f Lietuvos >
nacionalinė
M.Mažvydo
l biblioteka y

Tada s Mec kauafcas
4207 Euclid St.
E . Chicago, Ind.

DIRVA™
Nr.76

Spalio-October 5, 1959

Cleveland, Ohio

MOTERYS LIETUVOJE KELIUS SMALUOJA
Darbas greičiau pekliškas, negu moteriškas. - Lie
tuvoje yra pusseptinto tūkstančio Kazlauskų...
grašiai”. Be to, anais laikais nuostolių. Grigiškių popie
mažai uždirbąs darbininkas riaus fabrike nuo 1956 me
bent neprivalėjo sakyti, kad tų iki šiol rūdijo iš užsienio
uždirba daug ir kad yra la importuoti įrengimai, ku
bai patenkintas, dirbdamas rių kaina daugiau kaip 270,000 rublių. O Kaune "Prie
taip sunkiai.
kalo” fabriko direktorius
Rochesterio lietuviai, kartu su kitų tautybių žmonėmis, demonstruoja miesto gatvėmis prieš Chruš
užsakė (nupirko) presą už čiovo
”SOCIALISTIšKO”
lankymąsi Amerikoje. Eisenoje dalyvavo virš 2,000 asmenų. Vietos spauda plačiai aprašė šią
150,000 rublių, nors neturi
DARBO PASEKMĖS
demonstraciją.
R.A. Bliudniko nuotrauka
Kadangi valstybei pri ne tik pinigų tam presui su
klausančiose įmonėse dirba mokėti, bet ir vietos jam
ma ”ne pelno tikslu”, o pastatyti.
stengiamasi tik ”pirma lai
NAUJAS AUKŠTŲJŲ
ko ir su kaupu įvykdyti pla
nus”, tai gaminių pareika MOKYKLŲ VIRŠININKAS
lavimas įmonių vadovams
Aukštojo ir specialinio
nerūpi. Jiems svarbu apy vidurinio mokymo komiteto
skaitoje pasiekti plane nu pirmininku paskirtas Vy
tautas Kuzminskas, šis ko Irano šachas iškelia nauja problema Vid. Rytuose
matytas sumas.
Todėl vienas Kauno batų mitetas įsteigtas devynioms
Po antikomunistinių vadų eg
Chruščiovas ir Eisenhoweris, Kremlius įvėlė Vid. Rytus į ne
fabrikas vietoj pigesnių, bet aukštosioms mokykloms ir
susitikę
Ženevoje
1955
metais,
zekucijų
Irake Turkija suuostė,
ramumus,
ir
pasaulis
atsidūrė
reikalingų paprastų darbi 69 technikumams prižiūrė
nių vyriškų ir moteriškų ti. Ligi šiol tos mokyklos kalbėjo apie taikos reikalingu ant karo briaunos. Nasseris klai kas dedasi Irane. Ankara nutarė
pusbačių per visą vasarą buvo daugiausia Maskvos mą. Tuo pačiu metu, kai jiedu džioja tarp tikro neutralizmo ir prašyti atidėti CENTO konfe
renciją. Oficiali priežastis nu
ten tarėsi, Maskva pradėjo slap simptaijų Kremliui. Irakas, nu
gamino vien tik brangius ministerijų žinioje.
rodoma kad Britanijos, vienin
tas derybas Vid. Rytuose. Jos sisukęs nuo Vakarų, pamažu
Tuo komiteto įsteigimu baigėsi ginklų tiekimu Nasseriui.
Paklausta tokių darbinin lakuotus moteriškus batu
telio Vakarų nario tame pakte,
slysta į sovietinį bloką.
kių brigadininke, kiek jos kus. Mat, jų kaina nustaty kalbamų mokyklų tvarkyužs. reik. min. Selvyn Lloyd
Taip Maskva pradėjo naują ak
Ši istorija primenama ryšium negalįs konferencijoje dalyvauti
(Nukelta į 2 psl.)
uždirba, atsako už visas, ta aukšta ir, juos gaminant,
ciją savo įtakos sferai išplėsti.
su pastaraisiais Chruščiovo - dėl Anglijoje vykstančių rinki
kad neblogai: po 900, po 800 lengviau ir greičiau galima
pasiekti
plane
numatytą
ga

