nine kūryba. Veikla ir vei niuose darbuose: maištą
kimas mūsų kultūriniams prieš mūsų pačių įsivaizduo
nuotykiams ir nutikimams tą ribotų galimybių bari
apibrėžti kas kartą labiau kadą, ties kuria susigrupa
ir labiau tinka).
vęs „Volksturm” tariasi
Montrealio pavyzdys pa žengiąs ofenzyvon dėl pa
teisina ir subendrūomenin- čios kultūros, ją įsivaizduo
tos (nebūtinai aliuzija į damas tarytum gyvybinį
Bendru omenę) kultūros reikalą iš Karo Muziejaus
skeptikus, nesugeban č i u s sodelio perkelti Nežinomojo
praregėti kultūrą bei meną Kareivio paminklo repliką
esant kuriamus įvairiuose i čia.
komitetuose bei išmintingo
Sunku iš atminties iš
se ir išmoningose visuome braukti pirmojo susitikimo
nės veikėjų komisijose. su Montrealio kolektyvu
Montrealis, pagarbiai ati įspūdį. Sunku susilaikyti ir
duodant kreditą kiekvienam nuo pagundos lyginti Mil
žino Paunksmę su Baltaragio Malūnu, nors ir gerai
žinant palyginimo teisėtu
mą esant kvestijonuotiną.
Abu pastatymai buvo tiek
skirtingi savo reikalavi
mais, kad ir juos jungęs
elementas lyginimo procese,
atrodo, užsidengia, tapda
mas neberyškiu. O vienok
jisai ryškus — tasai Boru
tos ir Sruogos poezija per
sunktas tekstas, reikalau
jąs iš aktorių didelės žodžio
perdavimo teisybės. Abe
jais atvejais Montrealio vai
dintojai, dirbdami poetinė
je medžiagoje, susidūrė ir
su iš medžiagos plaukiančiu
K. Žukas, buvęs Lietuvos krašto apsaugos ministeris, pavojumi paversti spektak
dabar gyvenąs Clevelande, išleidęs savo atsiminimų kny li dialogine patosine dekla
macija. Baltaragio Malūnas
gą „žvilgsnis į praeitį”.

pavojaus pinklėsna neįstri
go. Tačiau šiam pavojui
perstiprios rezistencijos pa
rodė Milžino Paunksmė.
Skirtumai tarp abiejų
spektaklių, be abejonės, iš
kyla ir iš paprasto fakto,
jog vienu atveju turėta rei
kalo su paties kolektyvo na
rių atlikta įscenizacija, pri
derinta, pritaikinta prie
esamos aktorinės medžia
gos, prie atskirų aktorių
sceninio pajėgumo. Įscenizavimas, atliktas tikrai sko
ningai bei išmanančiai, bu
vo nepaprastai dėkingas
koncertiniam išpildymui su
labai ribotais efektais bei
labai mažom judesinėm
užuominom. Baltaragio Ma
lūnas buvo rimtas ansamblinio grojimo pavyzdys. Tuo
tarpu Milžino Paunksmėje,
veikale su keliomis gana
aiškiomis centrinėmis fi
gūromis, ansamblinis inten
syvumas tokiame pačiame
laipsnyje, kaip Baltaragio
Malūne, pasirodė nebeišlai
kytas.
Milžino Paunksmės spek
taklis, iš vienos pusės sim
bolizavęs nenusilenkimą są
lygai, iš antros — savo for
mas įgavo ne tiek jų išieš
kojus, kiek prisiderinus prie
aplinkybių, išplaukiančių iš
kolektyvo pajėgumo, patir
ties, o taip pat ir iš dabar
tinių mūsų scenos sąlygų,
turimo biudžeto bei kitokių
labai praktiškų balansų.
Tačiau esminingiaus i a s
skirtumas tarp Baltaragio
Malūno ir Milžino Paunks
mės glūdėjo kažkur giliau,
kažkur mūsų pačių prigim
tyje.
Milžino Paunksmė Mon
trealio Teatrui gal nebuvo
sunkesnė tiek dėl kitų prie
žasčių, kiek dėl regiono ir
atmosferos, kuriuose rutu
liojasi Balio Sruogos isto
riškoji kronika. Borutos
veikale (Pūkelevičiūtės —
Veselkos įscenizavime) su
siduriama su personažais,
išaugusiais mums įprastinė
je žemėje. Toje pačioje, ku
rioje nuo amžių amžinųjų
gyveno mūsų tėvai ir pro
tėviai. Baltaragio žmonės,
nors ir nevienodi, nors ir
nevienapusiški, palieka raiš
kiais kaimietiško regiono
daugiau ar mažiau tipingais
reprezentantais. Milžino Pa
unksmės personažai yra
kurkas labiau diferencijuo
ti ne tik kilmine, bet ir psi
chologine prasme. Balio
Sruogos personažus inter
pretuoti nepasirodė lengva
dar taip neseniai atsiplėšu-

pasidarbavo aukštesnioji katalikų dvasiškija su vysku
pais Paliulioniu, dalinai Baranausku ir Cirtautu, prelatais
Pacevičium, Kriškijanu ir kitais. Bet atlietuvinime didelę
rolę suvaidino jaunoji kunigija su kunigais Olšausku,
Byla, Dogeliu, Pronckevičiu ir kitais. Jie pradėjo atvirą
Iš naujai išleistos K. Žuko prisiminimų knygos
kovą prieš lietuvių lenkinimą. Jie įsteigė vyrams darbi
„žvilgsnis į praeitį”
ninkams grynai lietuvišką šv. Juozapo draugiją, o lietu
vaitėms tarnaitėms — šv. Zitos.
Mano vaikystės laikais Kauno miestas buvo nepa
Mano kūdikystės ir vaikystės metais Kaunas buvo
prastai sulenkintas ir surusintas. Gatvėse buvo girdėti nedidelis patriarchalinis miestas su trimis fabrikais: Tiltrys kalbos: lenkų, žydų ir rusų. Lietuvių kalba buvo gir manso — vinių ir vielos, Rekošo ir šmidto — mechanikos,
dima turguje ir tai, jei atvažiavę kaimiečiai buvo iš „len daugiausia žemės ūkio mašinų. „Senasis” miestas buvo
kų karalystės”, tai yra iš Suvalkijos. Kaimiečiai gi nuo nuo Rotušės iki Miesto Sodo ir „Naujasis” toliau iki gele
Babtų, Vandžiogalos arba Vilkijos jau kalbėjo lenkiškai. žinkelio stoties. Pastarasis buvo gana retai apstatytas.
Negaliu pamiršti dviejų vežėjų, kurie, netoli mūs
Laisvės Alėjos (tuomet Nikalojaus prospekto) gale
stovėdavo, laukdami keleivių. Jų pavardės buvo: Tylenis buvo vadinamoji „Fontanka”. Tai buvo išdžiūvusi bala,
ir Mikalevičius, abu iš Skorulių. Tarp savęs ir su mano užtektinai drėgna vieta, apaugusi tankiais krūmais ir
tėvu kalbėdavosi tik lietuviškai. Kiek vėliau Tylenio sū medžiais. Prie jos, mano laikais, stovėjo jau supuvęs
nus, valdininkėlis „Bajorų Valdyboje” pasidarė „pan Te- stulpas su rusišku užrašu: „Antis medžioti griežtai drau
lenovič” ir buvo lenkų „Pochodnios” pirmininku, o tėvas džiama’’. Ten gražiais šventadieniais išeidavo kauniečiai
nustojo lietuviškai kalbėti.
su vaikais pailsėti ir papramogauti. Dideliam kauniečių
Visose bažnyčiose pamaldos ir giedojimai buvo len nepasitenkinimui „Fontanka” 1890 metais buvo aptverta
kiški. Išimtį tesudarė Katedros bažnyčios votyvos, kur aukšta tvora. Mat, toje vietoje rusų karinė vadovybė
maldininkai, daugiausia tarnaitės, giedodavo lietuviškai. nutarė statyti didingą įgulos bažnyčią „Soborą”. Soboras
Jiems pamokslai buvo sakomi lietuviškai. Pamokslus tuo buvo statomas 5 metus. Jis buvo tikra kopija Kristaus
met sakydavo klierikai, kuriems tai buvo reikalinga lie įganytojo soboro Maskvoje.
tuvių kalbos praktikai.
Už soboro geležinkelio stoties link gatvės buvo gana
Kiek vėliau'buvo laikomos lietuviškos pamaldos Kar retai užstatytos. Tai buvo atskiri namai su dideliais skly
melitų bažnyčioje, ypač kai jos klebonu pasidarė jaunas pais — sodais.
energingas kunigas (vėliau nelemto atminimo prelatas)
Sunki tais laikais buvo lietuvių — miesčionių mate
rialinė būklė. Uždarbiai menki, darbą gauti buvo sunku,
Olšauskas.
Didelį šuolį lietuviškumo atžvilgiu mano atminime ypač pastovų su mėnesiniu atlyginimu. Prekyba buvo be
padarė Kaune kunigas Byla, du pusbroliai Dirmontai ir veik išimtinai žydų rankose, o tarnybos — rusų.
teismo valdininkas Ciemnolonskis. Visi keturi buvo geri
Kaip bendra taisyklė, lietuviai turėjo tokį uždarbio
muzikantai. Jie griežė Katedroje. Atvažiavęs iš konser šaltinį: kiemsargiai, vežikai, malkų piovėjai, lekajai, juo
vatorijos jaunas Katedros vargonininkas Naujelis tuojau dadarbiai. Moterys — tarnaitės, kurių padėtis buvo nepa
visa siela su ta ketveriuke susiliejo. Tarp savęs jie tik vydėtina: 3-4 rubliai mėnesinės algos už neribotą darbo
lietuviškai tekalbėjo.
valandų skaičių.
Reikia pasakyti, kad Kauno sulenkinimui daugiausia
Sunkiausia su tarnyba arba kokiu nors inteligentiš

KAUNAS PRIEŠ 70 METŲ

Iš prof. Igno Končiaus dailės darbų. Į naują koplytėlę
įkelta pirmoji profesoriaus daryta stovylėlė.