Eisenhowerio
pasitarimais "Do mų. Faktinė priežastis yra Ira
rublių mėnesiui. Ir tuojau
mybos
sumą.
Panašiai
el

vydo
stovykloje".
Nes, viso pa nas. Tikimasi , kad tenykščius
lygina, kiek uždirbdavo bur
Chruščiovo vizitas nepalikęs
saulio akims nukrypus kitur - į neutralistus bus galima prislo
žuaziniais laikais: esą tada giasi ir Klaipėdos fanieros
Washingtoną, Berlyną, Laosą - pinti iki naujos konferencijos da
buvę mokami ”grašiai”... fabrikas, kuris gamina
optimistinių vilčių
pradėjo bręsti kita Vid. Rytų tos. O tuo tarpu Pakistano ir
brangiausios
rūšies
fanierą,
Bet už dabartinius šimtus
krizė, šį kartą Irane. Jei Iranas Turkijos prezidentai darys žy
pirkti galima tik tiek, kiek bet ne tą, kurios reikia bal
voje rūpestingai išstudijuo sugniuš - tai reikš Bagdado pak gių, kad šachas nepadarytų nuo
JAV
vyriausybė
tiki,
kad
už anų laikų dešimtis. 1939 dų dirbtuvėms.
tu britų užs. reik. min. Llo- to galą, reikalą revizuoti JAV
Baldų dirbtuvės irgi ne artimiausias žingsnis toli ydo pasiūlymus nusiginkla strategijos pagrindus ir gal net laidų sovietams.
metų nekvalifikuoto darbi
Nelaimei Chruščiovo lankyma
mesnėse derybose su sovie
ninko mėnesinis uždarbis atsilieka. Jos irgi gamino tais turėtų būti viršūnių vimo klausimu.
- karą.
sis Amerikoje susilaukė neigia
buvo vidutiniškai 118 litų. ne gyventojams seniai rei konferencija, nes akligatvy
Kai Irakas išstojo iš Bagdado mų pasėkmių Teherane. Šachas
Švedijos užs. reik. min.
Pavertus sviestu tai buvo kalingus baldus, bet viso įstrigusios užsienių reika Unden siūlė dešimties tau pakto, JAV pasirašė abipusės sakas: "Jei Eisenhoweris gali
36 kilogramai sviesto. Da mis jėgomis griebėsi ga lų ministerių konferencijos tų grupei išnagrinėti Ra- gynybos sutartis su jo likučiais - draugauti su Maskva, kodėl ne
bar sviestas yra 27 rubliai, minti prekybinėms įstai atnaujinimas būtų nepro packio ir kitus pasiūlymus Turkija, Iranu ir Pakistanu. Nau galiu aš?"
Maskva stengiasi T eherana
tai tą peklišką darbą dir goms įrengimus, kadangi jų duktingas.
sąjungos ministeriai pra
dėl beatominės Vid. Euro josios
eitą žiemą susitiko KaraČyje. įtikinti, kad CENTO paktas esąs
bančios moterys už savo galima greičiau prigaminti
Tuo reikalų sąjungininkų pos zonos.
Bet, vos tik Irano premjerui at bevertis. Teheranui tai yra labai
mėnesio atlyginimą gali už didesnę sumą, nors pa vyriausybės be pertraukos
*
reikalavimo
tiek
ir
nėra.
vykus
į Karačį, Teheranne at jautrus momentas, nes po pasku
gauti 30-33 kilogramus
tariasi nuo pat Chruščiovo
Chruščiovas, kalbėdama skrido sovietų delegacija, ban tiniųjų prokumunistinių Kassemo
sviesto. Tai vis dėlto ma
Nesuka galvos ”so:ialis* vizito pabaigos. Anglai,
vyriausybės ėjimų grėsmė atsi
žiau, negu "buržuaziniai tiški” darbų vadovai ir dėl kaip žinoma, buvo pirmieji sis su Amerikos prekybinin dydama įkalbėti šachą pasukti
kais, kaip tik dabar iš Mas į neutralumą. Tik Britanijos gy durti komunistų spaudime Iranuį
viršūnių konferencijos ša kvos laikraščių paaiškėjo, nybos ministeriui Sandys ir padidėjo. Maskva toliau reika
lininkai. Prancūzų pažiūra bandė ieškoti privatinių pa Turkijos premjerui Menderes at lauja, kad Iranas nestatytų ge
tuo tarpu nėra labai, aiški, skolų. Jis per vienus pietus skridus, pavyko šachą įkalbėti, ležinkelio linijos link Turkijos,
Ekskursantas "šoka”!
bet tikimasi, kad jie pri Washingtone pareiškęs, kad kad jis pasiųstų rusus namo. už tai žadėdama ekonominę ir
Dabar, suderindami laiką su politinę globą.
tars, ypač po to, kai Chruš Sovietijai turėtų būti duoti
Washingtonui iškyla nauja sun
Chruščiovo
- Eisenhowerio pa