LOZORAITIS DARĖ PRANEŠIMĄ
EUROPOS TARYBOJ
šiomis dienomis Romoje,
Parlamento Rūmuose, posė
džiavo Europos Tarybos
Pat ariamosios Asamblėjos
Speciali Komisija, kuriai
pavesta rūpintis neatsto
vaujamų Taryboje tautų in
teresais. Komisijos kviečia
mas Lietuvos Diplomatijos
šefas S- Lozoraitis darė pra
nešimą apie padėtį sovietų

slems nuo žemdirbiškų, so
dietiškų tradicijų. Vavelio
ir Zbignievo rūmai tebėra
(ir paliks?) mums svetimas
pasaulis.
Baimė deramai neįžengti
į šį pasaulį gal ir bus buvęs
esencinis motyvas balsų,
skelbusių laiką Balio Sruo
gos dramaturgijai dar ne
prinokusį.
Netenka abejoti, jog visi
pro ir con veikalo režisorei
Birutei Pūkelevičiūtei buvo
anksčiau regimi, negu jos
s p e k t aklio žiūro v a m s.
(Nukelta į 4 psl.)

okupuotoje Lietuvoje. Pra
nešimui apsvarstyti buvo
paskirtas vienas Komisijos
posėdis, kurio metu min. S.
Lozoraitis atsakinėjo į gau
sius Komisijos narių klausi
mus ir, svarstymui pasibai
gus, padėkojo Komisijos
pirmininkui K. Bogholm’ui,
danų parlamentarui, ir na
riams už parodytą Lietuvai
didelį susidomėjimą bei pa
lankumą.
Europos Taryba yra tarp
valstybinė organizacija, su
daryta iš dviejų dalių: Pa
tariamosios Asamblėjos, į
kurią įeina Europos laisvų
valstybių parlamentų iš
rinkti delegatai, ir Ministerių Tarybos, kurioje daly
vauja tų valstybių užsienio
reikalų ministeriai.
Lietuvos Diplomatijos še
fo dabartinis pranešimas
Specialiai Komisijai buvo
antras iš eilės. Pirmas pra
nešimas buvo jo padarytas
1956 metų pavasarį, kada
Komisija buvo susirinkusi
Palermo mieste, Sicilijoje.

kesnių darbu buvo gavusiems gimnazijos ar universiteto
mokslą. Visose valstybinėse įstaigose jie buvo tiesiog ne
pageidaujami, bet jei su protekcija ir priimami, tai į pat
žemiausias vietas. Tas pasidarė todėl, kad į valst. įstai
gas plaukė tarnautojai iš Rusijos, nes čia jie gaudavo
atskirą primokėjimą „už tarnybą pakraščiuose”. Be to,
jiems buvo žymiai trumpesnis pensijos ištarnavimo laikas.
Vietos įstaigų viršininkai iš savo vyriausybės turėjo
aiškią instrukciją, kad čiagimiai, jei jie geri tarnautojai
ir verti paaukštinimo, tai jie gali gauti tik tada, jei su
tinka išsikelti Rusijos gilumon. Taip buvo Kauno valst.
banke su mano broliu ir Simonaniu, abu su universiteto
mokslu. Juos iškėlė į Rusiją, o čia tuo pat metu kėlė tar
nyboje rusus, baigusius vos 4 klases.
Man bebūnant kariuomenėje 1906 m. rudenį, prieš
paleidžiant atitarnavusius kareivius atsargon, buvo pa
siūlyta rusams pasilikti tarnauti Kaune ir gubernijoje.
Paskelbtame sąraše buvo išvardintos vietos: valst. įstaigų
tarnautojų, policininkų, stražnikų (kaimo policininkų),
eigulių, sandėlininkų ir kitų.
Lietuvos rusinimas ėjo pilnu tempu. Tiesa, ir lietu
viams buvo galima lengvai gauti tarnybą valdinėse įstai
gose, jei jie... pereis į stačiatikių tikybą. Tai tokia buvo
tuometinė valdžios politika.
Išimtį lietuviams Kaune sudarė 3 buvę tuomet fab
rikai, kur darbininkais buvo daug lietuvių. Tik Tilmanso
fabrike visi vyresnieji darbininkai, meisteriai ir kontoros
tarnautojai buvo vokiečiai iš Vokietijos ir, kaip vėliau
sužinota, daugiausia šnipai, net generalinio štabo kari
ninkai.
Fabrikų darbininkai tuo met dirbo, kaip taisyklė, po
12 valandų per dieną, taip pat ir šeštadieniais.
Bene antrame mokyklos skyriuje būdamas, panorė
jau eiti tarnauti mišioms. Išmokau ministrantūrą ir, tė
vui pakalbėjus su šaričių bažnyčios zakristijonu, pradė
jau tarnauti. Gerą porą metų ten paklapčiūkavęs, pano
rėjau toje srityje pereiti ”į aukštesnę klasę” — į naujai
atremontuotą Katedrą. Tekdavo patarnauti ir vikarams,
ir prelatams. Buvau visai tinkamas klapčiukas.
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Vienas aktorius penkiom dešimtim...
(Atkelta iš 3 psl.)

”Jei jūs matėte žmogų, lupantį medžio žievę, kad jis galėtų išmaitinti savo šeimą,
to niekad neužmiršite”, sako JAV naujasis valstybės sekretorius Christian A. Herter,
kuris po karo, pamatęs skurdą Europoje, daug pagelbėjo Trumanui priimant Marshallo
planą. Jis yra liberalas, Eisenhowerio labai mėgiamas ir būtų buvęs viceprezidentu vie
toj Nixono„ jei nebūtų gimęs Paryžiuje. Jis yra vedęs Standard Oil vieną įpėdinių.
Nuotraukoje naujoji JAV užsienių politikos "komanda”: Christian A. Herter su pasekretoriais C. D. Dillon, prityrusiu ekonomistu ir bankininku, ir R. D. Murphy, didelių
„švelnių problemų” sprendimo specialistu, kuris 1942 m. paruošė sąjungininkų išlipi
mą š. Afrikoje ir yra didelis arabų kraštų problemų žinovas.

Herteris "paveldėjo” 22,418 tarnautojų
22,418 tarnautojų, 1,200
pastatų dviejuose šimtuose
pasaulio miestų ir 240 mili
jonų dolerių jiems išlaiky— štai, ką gavo adminisi uoti naujasis JAV valst.
sekr. Christian Herter, ku
ris prieš 36 metus yra pa
sakęs: ”Washingtonas yra
nuobodi virtuvė, pilna tara
konų ...”

Dulles įpėdinis yra 60-tas
Amerikos valstybės sekre
torius. Pirmasis buvo Robert R. Livingston 1781 m.,
kurio įstaiga Philadelphijoje buvo dviejuose kamba
riuose, jis turėjo tik vieną
pavaduotoją ir tris tarnau
tojus. 1939 m. Cordell Hull,
nors dar dalinosi su Karo
ir Laivyno ministerija se
nais keturių aukštų namais
per porą žingsnių nuo Bal
tųjų Rūmų, savo žinioje jau
turėjo 5,444 tarnautojų, ku
rių 800 dirbo Washingtone.
Bet greit, kai Amerika
tapo galingiausia pasaulio
valstybe, ir valstybės de
partamentas norom nenov m turėjo praplėsti savo
' Jxlą. šiandien valstybės
sekretorius duoda nurody
mus 77 Amerikos ambasa
doms, 3 pasiuntinybėms ir
200 mažesnės svarbos tu
rinčioms įstaigoms užsieny
je. Jis taip pat prižiūri ”International Cooperation Administration” su 10,000 tar
nautojų ir kontroliuoja ’Tnformation Agency”, o per
ją ir "Amerikos Balso” pro
gramą 45 kalbomis.

Pirmieji valstybės depar
tamento rūmai Philadelphijoje 1781 m.
Christian Herter Washingtone savo žinioje turi
tik 6,147 tarnautojus. Jo
įstaiga yra septynių aukš
tų rūmuose prie Potomac
upės, anksčiau priklausiu
siuose armijai. Bet ir šie
rūmai valstybės departa
mentui perankšti ir kitais
metais bus keturis kartus
didesni. Kongresas yra su
teikęs 60 mil. dol. kreditų jų
praplėtimui, kad visa Ame
rikos diplomatija galėtų
tilpti po vienu stogu, kai
šiandien sostinėje yra iš
blaškyta 22 pastatuose.
Herteris paveldėjo staty
bą, kuri iš buvusių armijos
štabo rūmų sukurs moder
niškiausią šioj planetoj ci
vilinę ministeriją. Tačiau
žmogus, kuris paliko jam
baigti šį darbą, šimtus kar
tų buvo kaltinamas, kad pa
saulį stumiąs į karą.
Dulles laikais valstybės
departamente buvo pada
rytos dvi "revoliucijos”.

Pradžioj departam e n t e
buvo dviejų kategorijų tar
nautojai: karjeros tarnau
tojai "F. S. O.” (Foreign
Service Officers), sudarą
departamento elitą, ir pa
prasti tarnautojai, šiandien
to skirtumo nebėra. Visi su
daro vieną grupę, šios revo
liucijos svarbiausias kalti
ninkas buvo Loy Henderson, departamento tvarky
tojas, į diplomatinę tarny
bą patekęs 1922 m. per ma
žąsias duris, šiandien jis
tvarko visą departamentą
Kita revoliucija tai Dul
les asmeninis nuopelnas.
Anksčiau kiekviena įstaiga
atskirai vesdavo savo užsie
nio politiką. Pamatęs, kad
Marshallo plano adminis
tratorius Hoffman, nepasi
taręs su juo, veikia, kad
Stassenas savo iniciatyva
patiekia įvairius projektus,
kaip tai dėl nusiginklavimo
zonos Europoje ir kt., Dul
les įgyvendino tvarką, kad
visos įstaigos, kurios šiek
tiek turi reikalo su užsienio
politika, veiktų per valsty
bės departamentą. Nes iki
šiol Amerikos užsienio politikon, be valstybės depar
tamento, kišosi dar Tautinė
Saugumo Taryba, Centrai
Intelligence Agency, vado
vaujama buvusio valstybės
sekretoriaus brolio Allen
Dulles, gynybos, darbo, pre
kybos ir žemės ūkio depar
tamentai, kurie siuntinėja
misijas į įvairius kraštus,
ir pagaliau net pats Kongre
sas.
Po Stasseno atsistatydi
nimo, užsienio reikalai buvo
centralizuoti per valstybės
departamentą ir nuo to mo
mento Amerika teturėjo tik
vieną politiką.

IR TAIP

GYVENIME
BŪNA
Vienas West Virginia gy
ventojas iš Ne vada City pa
siėmė Greyhound autobusą
ir nuvyko į Californiją dar
bo ieškoti. Tenai policija
arešdavo už autobuso pa
vogimą.

♦

Chicagos gyventojas pa
stebėjo kažkokius keistus
garsus, kada jo automobi
lis susitrenkia. Atvežus au
tomobilį į garažą, tarp pa
skutinio rato ir spyruoklių
mechanikas atrado įstrigu
sią katę. Kadangi jis pats
negalėjo išlaisvinti, tai te
ko kviesti Anti-cruelty
draugijos gelbėtojus, kurie
po pusės valandos katę pa
leido.

*

Laiškas, adr e s u o t a s :
Dailininkas V. Vizgirda su savo kūriniais dalyvauja „Vienam iš 19,000, JAV”
Bostono penkių įvairių tautybių dailininkų parodoje. Nuo buvo pristatytas Washingtraukoje dailininkas V. Vizgirda darbo metu.
ton Post laikraščio redakto-

Mums belieka režisorės pa
duotą spektaklį vienaip ar
kitaip priimti.
Nežiūrint ką tik paminė
tos prielaidos (ar fakto?)
bei kai kurių diskutuotinų
sprendimų, Milžino Paunksmė buvo spektaklis, kėlęs
viltį, taip dažnai slopinimą,
jog išeivijos teatro gyveni
mas nėra vien sizifiškas ak
mens ridenimas kalnan.
Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras (teatro sąvoką
šiuo metu Montrealiui la
biau teisėta, negu kam ki
tam) sukūrė neeilinį spek
taklį, vertą tikrųjų teatro
specialistų kritiškos domės.
Naudodamiesi tik žiūrovo
privilegija, galime paste
bėti Milžino Paunksmę,
kaip ir Baltaragio Malūną
buvus skoningos bei santū
rios režisūros darbą. Spek
taklio išorei būdingas tau
pumas tapo būdingas ir
spektaklio vidui.
(Šioje vietoje norėtųsi at
skirai pasidžiaugti tais ko
lektyvo žmonėmis, kuriems
teko taip vadinamos antra
eiles rolės: Stanislovo Cioleko, Jono Tarnovskio, Liu
cijos, Siesčenec bei kalėji
mo sargo. Juose spektaklio
pasisekimas glūdėjo ne ma
žiau kaip Sonkoje, Jogailo
je, Olesnickyje ir Švitrigai
loje).
Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatro Milžino Paunksmė neturėtų sulaukti ne re
tai pasikartojančios lietu
viško spektaklio lemties:
du, trys vaidinimai, o po jų
— laikraščių iškarpos, pri
siminimas ir archyvas. Mil
žino Paunksmė (ir bendrai
Montrealis) turėtų būti
matomi ir ne tūkstančius
sielų priskaičiuojan č i o s e
kolonijose, kurios, pagaliau,
žiūrovais gal ir nebūtų kažinkiek mažiau gausios už
didžiausių lietuviškų kapi
nių Jungtinėse Amerikos
Valstybėse savininkę Chicagą. Jeigu Montrealio ko
lektyvui, toliau gastroliuo
jant su Balio Sruogos trilo
gija, pavyktų giliau įaugti
didikiškon veikalo atmos
ferom jo laimėjimas taptų
dar reikšmingesnis, dar la
biau džiuginantis.
Turbūt kiekvienam ko
lektyvui, priėjusiam iki
Sruogos, kiltų klausimas
"kas toliau?”. Prieš tokį
klausimą tikriausiai stovi ir
Montrealis. Į jį atsakyti ji
sai privalo pats. Tik, bai-

giant šias įspudines mintis,
norisi užrašyti dar kelias
pastraipas.
Atrodo, jog visas mūsų
kultūrinis gyvenimas, neiš
skiriant nė teatrinio seg
mento, stokoja ryškesnės
d i f erencijacijos. Paraleliz
mas mūsų kultūriniuose
siekiuose bei darbuose yra
akivaizdus. Iki šiol neturi
me nė vienos pulsuojančios
teatro trupės su savitu, išsi
skiriančiu veidu. Visi sce
nos kolektyvai tenkinasi
daugiau atsitiktiniu reper
tuaru. Veikalai, kurie daž
niausiai išvedami scenon,
atliepia žiūrovo sentimentą
viskam (tas viskas net ne
būtinai sava), kas buvo ir
vyko Tenai, žiūrovui fak
tiškai net neduoda progos
pasirinkti: jis maitinamas
sukramtytais kąsniais ir iš
bandytu būdu: sentimentu
slopinant kritiškumo bei lai
ko dvasią. Ir darosi gūdžiai
juokinga, kada tokioje pa
dėtyje šnekama apie savos
dramaturgijos tariamą ne
turtą.

Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras (bent šiuo me
tu) tėra vienintelis sambū
ris su užsimezgančiais savi
to veido bruožais. Montrea
lis, turbūt, galėtų būti toji
išeivio sceninio meno plat
forma, kuri padėtų egzis
tuoti mūsų dienų drama
turgijai, kuri įteisintų nau
ją mūsų dramaturgų kar
tą: ir Škėmą, ir Landsber
gį, ir Ostrauską, ir dar, gal
būt, vieną ar kitą.
Montrealis, atsišliejęs sa
vos dramaturgijos pagrin
do, galėtų būti ir eksperi
mentinio teatro darbinin
kas. Eksperimentinė trupė
teigiamai atsilieptų ir į kū
rybą mūsų dramaturgų, per
dažnai privalančių sutikti
tik beveik su viena veikalo
išvedimo į sceną galimybe
— konkursu.
Montrealio Lietuvių Te
atras turi pakankamai duo
menų papilninti visą mūsų
teatrinę kūrybą. Jis jau yra
atnešęs daug gyvasties,
prasmės ir rezultatų. Jeigu
šiuo kolektyvu netikėtume,
būtą tuščia iš jo vis dau
giau ir daugiau reikalauti.

Jeigu juo netikėtume, ne
būtų buvę tikslo šių eilu
čių pradžioje kalbėti ir apie
aną liuksusą.

BOSTON
• Vytautas D'irba, atlikęs
karo tarnybą Worms (prie
Reino), Vokietijoje, grįžo
atgal pas tėvelius į South
Bostoną. Būdamas talentin
gas meno šakoje, šį rudenį
pradės studijas Boston Universitv, School of Fine and
Applied Arts.
• Bostono latvių studen
tų skyrius šio mėn. 10 d. su
rengė tradicinį lietuvių-lat
vių studentų vakarą. Pra
dėta vaišėmis, po kurių se
kė įdomi programa, trum
pas šeimininkų sveikinimo
žodis, o vėliau susipažinimo
šokiai.
• Daug bostoniškių Įsigi
jo nuosavas vilas puikiame
Cape Cod pusiasalyje. Tai
ideali vieta rengti suvažia
vimus ar šiaip saulutėje ir
baltame smėlyje atostogas
praleisti. Vanduo šioje At
lanto pakrantėje visada ši
tas dėl praeinančios Golfo
srovės, todėl ir sutraukia
daug turistų.
Lietuviškosios vasarvie
tes atsidarys gegužės mė
nesio antroje pusėje. Jau
laikas būtų svečiams, iš ki
tų lietuvių kolonijų, atlikti
rezervacijas.
Rom. Bričkus

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti
ir paragink
užsiprenumeruoti

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas
brangenybes. Sąžiningas ir
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.
753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.; L1 1-5166

riui. Jis yra vienintelis vy
ras, per klaidą įtrauktas į
19,000 JAV žymiųjų mote
rų sąrašą, kuris paskelbtas
knygoje "Who’s Who of
American Women”.
*
Vienas pietinės Afrikos
misijonierius nuosavu lėk
tuvu išskraidė virš 250,000
mylių ir jokios nelaimės ne
turėjo. Atostogų metu,
plaudamas lėktuvo sparnus,
paslydo nuo kopėčių ir nu
silaužė koją.
M

San Francisco priemies
tyje buvo rengiamasi atida
ryti naują viešąją bibliote
ką. Dar prieš atidarymą va
gys išsukinėjo elektros lem
putes ir iškasė medelius.
Viršininkas norėjo sužinoti
iš tarnautojų, kodėl tie ne
padeda užrašo, jog vogti
draudžiama. Tačiau pasiro
do, kad vagys net ir užrašą
nusinešė.
Viename Colorado mies
telyje budis policininkas at
rado neužrakintas krautu
vės duris. Iškviestas savi
ninkas patikrino krautuvę
ir atradęs, kad nieko ne
trūksta, užrakino. Vos grį
žęs į namus turėjo važiuoti
atgal, nes pasirodo, jis
krautuvėje užrakino polici
ninką.

East Ohio Gas Co. Clevelando miesto centre pasistatė
21 aukšto modernius namus. Į juos jau sukelta tos ben
drovės įstaigos. Jos užima eilę aukštų, bet didžiulio namo
didelė dalis išnuomojama kitoms įstaigoms.
Balandžio 20 d. namai ir visi įrengimai buvo paro
dyti Clevelando laikraštininkams, radijo ir televizijos at
stovams. Į namų apžiūrėjimą buvo pakviestas ir Dirvos
redaktorius.
Po namų apžiūrėjimo visiems dalyviams, dalyvau
jant East Ohio Gas Co. vadovybei, buvo surengtas šau
nus priėmimas.
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Pradedame spausdinti prancūzų laikraštininko
Francois Brigneau reportažą apie žmones, kurių var
dai savu metu buvo linksniuojami pasaulio spaudos
pirmuosiuose puslapiuose, kurių nuotykingi veiks
mai dar taip neseniai, prieš kelioliką metų, viena ar
kita kryptimi lėmė valstybių istorijas. Kaip šiandien
gyvena ir ką veikia buvęs SS pulkininkas Skorzeny,
belgų reksistų vadas Degrelle, paskutinysis korsaras
princas Borghese, Kravčenka, MacArthur, Glubb
Paša? ...
Reportažas pradedamas istorija žmogaus, kuris
turėjo tik keturias minutes Musscliniui išlaisvinti.
”Aš tamstai pavedu išgelbėti mano draugą__ rizi
kuok, nevenk jokių kliūčių”, — 1943 m. rugpjūčio
mėnesį pasakė jam Hitleris ”Vilko apkasuose”, Ryt
prūsiuose.

Silpnai apšviesto korido
riaus gale buvo durys. Nu
meris atitiko tą, kuris man
buvo duotas, — pradeda sa
vo pasakojimą Francois
Brigneau. — Tai čia ...
Buvo be dviejų minučių
keturios, o lygiai ketvirtą
jis turėjo susitikti su žmo
gumi, kuris išlaisvino Mus
solinį iš Gran Sasso, kuris
pagrobė adm. Horthy sūnų,
suki iudydamas Vengrijai
pereiti į sovietų pusę, ku
ris suardė amerikiečių ofen
zyvą Ardėnuose, kuriam
Hitleris, prieš nusižudydamas, pasakė: „Tamstos žy
giai man buvo vienintelės
prošvaistės šiomis dieno
mis”. Su tuo, kurį amerikie
čių prokuroras Dachau teis
me pavadino pavojingiau
siu Europos žmogumi, kal
tu dėl karo užtęsimo”.
Durys atsidarė, ir pasiro
dė jauna, graži moteris.
— Prašau užeiti. Ponas
Skorzeny tamstą tuojau pri
ims.
Tie žodžiai nuvylė laik
raštininką. Jis buvo tikėjęs,
kad tą žmogų sutikti nebus
lengva, o čia sekretorė kal
ba, lyg tas susitikimas tu
rėtų būti eilinių prekybos
reikalų aptarimas.
Nusivylė jis jau pirmo
mis dienomis Madride, kur
buvo atvykęs Skorzenįo ieš
koti.
Čia jis sužinojo, kad Skor
zeny 1950 metais amerikie
čiams buvo pasiūlęs orga
nizuoti slaptą vokiečių ar
miją iš pusės milijono vy
rų, kuri būtų panaudota
prieš komunistus.
Tuo metu ateitį drumstė
Korėjos įvykiai. Amerikie
čiai laukė staigaus rusų
puolimo Europoje. Ką jie
galėjo pastatyti prieš ru
sus? Nieko. Anglai visad
vengė pirmieji eiti ugnin.
Prancūzija buvo perdaug
įklimpusi Indokinijoje. Vo
kietija dar neatsistojusi po
paklupdymo.
Tada Skorzeny pasakęs
amerikiečiams: „Belaisvių
stovyklose ir miestų griu
vėsiuose yra dar 300,000
jaunų vyrų. Pervežkime
juos Ispanijon. Apginkluo
kime, maitinkime ir apmo
kykime. Invazijos atveju
jie sudarys .kumštį, kuris
pastos kelią rusams”. Nėra
abejonės, kad Skorzeny,
pavojingų uždavinių specia
listas, tą planą būtų suge
bėjęs įvykdyti.
— Ką galvojo amerikie
čiai ?

— Pentagone buvo karš
ta, — aiškino ispanai ”spe
cialistai”, žiną užkulisius.
— Pagaliau ir Ispanijai . . .
— Nesurado žmonių?