čiovas sutiko neterminuoti dideli privatiniai kreditai,
ki
problema. Tiesa, abipusės gy
sitarimais
ir
naujos
Bagdado
Berlyno statuso sprendimo. jei Amerikos pramonė no
Valstybės departamentas rinti gauti didelių užsaky pakto konferencijos išvakarėmis nybos sutartimi yra padaryti di
deli įsipareigojimai ginti Iraną,
pabrėžia, jog reikia vengti mų iš Sovietijos. Taip pat rusai pradėjo iš naujo spausti bet
šachas skundžiasi, kad ame
Pakto, kuris neseniai pakeitė
perankstyvų vilčių, kad jis pareiškė, kad jo kraštas vardą į CENTO (Centrinės Azi rikiečių personalas nesąs drau
Chruščiovo vizito pasėkoje už paskolas mokėtų aukštus jos gynybos organizaciją) nariai, giškas, taip pat nesą nuoširdaus
galinti sumažėti tarptauti nuošimčius.
šią savaitę. Tai iš dalies kei ryšio su Washingtonu. Jei
iš
nė įtampa, nors, tų pačių
stoka, atsiminus, kad JAV, nors JAV pusės nebus parodyta naujų
sluogsnių teigimu, vizitas
Eisenhowerio administra ir dalyvauja įvairiuose CENTO draugiškumo gestų Iranui, ne
kai kuriais požiūriais buvęs cija yra linkusi sumažinti komitetuose, nėra pilnas pakto aišku, kas beliks iŠ buvusio Bag
naudingas. Esą, Chruščio kai kuriuos eksporto suvar narys.
dado pakto.
vas pats pamatęs ir galbūt žymus Sovietijai, jei' būtų
atsisakęs kai kurių klaidin susitarta dėl karo meto sko
gų pažiūrų į šio krašto gy linimo - nuomav i m o skolų.
venimo lygį ir progresą; Karo metu Sovietija iš JAV
ame rikiečiams politikams gavo įvairių reikmenų už
buvusi gera proga pažinti 2,600 mil. dolerių. Po karo
Sovietijos diktatorių ir jo sovietams buvo pasiūlyta
galvojimo būdą. Svarbiau skolą likviduoti už 1,300
sia, Chruščiovas atsisakęs mil. dolerių. Sovietai tesiū
Berlyno klausimo sprendi lė 170 mil. dol. Kai derybos
mą terminuoti, tuo būdu nutrūko 1952 m., JAV nu
pašalindamas užtvaras toli mušė savo kainą iki 800
mesniems pasitarimams.
mil. dol., o sovietai dabar
Kada viršūnių konferen siūlo 300 mil. dol. Be to,
cija turėtų įvykti, tuo tar Rusija dar nėra grąžinusi
pu nežinoma.
Amerikai 180 mil. dol. su
mos, kuri buvo paskolinta
Jungtinių Tautų plenume Kerenskio vyriausybei.
pradėtas diskutuoti Chruš
Prez. Eisenhoweriui pa
čiovo pasiūlytasis nusigink
lavimo planas. Prieš ji, kaip reikalavus, atnaujintos de
vienašališką ir nerealų, pa rybos plieno streikui baigti.
sisakė Prancūzijos užs. reik, Pasitarimų eiga slepiama
min. Murville. Savo kalbo nuo stebėtojų, tačiau dery
je jis pabrėžė, kad nusigink bos jau pajudėjusios iš mir
lavimas pirmoje eilėje esan ties taško, nors be didelio
ti politinė problema ir todėl optimizmo. Streiko pasėko
pirmieji nusigink 1 a v i m o je jau per 1 mil. kitų pra
žingsniai turi būti daromi monės šakų darbininkų yra
politinėje arenoje, suran likę be darbo, ir atleidimų
skaičius didėja. Jei dabar
Degtinės, muzikos, merginų! - sukomandavo kompartijos paskirti dant sprendimus esamiems
vykstančiose derybose ne
globėjai, amerikiečiams ekskursantaams Lietuvon atvykus. Štai konfliktams, pirmoje eilėie
ekskursantas Jonas Lazauskas iš Brooklyno "lanko Lietuvą ir Berlyno klausimui. Jis siū bus susitarta, prez. Eisenžiūri, kaip ten,žmonės gyvena"... Užpiltos akutės sunkiai begalėjo lė, kad dešimties tautų nu howeris, grįžęs iš atostogų,
Valstiečių Liaudininkų suvažiavime Clevelande, dr. J. Pajaujis,
pamatyti ką nors daugiau, kaip tą nieko sau moteriškutę... Negi siginklavimo grupė, kuri ki
gali panaudoti Taft-Hartley darydamas tarptautinės politikos apžvalgą, pareiškė: "Mano geriau
jis gali pasakyti, kad Lietuvoj dabar nelinksma?
tais metais susitiks žene- įstatymą.
sias informatorius yra barzdaskutys"!