— Jų buvo užtenkamai.
Vokietijoje viešpatavo skur
das, stovyklose neviltis, ir
visur tokia komunizmo bai
mė, kad kandidatų būtų su
rasta dvigubai. Bet Ameri
ka norėjo, kad iniciatyvos
imtųsi Ispanija. Ispanai, ir
taip turėdami nemalonumų
su „civilizuotom tautom”,
vengė naujų priekaištų. Jie
aiškino, kad amerikiečiai
esą pakankamai autoritetin
gi, idant Vakarai pripažin
tų vokiečių kariuomenės Is

panijoje organizavimo rei
kalingumą.
Istorijon įsivėlė politikai.
Amerikiečiai neparodė rei
kiamo ryžtingumo. Bijota
protestų iš Paryžiaus, Lon
dono, Romos. Taip pat bu
vo pasipriešinta pačioj Vo
kietijoj: pastačius tų dali
nių prieky SS karininką, ar
nebūtų griaunama tai, ką
Amerika propagavo penke
rius metus?
Kai 1951 m. pavojus jau
atrodė nutoięs, amerikiečių
misija, vedusi derybas su
Skorzeniu, išvyko iš Ispa
nijos. Otto Skorzeny pasili
ko Madride, ir daugelis is
panų mano, kad jo vaidmuo
nesąs surištas vien tik su
vokiečių prekybos firmų at
stovavimu.
Bet štai jis pats. Milžiniš
ko ūgio vyras, mažiausiai 6
pėdų, sveriąs 210 svarų.
— Priimu tamstą, tik
mano pažįstamo rekomen
duotas. Tamsta žinai, kad
prancūzų spauda mano ad
resu elgėsi labai negarbin
gai. Aš esu karys, o ne nu
sikaltėlis. Prancūzų laikraš
čiai savo laiku rašė, kad aš
pusryčiams valgąs žydų vai
kus. Ar tai garbinga? Ga
lim būti priešai, bet nerei
kia taukšti kvailysčių.-Ang
lai man buvo irgi priešai,
bet jie taip nesielgė. Jie mo
ka pagerbti ir priešą.
Skorzenio užuomina lietė
kelias anglų išleistas studi
jas apie jį. 1954 m. Londo
ne pasirodžiusioje knygoje
„Commando ėxtraordinary”
autorius Charles Foley pa
sakoja, kokia buvo jaunų
anglų karininkų reakcija,
kai pik. Skorzeny po karo
buvo suimtas ir apkaltintas
nebūtais dalykais. Tarp kal
tinimų buvo minima, kad
jis bandęs nužudyti Eisenhowerį.
„Juo labiau mes galvoja
me apie jo areštą”, kalbėjo
jie, „juo labiau prisimena
me veiklą anglų komandos,
kuri Afrikoje bandė pa
grobti Rommelį. Mes krei
pėmės laišku į Eisenhowerį
rašydami, kad, jei Skorze
ny, kaip komandos vadas,
už tai turįs būti baudžia
mas, tai lygiai areštuotini
ir baustini esame ir mes'”.
Bet anglai ne vien tik
laiškus rašė. Jie įsikišo į
bylą, kai Skorzeny buvo tei
siamas 1947 metais. Jis bu
vo kaltinamas Raud. Kry
žiaus siuntinių vogimu,
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šimtų amerikiečių belaisvių
kankinimu ir sušaudymu.
Tie kaltinimai, patiekti ame
rikiečių prokuroro pik. Rosenfeld, vėliau buvo paneig
ti. Liko vienas: Ardėnų
mūšio metu Skorzeny vado
vavo ”Greif” operacijai, ir
jo vadovaujama grupė, ap
sirengusi amerikinėmis uni
formomis, be akcento kal
bėdama amerikietiškai ir
kramtydama gumą, įsimai
šė amerikiečių kariuome
nėn, besitraukiančion nuo
von Rundstedto. Jai buvo
pavesta naikinti telefono
laidus, keisti kelių rodykles,
sprogdinti ginklų ir benzino
sandėlius ir visur kelti be
tvarkę.
Rundstedto ofenzyvai ne
pasisekus, ”Greif” planas
nebuvo pilnai įvykdytas.
Tačiau keletas ”džypų” su
„netikrais amerikieč i a i s”
prasiveržė pro linijas ir su
kėlė tokį chaosą, jog kyla
klausimas, kaip visa būtų
pasibaigę, jei tas planas bū
tų buvęs įgyvendinUs.

Skorzeny buvo kaltina
mas sulaužęs Hagos 1907
m. nuostatus, draudžian
čius dėvėti priešo uniformą.
Teisme dėl to buvo labai
daug ginčijamasi. Skorzeny
citavo faktus:
— Šioje srityje nugalėto
jai pralenkė nugalėtuosius.
„Greif” operacijos idėja
Hitleriui kilo tada, kai jis
sužinojo, kad amerikiečiai,
persirengę vokiečių unifor
momis, įžengė į Aix-la-Chapelle. Ir tai ne vienintelis
atvejis. Anglų karininkai,
persirengę vokiečiais, buvo
sugauti Vengrijoje. Lenkų
patriotas Bor-Komorovskis

Buvęs SS pulkininkas Otto Skorzeny
pradėjo Varšuvos sukilimą,
— Organizavau ginklų
persirengęs vokiečių uni tiekimą lėktuvais į Pran
forma. Amerikiečiai tiltą cūziją.
prie Sarrelouis peržengė vo
— Jūsų slapyvardis?
kiečių tanke.
— Baltasis Triušis.
Šis argumentas iš devy
Skorzeny pašoko. Balta
nių amerikiečių pulkininkų sis Triušis! Tai vienas di
sudaryto tribunolo neįtiki džiausių herojų anglų žval
no. Tada pasirodė žmogus gyboj, Gestapo areštuotas
karališkosios anglų aviaci ir deportuotas į Buchenwaljos uniformoje. Liudininku dą, iš kur jis 1944 m. pa
jį iškvietė Skorzeny gynė bėgo, savo vietoje palikda
jas, bet pats Skorzeny skep mas lavoną. Sąjunginin
tiškai galvojo, ar anglų ka kams išsilaipinus Europoje,
rininkas sugebės ką nors Baltasis Triušis prasiveržė
pasakyti SS karininkui pa i niekeno žemę ir, vos užsi
teisinti.
dėjęs uniformą, grįžo atgal
— Jūsų pavardė? — klau į frontą. Buchenwaldo karo
sė pik. Robert Durst, Skor nusikaltėlių byloje jo paro
zeny gynėjas.
dymas pakorė 22 buvusius
— Yeo Thomas.
stovyklos sargybinius.
— Ką veikėte karo me
”Ko jis nori iš manęs?”
tu?
— galvojo Skorzeny.
— Priklausiau anglų slap
Kitame numery: balta
tajai žvalgybai.
sis
Triušis išgelbėjo Skorze— Kokia buvo jūsų misi
ny”0
ja?
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Kaip neturtingas geologas Franc Joubin ir Lietuvoje gimęs Joe Hirshhorn

per naktį tapo Kanados urano karaliais...

Sault Ste-Marįe stovėjo
vieniša palapinė. Į ją grįžo
žmogus, pavargęs ir sušilęs
nuo nevaisingo rūdos ieško
jimo. Jis numetė šalin kap
lį ir tuščią maišą ir jau
buvo besiruošiąs gulti. Bet,
jam dar nespėjus nusiauti
batų, palapinės angą pra
skleidė ir joje pasirodė sve
timas žmogus.
— Labas vakaras, — pa
sakė svetimasis. — Aš va
dinuosi Kari Gunterman.
— Labas. Aš esu Franc
Joubin, — atsakė palapinės
savininkas.
— Tamsta esi geologas?
— Taip.
Svetimasis kalbėjo ang
liškai su stipriu vokišku ak
centu. Buvo aišku, kad jis
gimęs ne Kanadoje. Tai, ką
jis pasakojo, atrodė keis
čiausia istorija, kurią geo
logas Franc Joubin, didžią
ją savo gyvenimo dali pra
leidęs svetimuose kraštuose
ir pripratęs prie nuotykių,
išgirdo.
Kari Gunterman ir jo
draugas Aime Breton, vieš
bučio savininkas iš Sault
Ste. Marie, žinojo, kad šio
je apylinkėje turį būti ura
no rezervai. Kanadietis pa
siuntė vokietį, kad tas pri
kalbėtų geologą įsijungti į
bendrus ieškojimus.
Joubin tarėsi sapnuojąs.
Jau seniai jis jautė, kad
šiaurinėje Ontario dalyje,
galbūt Algomo srityje, po
n e į ž e ngiamais laukiniais
krūmais, turį slypėti urano
ištekliai. Tačiau, nepaisant
ilgų ieškojimų, jam nepasi
sekė užeiti brangiosios rū
dos pėdsakų. O štai du nespecialistai teigia, kad jie
žiną, kur tie ištekliai esą.
— Kaip tą uraną radote ?
— paklausė Joubin.
— Mes jo dar neradome,
— atsakė svetimasis.
— Ne?
— Bet mes turime išei
ties tašką.
Išeities taškas, kurį Bre
ton ir Gunterman turėjo,
buvo kumščio didumo ak
muo, gulįs Sault Ste-Marie
mineralų registracijos įstai
goje.

Su Geigerio aparatu
įstaigoje
Aime Breton vieną dieną
ėjo per registracijos įstai
gą, Geigerio aparatu neši
nai?. Juokaudamas jis tikri
no akmenų pavyzdžius.’Staiga aparatas pradėjo zirzti.
Breton žinojo palietęs radio
aktyvią medžiagą. Atsar
giai, kas nepažadintų kieno
nors įtarimo, paėmė akme
nį rankon ir apžiūrėjo. Ja
me buvo įrašas: LONG.

Dar visai nesenai buvo. .. mo baseinas, šiandien yra prisiminti, o Franc Joubin
... neturtingas geologas, turtingiausias pasauly ura turi galvoje perdaug atei
kuriam prieš šešerius me no rezervas su vienuolika ties planų, kad apie praeitį
tus visi investicijų biurai kasyklų, kurių mažiausioji, galvotų.
Istorija prasidėjo 1949
užtrenkė duris, paprašius Pronto Mine, vis dar tebė
30,000 dolerių. Jo pavardė: ra didžiausioji urano ka m. gegužės mėnesį. Lėtai
sykla už Kanados ribų. Pa šilo šiaurinio Ontario dir
Franc Renault Joubin.
... laukinis žemės plotas skutiniais duomenimis, Ka vožemis. Ledas Hurono eže
Ontario provincijoje, kuris nados urano kasyklos pra re jau buvo ištirpęs. Pievo
žemėlapiuose būdavo žymi eitais metais, davė 13,537 se aplinkui Sault Ste-Marie
mas Blind River District tonų urano rūdos — dvigu pamažu pradėjo kaltis žolė.
vardu, ir kuriame dar prieš bai daugiau, nei 1957 me Vienoje biržėje j šiaurę nuo
(Bus daugiau)
penkerius metus tebešeimi tais. Skaičiuojant pasaulio
ninkavo lokiai.
rinkos kaina — vidutiniškai
...vienas punktas toje po $10.13 už svarą, — me
dykumoje, kurį prieš ket tinė produkcija siekia be
vertą metų matininkai pra veik 275 mil. dol. Šią pro
dėjo matuoti ir įtraukti į dukciją viršija tik JAV
žemėlapius.
urano kasyklos, praeitais
Tas punktas yra Elliot metais davusios 15,000 tonų
Lake. Miestas, kupinas urano rūdos. Ir didžioji Ka
Daug kas mums rašo, kad Dirva pastaraisiais metais
energijos, su bažnyčiomis, nados produkcijos dalis yra labai toli pažengė ir pralenkė kitus lietuviškus laikraščius.
mokyklomis, bankais, di iš 590 kv. km. dydžio Algo
žinoma, tokius atsiliepimus malonu skaityti leidė
džiulėmis krautuvėmis, gra mo baseino, kurio ištekliai, jams ir redaktoriams, bet reikia ir rūpintis, kad dar dau
žiais vienos šeimos namais. kaip skaičiuojama, esą 10 giau būtų padaryta. O be naujų skaitytojų sutelkimo tai
Jo gyventojų skaičius šian kartų didesni už visus JAV nepadarysi. Tat ateikit mums į talką, nes vieni nepajė
dien siekia 25,000.
giame šios kliūties nugalėti.
urano išteklius.
Blind River sritis, AlgoJei tik išgalit, užsakykit Dirvą savo artimiesiems
kaip šventinę, vardadienio ar gimtadienio dovaną. O jei
Nuo vargšo geologo iki
turit kaimynų, kurie dar Dirvos neskaito, bet skaityti
milijonieriaus
galėtų, atsiųskit mums jų adresus. Jiems Dirvą pasiųsim
O Franc Joubin? Buvęs susipažinti. Tegul patys įsitikina ir apsisprendžia, ar ga
itri
' J
neturtingas geologas šian lės ateity be Dirvos išsiversti. 500 naujų skaitytojų vajų
dien yra milijonierius ir vykdydami Dirvą metams duodame už $6.00.
Siųsdami naujo ar rekomenduojamo skaitytojo adre
Rotschildo kasyklų ”Rio
1
Tinto Co. of London” pata są naudokitės šia atkarpa, ją atitinkamai užpildę:
rėjas.
------------ ———--------------------- —--------------------—— ----Nė vieno šiuometinių El
Užsakau
liot Lake gyventojo nebuvo
Rekomenduoju Dirvą siųsti
ten tuo metu, kada istorija
prasidėjo. Nebuvo nė vieno
d i r e k t o riaus dabartinės
(Vardas, pavardė)
”Rio Tinto Co. of Canada”,
kuri perėmė Algomo basei
no kasyklų eksploataciją. Ir
(Adresas)
nė vienas tų, kurie iš viso
pasaulio kraštų suplaukė į
Vasario 16 Gimnazijoje po spektaklio „Gyvenimas Blind River sritį, nežino,
Už naują prenumeratorių siunčiu $
ne knyga”, vyr. mkt. S. Antanaitis (dešinėje) sveikina kaip ta istorija prasidėjo.
vaidintojus: Br. čepulevičią, R. Kiulkaitytę ir J. Naujo
Ją žino trys vyrai.
ką. Jų tarpe, antras iš kairės, režisierius ir dekoracijų
Tačiau Kari Gunterman
(Mano adresas)
ruošėjas mkt. dail. A. Krivickas.
ir Aime Breton nebenori jos

Gavome 302 naujus skaitytojus
būtinai reikia 198

|M
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1959 m. balandžio 23 d.
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IŠLEISKIME KUN. ANTANO MILUKO MONOGRAFIJA
Prieš 16 metų Amerikoje
mirė didelis lietuvių švietė
jas, kultūrininkas-visuomenininkas kun. Antanas Mi
lukas. Visi, kurie yra susi
pažinę su jo veikla, tvirti
na, kad tai didelio masto
nusipelniusi tautai asmeny
bė, lygintina su dr. J. Ba
sanavičium, dr. V. Kudirka,
kan. Tumu-Vaižgantu, ar
prel. Jakštu-Dambrausku.
Deja, kun. A. Miluko gy
venimo bei veiklos nuopel
nai, vos 16 metų po jo mir
ties, paskandinti užuomar
šos gelmėse. Laikas prisi
minti jį ir jo nuopelnus Lie
tuvai ; ypač Amerikos lietu
viams svarbu ji iškelti, įver
tinti ir perteikti ateinan
čioms kartoms.
Po kun. A. Miluko mir
ties "Kunigų Vienybės Biu
letenis" 1943 m. kovo-balan
džio mėn. nr. rašė:
"... Kun. A. Miluko nuo
pelnai lietuviškai - krikščio
niškai kultūrai ypatingai di
deli. Jau 1894 m. jis su kun.
Abromaičiu įkūrė "Garsą
Amerikos Lietuvių". Jis pri
sidėjo prie didelių Basana
vičiaus, Bielinio, TumoVaižganto darbų. Rašė į
"Varpą", "ūkininką"; dar
1894 m. išleido 10,200 egz.
"Lengvo būdo per save iš
mokti rašyti". Jis rašė net
į angliškuosius laikraščius,
keldamas Lietuvos vardą ir
kančias, net išleisdamas
knygelę apie lenkų terori
zuojamus moks 1 e i v i u s:
"The Little Martyrs of Vil
nius". Suorganizavo "American Relief for Lithuanian
War Sufferers" ir "Relief
for the Little Martyrs of
Vilnius". Milukas buvo su
ėjęs į ryšį net su prez. Wilsonu ir davęs jam gerų su
gestijų Lietuvos reikalu,
žinantieji skelbia, kad Ame
rikoje nebuvo lietuvio, ku
ris spaudos srityje būtų
pralenkęs Miluką. Velionio
darbai šioje srityje lygina
mi su vysk. Valančiaus nuo
pelnais”.
Kun. A. Milukas Lietuvos
reikalais kreipėsi ir * į Jo
šventenybę — Popiežių Pi
jų X; 1905 m. Milukas pa
siuntė prašymą minėtam šv.
Tėvui, maldaudamas pa
skirti Seinų vyskupu kurį
nors lietuvį dvasiškį.
Kaune išeinančiame žur
nale "Tiesos Kelias” 1934
m. kun. dr. J. Navickas, Marianopolio Kolegijos Rekto
rius, kun. A. Miluko nuopel
nus apibūdino šiais žo
džiais:
"... Knygų leidime kun.
A. Milukui lygaus nebuvo ir
nėra. Jo nuopelnus teviršiia tiktai Kauno šv. Kazimie
ro draugija, bet ši yra dau
gelio žmonių bendrovė. Kun.
A. Miluko bendrovė buvo
jis pats; kiek jam vienam
pasisekė išgauti knygų lei

dimui lėšų, tiek jis jų ir tu
rėjo. Yra apskaičiuojama,
kad kun. Miluko ilgametis
knygų leidimo biudžetas tu
rėjo, lietuviškais pinigais
skaičiuojant, daugiau vieno
milijono litų. Svarbu tai,
kad tas visas kapitalas bu
vo paties kun. A. Miluko
surinktas. Visa mūsų gau
sioji tikybinė, tautinė ir
mokslinė literatūra, vysku
pui Valančiui mirus, iki
spaudos atgavimo laikų, bu
vo kun. Miluko darbo kūri
nys. žinoma, toksai milži
niškas darbas buvo reika
lingas didelio būrio darbi
ninkų, bet to viso darbo
smegenys ir širdis buvo
kun. A. Milukas. Tie šimtai
tūkstančių išleistų knygų
yra jo asmens indėlis į lie
tuvių tautos kultūrą ..."
Pagaliau, šio milžino gy
venimo ir darbų studiją jau
parašvta. žurnalistas Vla
das Mingėla, dar Lietuvoje
gyvendamas, domėjosi kun.
Miluko veikla, o po karo,
atvykęs į Ameriką, kun. Mi
luko neberadęs gyvo, pasi
ryžo parašyti velionio mo
nografiją. kurioje būtų įam
žinti to didžiojo lietuvio nu
veikti darbai ir nuopelnai.
Savo pažadą jis įvykdė.
Nors kun. A. Milukas
pats vienas sugebėjo išleis
ti per 180 knygų, bet jam
skirto vieno leidinio
išleidimui tenka šauktis
visų Amerikos lietuvių
pagalbos. Kun. A. Miluko
monografijai išleisti rūpi
nasi šie komitetai:
Garbės Komitetą sudaro:
Prel. Jonas Ambotas; Juo
zas J. Bachunas; prel. Jo-

nas Balkūnas; Dr. Adolfas
Damušis; prel. Pranciškus
M. Juras; prel. L. J. Mendelis: Anthony J. Rudis; prel.
Konstantas Vasys.
Darbo Komitetas: Tėvas
dr. Tomas žiūraitis, O. P.
— pirmininkas; prof. dr.
Justinas Pikūnas — vicepir
mininkas; inž. Vytautas
Kut.kus — sekretorius; Li
dija Mingėlienė — kasinin
kė; rašytoja Alė Rūta —
iždo globėja; Matas A. Mi
lukas — iždo globėjas; žurn.
Vladas Mingėla — reikalų
vedėjas.
Abu komitetai, visuome
nei nadedant, pasiryžo kun.
A. Miluko monografiją iš
leisti. Visuomenės prašome
šį darbą aukomis paremti.
Paaukoję 5 dol. dar prieš
knygos išleidimą, gaus tą
knygą kietais viršeliais ir
vadinsis prenumeratoriais;
paaukoję 10 dol. ar daugiau
vadinsis rėmėjais; paauko
ję iš anksto 100 dol. ar dau
giau — mecenatais, o pa
aukoję kelis šimtus — gar
bės mecenatais.
Mecenatų, rėmėjų ir pre
numeratorių pavardės bus
atspausdintos knygoje, o
garbės mecenatų — at
spausdinti ir atvaizdai.
Aukas ir prenumeratas
malonėkite siųsti šiuo ad
resu :
L. Mingėlienė, 153 E.
Parkhurst PI., Detroit 3,
Mich. (tel. TO 7-0153).
"The Detroit Bank" yra už
vesta taupymo sąskaita Nr.
JR _ N 58389.
Kun. A. Miluko
monografijai išleisti
komitetas

SKUBIAI PAINFORMUOKIT APIE
INFORMACIJOS ŽINYBĄ!
Balandžio 20 d. Draugo
vedamajame straip s n y j e
yra parašyta, kad:
1) Lietuvių Bendruome
nės centro valdyba įkūrė
Informacijos žinybą;
2) Informacijos žinyba
esanti "lyg ir atskira insti
tucija" ;
3) Informacijos žinybos
"tikslai išeina iš bendrojo
lietuviškųjų reikalų spren
dimo" ;
4) Informacijos žinybai
vadovauti esąs pakviestas
"prof. G. Galva, toje srityje
turįs nemažą patirtį";
5) Informacijos žinybos
sudėtyje "randame žinomus
Bendruomenės darbuot o j ų
vardus, kaip kun. dr. A.
Jušką, J. Jasaitį, T. Anta
naitį ir kt.";
6) Informacijos žinyba
"jau yra nubrėžusi veiklos
gaires, apimančias spaudos,
radijo, lietuviškos ideologi
jos, paskaitininkų organiza-

vimo, medžiagos telkimo ir
būtinųjų leidinių sritis";
7) "Lietuvių tinkamesnis
įjungimas į bendrą kultūri
nį ir tautinį darbą yra vie
nas iš pagrindinių šios žiny
bos uždavinių”;
8) "žinybos uždavinių ei
lėn reikia įjungti taip pat ir
lietuviškų reikalų statymu
pirmojon vieton prieš asme
ninius ir grupinius intere
sus".
Skubiai reikia iš kur nors
informacijos, kuri padėtų
suprasti, ką visa tai reiškia.
Būtent, kodėl pavadini
mas — Informacijos žiny
ba, o uždaviniai — organi
zuoti, sistematizuoti, indokt'rinuoti, tik ne informuo
ti?
Kodėl tokiems uždavi
niams reikalinga "lyg ir at
skira institucija", o negera
yra tiems tikslams išrinkta
pati CV ir kraštų valdy
bos?
Kur tos žinybos tikslai
eina, jeigu jie išeina
iš lietuviškų reikalų spren
dimo?
Kokiame universitete ir
kokio dalyko yra ar yra
buvęs p. G. Galva profeso
rius, ir kur gi jis bus įgijęs
tą laipsnį su patirtim i n formacijos srityje?
Kokių sričių specialistalinformatoriai yra kiti pa
minėti žinybos bendradar
biai?
Ar žinyba informuos
spaudą, radiją, paskaitinin-

OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS
Visuomenė remia skautus
Skautų rėmėjų valdyba
(J. Drūkteinienė, V. Kaz
lauskienė ir V. Mackevi
čius) norėdami sukelti skautų-čių veiklai reikalingų lė
šų, balandžio 4 d. suruošė
p a s i linksminimą. Meninę
dalį išpildė skautės. Bufe
tui maisto produktus suau
kojo skautų-čių rėmėjos.
Publikai gausiai atsilankius,
turėta virš $200 pelno.

nimo komisija (J. Navakas,
A. Totilas ir D. Kriaučeliūnaitė), kuri jau darbą pra
dėjo.
Komisija nutarė patrauk
liomis priemonėmis burti
.jaunimą draugėn ir skiepy
ti jame lietuviškumo dva
sią. Ruošti linksmavakarius, kai oras atšils — išvy
kas į gamtą, o šių pramogų
fone įterpti trumpą paskai
tėlę ar pasikalbėjimą iš Lie
tuvos istorijos, geografijos
ir kitų sričių.
Balandžio 18 įvyko pir
masis linksmavakaris, ku
riame buvo įterpta trum
pa J. Cicėno paskaitėlė apie
lietuvių kalbą. Toliau J. Na
vakas, pagal žinomą televi
zijos programą "$64,000
fquestions", pravedė konkur
są iš Lietuvos istorijos ir
geografijos. Konkursą ir
atitinkamas dovanas laimė
jo Ringaudas ir Algiman
tas Povilaičiai. D. Kriaučeliūnaitė paįvairino jaunimo
šokius, sugrupuodama šo
kančiuosius rateliais, poro
mis ir pan.
Reikia tikėtis, kad Jauni
mo komisijos taktika — ei
ti į jaunimą per pramogą
— duos gerų davinių.

Omahoje gyvenęs ir su šiuo
vaidintojų sambūriu visą
eilę scenos veikalų pastatęs.
Vaidintojai ypač dėkingi
rež. G. Veličkai už scenos
veikalą "Dr. V. Kudirka",
■kurį pastatyti praėjusiais
metais jis vyko į Omahą
apie 1800 mylių ir tiek pat
kelio padarė grįždamas.Tiki
masi, jog tai nebuvo pasku
tinis veikalas.
Susirinkimui pirmininka
vo V. Gaidelis, sekretoriavo
— J. Povilaitienė.

Išvyka Chicagon
Laukiama atvykstant muz.
B e n druomenės valdyba
Broniaus Jonušo
išnuomavo autobusą, susiVasario pradžioje mirus
registravo virš 30 keleivių,
Bendruomenės choro diri
kurie balandžio 24 d. Vaka
gentui M. Leškiui, choras
re išvyksta iš Omahos į
paliko be patyrusio vadovo.
Chicagą, kad sekančią dieną
Susirūpinusi bendruomenės
pamatytų "Carmen" operos
valdyba pradėjo dairytis
spektaklį. Faktiškasis šios
naujo dirigento. Pavyko
ekskursijos organizatorius
valdybai užmegzti ryšį su
—
bendruomenės valdybos
muziku Br. Jonušu, kuris
iždininkas
inž. St. Mackus.
tam tikromis sąlygomis su
tiko iš Chicagos į Omahą
Išleisim į marteles ...
keltis. Dėl sąlygų susitarus,
Mūsų kolonijos daininin
muz. B. Jonušas pažadėjo
kė — solistė ir viena iš ge
šio mėnesio pabaigoje per
riausių vaidintojų Irena
sikelti į Omahą ir perimti
Šarkaitė susižiedavo su chiBendruomenės choro diri
cagiškiu A. Mikulskio. Ves
gento pareigas.
Reikia pasidžiaugti, kad
tuvės numatytos ateinantį
rudenį.
J. P.
bendruomenės valdybos už
simojimą — iškviesti pro
fesionalą dirigentą — OmaIšrinko naują valdybą.
hos lietuviškoji visuomenė
Scenos meno mėgėjų sam
remia ne tik palankiu prita
• Baltieji Rūmai paskel
rimu, bet ir piniginiais įsi būris "šiaurės Pašvaistė"
bė, kad prez. Eisenhoweris
balandžio 19 d. turėjo meti
pareigojimais.
kreipęsis į Chruščiovą, pra
nį susirinkimą, kuriame bu
šydamas gelbėti nuo suiri
vo apžvelgti praėjusiais
Jaunimo linksmavakaris
mo Ženevos pasitarimus dėl
Prieš keletą savaičių Ben metais nuveikti darbai, pri atominių bandymų nutrau
kimo. Prezidento laiške bu
druomenės valdyba buvo su imta piniginė apyskaita ir
vo pasiūlyta nevykdyti
kvietusi lietuviškų organi išrinkta nauja valdyba: Pr.
branduolinių ginklų bandy
zacijų atstovus pasitarimui Kvedaras, Pr. Kovas, O.
mų žemiau, kaip 30 mylių
high school’es lankančio Kudirkienė, V. Mackevičius
jaunimo reikalu. Konstatuo ir J. Naikelis. Kontrolės ko aukšty.
• Varšuvoje pirmadienį
ta, kad šis jaunimas, netu misija: R. Drukteinis, St.
rėdamas jokių lietuviškų Radžiūnas ir V. Buškevi susirinko komunistinio blo
ko, įskaitant ir Kiniją, užs.
reikalų tolsta. Tam proce čius.
Susirinkimas nutarė pa reik, ministeriai, kurie nu
sui sulaikyti sudaryta Jau
siųsti sveikinimą Los Ange statys komunistų strategi
les gyvenančiam rež. G. Ve jos gaires ateinantiems Ry
ličkai, kuris virš 3 metų yra
tų - V a ka r u pa s i t a rimams.
kus net ir apie "lietuviškos
ideologijos" turinį?
Ar žinyba tik informuos,
kaip lietuviams tinkamiau
įsijungti į "kultūrinį ir tau
tinį darbą", ar pati visus
įjungs?
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio
Kaip ta žinyba tvarkys
lietuvius, kad jie lietuviš
OFISO TELEF.: MAin 1-1773
kus interesus statytų aukš
REZIDENCIJA: PEMNSVLA 2521
čiau už asmeninius ar gru
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
pinius ?
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit
Ir iš viso — ar ta institu
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
cija bus irgi tokia tuščiaSutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
žodžiautoja, kaip ir jos propildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba
pagatorius (Pr. Gr.) Drau
asmeniškai.
ge, kuris "šviečia”, pavyz
džiui, štai kokiais aiškini
mais:
”. .. sustiprinta ir suben
drinta lietuviškoji informa
I. J. S AM A S JEV/ELER
cija kaip tik ir turi pastoti
kelią toms užmačioms, ku
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
rios mūsų pačių silpnybę
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, {vairus dovanų
mėgina pajungti savo tar
pasirinkimas.
nybai".
Į s i d ė mėkim : užmačios
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
mėgina pajungti silpnybę, o
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
informacija pastos joms ke
lią!
Arba: "Darbą išplėtus, ji
EAST CLEVELAND —EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
ras būdų ir priemonių savo
uždavinius išplėsti"; "šion
SAVINGS
OPEN EVERY SATURDAY
tarnybon reikia įjungti
EARN
UNTIL NOON
stipriąsias mūsų jėgas, pa
kviesti visuomenę talkon ir
3‘/2%
sutelktomis gretomis siekti
tų bendrųjų tikslų, kurie
turi rūpėti kiekvienam lie
tuviui". ...
A Ur
U VJ iUi kitq
IN 1 o
Atrodo, lyg būtų bendruo
|k
KOME AND
J
IhlSURED TO
menė iš naujo organizuoja
y
REMODELING LOAN3
®
'10,000
ma, ar koks naujas, šį kar
tą tikrai vyriausias, vlikas
kuriamas, — ar ne?
CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

P. J. KERSIS

SUPERIOR
SAVINGS

— vr.

*

LIETUVIŲ
KLAUSYKITĖS TĖVYNĖS GARSŲ
RADIJO PROGRAMOS

❖

naujuoju laiku nuo gegužės 3 d.

SEKMADIENIAIS nuo 5:00 iki 5:30 p. p.
Programoje dalyvauja žymiausi mūsų chorai,
dainininkai ir instrumentalistai. Įdomus
"Kas buvo, kas yra, kas bus" žinių skyrius.

•>
❖

v

6835 SUPER1OR AVĖ

KLUBAS

f$

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

EX 1-1143

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
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 lie
tuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
V

❖
❖
❖

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770
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• Jaunųjų dainininkų
konkursinis koncertas Įvyk
sta jau jį šeštadienį. Būti
nai dalyvauk ir iš anksto
nusipirk bilietą.
• Prieš pusę metų Cleve
lande mirė a. a. Mykolas
Ratkus. Eilė asmenų yra li
kę velioniui skolingi pinigų.
Kai kurie jų jau atsiteisė.
Tie, kurie dar neatsiteisė,
malonėkite pranešti Mykolo
Ratkaus testamento vykdy
tojui advokatui Juliui Sme
tonai, 1704 Lee Road, Cle
veland Hts. 18, Ohio.
• Juliaus Kazėno mokinių
metinis koncertas Įvyks ge
gužės 10 dieną Naujosios
parapijos salėje. Koncertą
globoja šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos tėvų
komitetas.
J. Kazėnas už koncertą,
jokio atlyginimo neima ir
visą koncerto pelną skiria
lituanistinės mokyklos rei
kalams.
Nuoširdžiai kviečiami vi
si Clevelando lietuviai kon
certe dalyvauti, pasigėrėti
jaunųjų meno pajėgų pasi
rodymu ir tuo pačiu parem
ti lietuvšikos jaunuomenės
auklėjimo įstaigą — litua
nistinę mokyklą.
• Lietuvių Bendruomenės
antrosios apylinkės valdy
ba, vykdydama savo darbų
planą, vėl yra gavusi aukų
paremti Naujoje Lietuvių
Parapijoje statomos mo
kyklos fondą iš šių lietuvių:
daktarai Veronika ir Vladas
Adamavičiai, iš Akron, O.,
paaukojo 500 dol., A. Garka ir J. M. Mikoniai po 25
dol., K. O. Karpiai, E. čapas ir K. štaupas po 10 dol.,
Dr. A. Martus, A. Puškoriūtė ir P. Gruodis po 5 dol.,
J. V. Minkūnai 3 dol., St.
Besperaitienė, Z. Dautartas
ir O. Mažeikienė po 2 dol.,
O. Čiurlionienė, J. Puškorius ir V. šenbergienė po 1
dol.
Valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems aukotojams. Ypa
tingą padėką reiškia dakta
rams V. V. Adamavičiams,
paaukojusiems 500 dol.
M. Valienė
PADĖKA
Mūsų begalinio skausmo
valandose, netekus mylimo
ir brangaus vyro ir tėvelio
A. A. dipl. inž. Prano
Drąsučio,
patyrėme daug užuojautos
ir globos iš daugelio gerų
širdžių. Karstas skendo gė
lėse ir lankėsi daug žmonių.
Į paskutinę kelionę lydėjo
didelis skaičius draugų, pa
žįstamų ir visi jo skyriaus
bendradarbiai.

Širdingai dėkojame vi
siems už gausias gėles, mi
šių aukas, užuojautas žo
džiu, raštu, telegramomis ir
laikraščių skiltyse; už gra
žų jo prisiminimą spaudoje
ir Skaučių Tuntui už garbės
sargybą.
Dėkojame kun. Dziegoraičiui, ligos metu jį stipri
nusiam dvasiškai, už jo ra
minančius žodžius bažnyčio
je ir palydėjimą į kapus.
Dėkojame jo draugam,
karstą nešusiem; organiza
cijų atstovams, atsisveiki
nimo žodį tariusiem ir gau
siem palydovam.
Jūsų visų nuoširdumas
mums suteikė raminančių
jėgų mūsų didelio skausmo
valandose.
Žmona Aldona ir
duktė Jolanta
• Balandžio 30 d. Arenoj
vyksta įdomios imtynės,
kuriose pasirodys Lord
Athol Layton prieš Fritz
von Erich. Taip pat pasiro
dys ir kitos geros poros.
^Pradžia 8:30 vai. vak.

CATHY BATUS

ELENA BLANDYTĖ

Šį šeštadienį, gegužės
Dalyvaukite Dirvos ruošiamame jaunųjų dainininku varžybų

ir padėkit išrinkti pačius geriausius
Varžybų koncertas įvyksta

Slovenian Auditorium
6409 St. Clair Avė, Cleveland.
Pradžia 6:30 vai.
Bilietai po $2.50, $2.00, $1.50 ir moksleiviams po $1.00
jau parduodami Dirvoje.

ĮSIGYKIT Iš ANKSTO, KAD TURĖTUMĖT GERESNĘ VIETĄ.

Po koncerto šokiai, bufetas ir kitos pramogos.

Balsavimo lapeliai geriausiems dainininkams išrinkti
bus duodami prie įėjimo.
GENEVIEVE MACZIS

JULIA LUIZA

DAIVA MONGIRDAITĖ

Rašomų mašinėlių
pavasarinis išpardavimas

Lietuvių Prekybos Namai
skelbia geriausių rašomų
mašinėlių Smith Čorona pa
vasarinį išpardavimą. Kai
nos numušime net ligi 25
dol. žemiau normalios par
davimo kainos už mašinėlę.

R. MALCANAITĖ-PETRAUSKIENĖ

Mayfield Heights miestely
je. Prašo $21,900.
Laukiame atsilankant ’.
1 šeimos, 4 mieg., gaso
krosnis. Įmokėti $1,200 ar
Lietuvių Prekybos Namai mažiau.
(6905 Superior Avė. — Dir
1 šeimos, 3 mieg. Parduos
vos namai).
už $9,800 arba geriausią
pasiūlymą.

riausios rūšies medžiagas.

J. P. MULL-MULIOLIS
Rašoma mašinėlė tai di
6606 Superior Avė.
delis šeimos draugas ir ge
1 šeimos, tik 6 metų se
riausia dovana jaunimui.
Paskubėkite, kol tęsiasi iš numo, 3 mieg. 2 vonios, gra
ži virtuvė, didelis sklypas
pardavimas.
50x230, vaismedžiai, labai
Be to per mus jūs galite patogioj
vietoje
netoli
pasiųsti siuntinius į Lietu krautuvių. Summit Dr. į
vą ir čia pat nusipirkti ge šiaurę nuo Mayfield Rd.,

žas, reikia dažyti iš lauko
ir dekoruoti iš vidaus, bet
pirkėjas gali daug pinigų
sutaupyti, pats atlikdamas
dažymo darbus.

2 šeimų po 5 kamb., 2
kamb. trečiame aukšte, po
ilsio kamb. rūsyje, gaso šil
1 šeimos, 8 kamb., gaso dymas, visi popieriai nuo
— karšto vandens šildy sienų ir lubų nuimti, ir tin
mas, kilimai, kieto medžio kas gražiai nudažytas. Ge
grindys, 2 garažai, labai ras East Cleveland rajonas.
gražus kiemas, viskas ge Prašo $19,900. Priimam pa
rame stovyje, neseniai išde- siūlymus.
4 šeimų mūrinis po 6
koruota, puikus finansavi
mas, nedidelis įmokėjimas, kamb. 4 garažai, geroje apy
linkėje, prašo $28,000.
prašo $12,500.
2 šeimų mūrinis ir 4 šei
1 šeimos, 4 mieg., nauja
gaso krosnis, naujas gara mų mūrinis ant vieno skly

po, garažai. Patogi vieta gy
venti ir puiki investacija.
Abu pastatai labai patrauk
lūs. Prašo $36,000.
25 šeimų su 22 garažais
geroje vietoje. Įmokėti apie
$50,000.
Jei nori parduoti namus,
skub’ai kreipkis i mus. Tu
rime pirkėjų bet kurioje
Clevelando, East Clevelan
do, Euclid ir kt. vietovėje.
Galime už gerą kainą par
duoti jūsų namus juodukų
rajone.

Bendradarbiai:
Algimantas Dailidė ir kt.
UT 1-2345
HE 1-8516
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švente Chicagoj

• East Chicagos Tautinės
Sąjungos skyriaus valdybos
Gražus, bet apgaulingas Chicagos skyriaus surengtą
nariai: K. Pocius, I. Rimkūnienė, R. Nemickas, A. Mar balandinis pavasaris pra žibuoklių šventę.
kevičius ir T. Mečkauskas ėjusį šeštadienį sutraukė
Žydinčiais pavasario žie
aktyviai talkina, vykdant didelį būrį svečių į ALTS dais papuoštoje salėje, prie
500 naujų Dirvos skaityto
skaniais valgiais paruoštų
jų vajų. Ačiū už talką.
stalų, susėdo apie 300 sve
čių
(tiek tik buvo kviesta)
• Naujai suorganizuota S.
AUKOS MUZIEJUI IR
ir
geroje
nuotaikoje pralei
Paulo Lietuvių Bendruome
PAMINKLUI
Scena iš operos Carmen pastatymo Chicagoje, antrojo
do
vakarą.
Panelės ir ponios
nė Brazilijoje susilaukė
tavernoje.
Prieky: Mercedes — Roma Mastienė.
buvo
papuoštos
žibuoklių
Melrose
Park
kolonijoje
krizės. Jos valdyba padavė
puokštėmis,
kuriomis
taip
po
5
dol.
jaukojo
:
G.
Joncha,
atsistatydinimo raštus, per
pusę gyvavimo metų nieko K. Markus, J. Gražys, Ze- labai mėgdavome pasipuoš
nenuveikiusi. Tai senoji tak ronas, S. Žilėnas, S. Vid ti anomis, Lietuvoje gyven
tika vieno lietuvybės stab mantas. Po 4 dol.: V. Puo tomis dienomis.
Programą pradėjęs ir
džio, kuris įeina i valdomuo džiūnas ir V. Stankevičius.
Jau pats Carmen operos
J. RUDNIETIS
3
dol.
Geižikauskas.
Kiti
po
svečius
pasveikinęs sky statymo savomis jėgomis
sius organus, kad paskui le
mažiau.
Iš
viso
surinkta
85
riaus pirmininkas Petras faktas ^buvo maloni naujie
galiai trukdytų ir taip jau
Vėbra pranešė ir linksmą na. Susidomėjimą "lietuviš men nelaimingai įsimylėju
nepalankų visuomeninį dar dol. 50 et.
sio korporalo Don Jose vaid
bą.
Chicagoje po 10 dol. au naujieną, jog mūsų tarpe kuoju” Carmen pastatymu menyje, turėjo gerų progų
kojo: Dr. J. Bartkus, Dr. yra viešnia iš Lietuvos, tik didino žinia, kad, šalia chi- pademonstruoti stiprų savo
Raškus ir šv. Juozapos Var prieš porą dienų atskridusi cagiečiams gerai žinomo tenorą. Visuose keturiuose
do Pašalpos Draugija. Po 5 iš mūsų gimtojo krašto ir Stasio Baranausko, Carmen veiksmuose jis buvo pasigė
dol.: kun. Trakis, Br. Iva gyvųjų žibuoklių puokštę vaidmenyje pasirodys dau rėtinas, bet ypatingai jaus
nauskas, F. Valinskas ir P. atsivežusi ponia Kielienė. geliui čia negirdėta cleve- mingai padainavo gėlės ari
Genys. Po 3 dol.: A. Veng- Sugrojus lietuviško tango landietė Aldona Stempužie- ją ir tragišką Don Jose iš
rys, V. Tauras, A. Kruvelie- muzikai "Paskutinį sekma nė.
gyvenimą IV-me veiksme,
nė, M. Klikna ir vieno auko dienį", kuris buvo skirtas
Pagrindinis G. Bizeto kai jis, paskutinį kartą at
viešniai
pagerbti,
jaunieji
tojo pavardė neįskaitoma.
Carmen operos vaidmuo stumtas Carmen, ją nuduKiti mažesnėmis sumomis. Kielos buvo pakviesti pa (Carmen) reikalauja daug: ria. S. Baro sukurtojo dra
šokti.
Iš viso 132 doleriai.stipraus mezosoprano balso, gūnų korporalo judrumui
L. V. S. "Ramovė” OmąDžiaugsmo ašaros riedė energijos, koketiškumo, ge galėtų kiek patarnauti svo
hos Sk. Lietuvos kariuome jo, svečiams sveikinant vieš- ros figūros, šokio gabumu, rio numetimas, jei tai, ži
nės šventės dieną surinko nę ir Marių Kielą, kuris dė ekspresyvios vaidybos... Ir noma, nepakenktų galingo
25 dol. 50 et.
jo visas pastangas atsi dažnais atvejais visas tas balso tenorui kuriuo kitu
kviesti žmoną ir sūnų, kurio Dievo dovanas ir patirtį
L. V. S, "Ramovė” New nematė 15 metų. M. Kiela. Carmen turi panaudoti tuo atžvilgiu.
Toreadoro Escamillo vaid
Yorko sk. Lietuvos kariuo parodė pavyzdį, kaip reikia pačiu metu, išlaikydama jų
menyje
Algirdas Brazis, bu
menės šventės dieną surin
išlaikyti duotą meilės prie harmoniją ir balansą. Visa vęs Metropolitan operos da
ko 150 dol. 50 et.
Dipl. inž. Mečislovas Mei
Bostone K. Merkys auko saiką ir neišsižadėti likimo tai Aldonai Stempužienei, lyvis, pasireiškė kaip paty
— nenaujokei scenoje, bet ręs solistas, įtikinamai at
perskirtos šeimos . . .
lūnas kuris buvo pristaty jo 10 dol.
debiutantei
Carmen rolėje, likęs Don Jose varžovo dėl
tas Kanados Arbitrų Komi
Svečių tarpe buvo Juozas
Seattle Agn. žitkienė B
— sekėsi labai gerai. Gal Carmen ir jos širdies laimė
sijoje, įtrauktas į Kanados dol.
Bačiūnas, Dr. Stp. Biežis,
tik dainavimas kai kuriose
pasižymėjusių asmenų są
Los" Angeles šaulė Nor- J. Kazanauskas, Dr. Anta c k s centriškesnėse scenose tojo rolę. Tik jo tarimas
rašą. šitas sąrašas yra pa butienė surinko 5 dol.
greitesnio tempo vietose ga
nas Rudokas, inž. E. Bart
galėtų būti kiek dramatiššvęstas pagerbti tuos Kana
Wisconsin šaulių kuopa kus su poniomis ir kt. Buvo kesnis. Tai, nabejojame, lėtų būti kiek aiškesnis.
dos piliečius, kurie visuo surinko 122 dol.
Danutės Stankaitytės su
atsilankę ir daug jaunimo.
ateis drauge su praktika. kurta ūkininkaitė Micaela,
meniniu svoriu, bei prisidė
Tolimesni aukotojų sąra
Kaip gaila, kad Chicacgos Lyriškesnio atspalvio vieto korporalo Don Jose vaikys
jimu prie Kanados išsivys
lietuviai neturi gražios ir se, kaip, pavyzdžiui, mirties tės draugė ir mylimoji, bu
tymo yra to nusipelnę. M. šai bus paskelbti vėliau.
didelės salės. Teko patirti, išsibūrimo scenoje, Aid. vo labai natūrali ir stipri
Meilūnas Toronte yra Korp!
Aukas prašome siųsti kad Korp! Neo-Lithuania Stempužienės dainavi m a s tiek vokališkai, tiek ir vaiNeo Lithuania pirmininkas.
šiuo adresu: The Lithua daromi žygiai lietuviškoje buvo puikus.
dybiškai.
• žibuoklių balius, kurį ba nian Veterans Association kolonijoje pastatyti didelę
Stasys Baranauskas (ko
Carmen draugės ir pata
landžio 18 d. Western Bali "Ramovė", Ine. Account No. salę, gali virsti realybe.
dėl tik angliškame progra
rėjos,
Frasųuita ir Merce
Room patalpose suruošė 106157, Crane Savings &
Izidorius Balkaitis mos tekste Baras?), Cardes, savo žanru ir provoka
Am. Liet. Taut. S-gos Chi Loan Ass., 2555 W. 47th
cine laikysena yra tarsi Car
cagos skyrius, pasižymėjo St., Chicago 32, III., U. S. A.,
men kopijos. Jų vaidmenis
gera tvarka ir puikia nuo arba Komiteto iždininkui:
taika. Tai skyr. pirm. P. Mr. J. Tumas, 4518 So. Talgerai atliko Monika KripVėbros, K. Ramanausko ir man Avė., Chicago 32, Illikauskienė ir Roma Mastiekt. valdybos narių ir talki nois, ILS. A,
nė.
ninkų nuopelnas. Dalyvavo
Jonas Vaznelis, įgijęs sta
300 žmonių. Jų tarpe ir
žą amerikinėje Chicagos
Emilija Kielienė, tik balan
operoje mažesnėse rolėse ir
džio 7 dieną iškeliavusi iš namį, kur galėtų apsigyven
lietuvių pastatymuose di
Vilniaus ir prieš kelias die ti visi lietuviai gydytojai su
desnėse, visais savo priva
nas pasiekusi Chicagą. Jos savo šeimomis.
lumais labai tiko dragūnų
atgabenimu rūpinosi jos vy
kapitono Zunigos vaidme
Suinteresuotieji prašome
ras, Lietuvą palikęs 1944 m. pranešti Dr. Mildai Budrie
nų!.
Maloniai nustebino ma
nei,
2709
W.
51
St.,
Chica

• Auksė Paplėnaitė ir Ja
žiau
girdėti Juozas Brazys
nina Radvilaitė yra vienin go 32, III.
ir Julius Savrimavičius. Jie
telės lietuvaitės tremtinės • Suomių dešinės partijos
vykusiai vaidino ir gerai
Chicagos Visitation High dienraštis Karjalainen ba
dainavo
kontrabandini n k ų
School baigiamojoje klasėje landžio
mėn.
atspaude
vadeivų
Dancairo ir Remenir abidvi už gerą mokymą straipsnį apie poetą ir dip
dado
partijas.
Geras buvo ir
si, elgesį ir akyvumą mo lomatą Milašių.
Valentinas
Liorentas,
dai
kykloje, pedagogų tarybos
navęs
karininką
Morales.
nutarimu, pristatytos ir pri • Amerikos Lietuvių Tauti
Masinė Carmen opera
imtos į JAV garbės moki nė Sąjunga paaukojo Chica
reikalauja
didelės minios.
gos
Skautams
Remti
Drau

nių draugiją — National
Programoje
randame 23
gijai
50
dol.
Auka
buvo
Honor Society.
operos moterų choro (seniū
įteikta III-sios Skautoramos
nė M. Momkienė) ir 34 Chi
• Illinois Lietuvių Gydyto proga. Skautorama buvo su
cagos
vyrų choro (dirigen
jų Draugija AMA (Ameri rengta balandžio 19 d. Jau
tas
A.
Gečas) dalyvių pa
kos Medikų Draugija) kon nimo Namuose ir sutraukė
vardes.
Tik jie patys, kaip
pilną
salę
žmonių.
Draugi

vencijos metu, kuri Įvyks
ir solistai, žino, kiek poilsio
Atlantič City, N J. birželio jai vadovauja Dr. S. Biežis,
valandų jie ir jų vadovai
8-12 dienomis, organizuoja J. Jurkūnas ir A. Kalvaitis.
paaukojo,
Carmen operai
lietuvių grupę. SLA yra pa Skautoramos programai va
b
e
s
i
r
u
o
šdami.
Pirmame
žadėję užleisti savo vasar- dovavo VI. Vijeikis.
veiksme
gal
kiek
nedrąsus,
Dirvos bičiulis Jurgis Bieliūnas, Venezueloj, Maracay mieste turįs didelę prekybą, svariai įsijungė į vykdo vėliau choras įsismagina ir
įsisiūbuoja, sudaryd amas
mą talką — atsiuntė 11 naujų metinių prenumeratorių.
I e m peramentingos ispanų
Drauge su pinigais atsiųstame laiške rašo: "Turiu
JUOZUI RUDZINSKUI
pasakyti, kad Dirva puikiai išleidžiama, puikios nuotrau minios foną tiek Sevilijos
kos. Tokį laikraštį malonu paimti į rankas. Turinio at miesto aikštėje, tiek ir kon
po sunkios ligos mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuo
trabandininkų slėnyje.
žvilgiu taip pat nieko negalima prikišti.
jautą reiškiame Elenai Visgirdienei-Rudzinskaitei,
Nors esu labai užimtas savo prekybos ir Lietuvių
Operos statymo sumany
Bendruomenės reikalais, tačiau užtikrinu, kad greitu lai tojai ir vadovybė ištempė
kartu užjausdami ir visą jos šeimą
ku surinksiu dar daugiau prenumeratorių.
sunkų vežimą. Labai daug
Linkiu ir toliau geriausios sėkmės lietuviškos spau darbo įdėjo dirigentas ir
Irena k Vytautas Alantai
dos darbe".
meno vadovas Aleksandras
Ačiū J. Bieliūnui už didelę talką, kuri mus įgalina ir Kučiūnas, santūriai, bet su
įpareigoja dar daugiau rūpintis Dirvos gerinimu.
pasitikėjimu dirigavęs ope

akto pradžios, čigonės šoka
V. V. Blyno nuotrauka.

Operos Carmen premjera Chicagoje
rą. Didelė našta gulė ant
režisoriaus Kazio Oželio,
chormeisterių Alfonso Gečo
ir Antano Lino pečių, o
choreografei Verai Radaus
kienei teko dar ir ypatin
gas uždavinys: įpompuoti
ispaniško tempera m e n t o
santūrioms lietuvėms.
Tik dėl svajingai sustin
gusio pozavimo scenos gi
lumoje galima su režisūra
ir nesutikti. Jis nelabai de
rinosi su visu šios operos
charakteriu.
Stasio Gasiūno, Kauno
operos veterano, apšvieti’
mas buvo geras ir mokamai
suderintas su scenos vyks
mu. Be jo, bendradarbių ir
talkininkų sąraše figūruoja
dar per 50 pavardžių.
A. Kučiūno diriguojamas
samdytas profesionalų or
kestras, kad ir nedidelis
(didesnis nebetilptų orkestravietėje), savo uždavinį
atliko gerai.
Sunkvežimį operinių dra
bužių ir priedų rengėjai iš
sinuomojo iš Chicago Civic
Opera Co., o dekoracijas iš
Universal Production Service Co. Dekoravimu rūpi
nosi dail. Vyt. Virkau.
žinant sąlygas, kuriomis
Carmen opera buvo ruošia
ma, ir matant visų pastan
gų vaisius, tegalima pasi
daryti tik vieną išvadą —
vadovų, solistų, choristų ir
talkininkų darbas apvaini
kuotas gražiu laimėjimu.
Chicagos vyrų choras
(pirm. V. Radžius), praei
tyje pastatęs Rigoletto ir
Faustą, o dabar Carmen, į
kultūrinį lieuvių gyvenimą
įsiliejo kaip neeilinis viene
tas. Jis jau trečią kartą pa
demonstravo, kad geri no
rai, kietas darbas ir poilsio
auka gali kompensuoti visa
tai, ko normaliomis sąlygo
mis tokiems užsimojimams
reikia.

Konkurso
laimėtojus
išrinks
Jaunųjų dainininkų konkur
sinio koncerto laimėtojai
bus išrinkti
iš jungtinių duomenų, gau
tų iš sprendėjų komisijos ir
visų koncerto dalyvių.
Į sprendėjų komisiją įei
na:
Vladas Braziulis-Braziulevičius, Kauno karių teatro
vadovas ir radiofono daini
ninkas,
Sofija Kudokįenė, Kauno
Valstybės Teatro solistė, ir
Andrius Kuprevičius, pia
nistas, Cleveland Music
School Settlement fortepi
jono skyriaus ved. pavaduo
tojas.
Visi konkursinio koncerto
dalyviai, įeidami į koncertą,
gaus specialius balsavimo
lapelius. Koncertui pasibai
gus juos užpildys ir atiduos
balsų skaičiuotojams.