Jau nemaža svarbesniųjų
Lietuvos plentų ir net bu
vusių vieškelių dabar yra
tobulinami, tai yra asfal
tuojami, • arba, kaip tenai
dabar sakoma, dengiami
”juodąja danga”, tai yra,
išliejami tam tikru smalos
mišiniu.
Daug kur prie to darbo
pristatytos moterys, nors
darbas ne tik reikalauja
Įgudimo, bet ir fiziškai sun
kus. Ypač tas darbas sun
kus buvo šią vasarą, kadan
gi vasara buvo ypatingai
karšta: tokios karštos va
saros Lietuvoj nebuvo buvę
70 metų. O priemonės pri
mityvios. Smala virinama
prie kelio ir čia pat primi
tyviu būdu pilama. Saulei
kepinant, smalą virinti ir
pilstyti — darbas greičiau
pekliškas, negu moteriškas.

"JEI EISENHOVVERIS DRAUGAUIA SU CHRUŠČIOVU,
KODĖL AŠ NEGALIU?”
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Nepageidaujamo svečio pėdsakai
Leiskite prie Jūsų rugsėjo 28
d. straipsnio pridėti dar kelias
pastabas.
Prezidentas ir Chruščiovas
vienas kitą giria. Bet Chruščio
vas prezidentą giria labiau. Man
tai atrodo įtartina.
Prezidentas sako, kad kliūtys
viršūninei konferencijai sušaukti
jau išnyko, o Chruščiovas sako,
kad prezidentas klydo, jeigu jo
reikalavimus dėl Berlyno vadino
ultimatumais. Reiškia, Chruš
čiovas savo reikalavimų nepa
keitė, o tik prezidentas pakeitė
savo nuomonę apie tuos reikala
vimus...
Prezidentas pareiškė, kad nė
ra jokių garantijų dėl Berlyno
likimo, nes dar nežinia, kaip
bus susitarta. Vokietijoj dėl to
išsigando, nes atrodo, jog pre
zidentas negarantuoja, ar jis ne
sutiks visiškai nusileisti Chruš
čiovo reikalavimams. Prezidento
sekretorius atskubėjo su paaiš
kinimu, kad taip blogai prezidento
posakio nereikia suprasti. Bet
kaip gi jį suprasti?
Chruščiovas Maskvoj po ke
lionės spindėjo skaisčiau užsau-

tas 1915 metais.
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Paskui doleri aklai bėgą
Amerikos turtuoliai
Jau daugeliu atvejų esam
pastebėję labai liūdną reiš
kinį: JAV didieji pramoni
ninkai ir pirkliai, kada su
sitinka su aukštais sovietų
valdžios.pareigūnais, tiesiog
dvigubai lankstosi ir patai
kauja, kad tik daugiau pa
gautų dolerių, šiuo atveju
jie visiškai užmiršta bet ko
kią savigarbą. Jie drauge
sėda Į tas pačias kėdes ir
prie to paties stalo su pra
monininkų ir' prekybininkų
likvidatoriais anapus gele
žinės uždangos, kad tik dau
giau iš to bendro sėdėjimo
uždirbtų. Jie niekaip nepri
siverčia pagalvoti, kad jų
parduodami fabrikų įrengi
mai ir kai kurie gaminiai
vėliau gali labai vykusiai
patarnauti jų pačių laidotu
vėms.
Ypač tokie reiškiniai per
daug neskanūs buvo čia, iš
Maskvos lankantis Kazlovui, o dar ypatingiau lan
kantis pačiam Chruščiovui.
Ir ne vienas iš mūsų; kada
per televizijos stotis rodė
pramonininkų ir didžiųjų
pirklių labai pagarbią laiky
seną Chruščiovui, buvo net
ranką pakėlę sudaužyti tą
televizijos vaizdą, žinoma,
tai nieko nebūtų gelbėję.
Daug geriau šiuo atveju bū
tų buvę, jei tie besilankstantieji turtuoliai būtų tu
rėję progos po savo nosimis
pajusti jų luomo žmonių lik
vidatorių anapus geležinės
uždangos kumštį. Na, jei
nepajuto dabar, tai, tuo ke
liu eidami, tikrai kada nors
pajus. Ir tai bus, kaip New
Yorko demo nstrantai,
Chruščiovui lankantis pla
katuose rašė: ”Vaišinkit ir
girdykit šiandien, mokėsite
vėliau”.. . Mokėsit pačiu
brangiausiu mokesčiu: vi
sais savo turtais ir savo pa
čiu krauju.
Šio krašto daugumos di
džiųjų pramonininkų ir pre
kybininkų gobšumas prašo
ka jau visokį padorumo sai
ką. Kartais jie dėl dolerio
gatavi išsirengti ir miniai
stebint gatavi pradėti nuo
gųjų lenktynes. Ir žinoma,
nereikia stebėtis, kad toks
Chruščiovas tai mato. O
matydamas sako, kad jam
daug lengviau susikalbėti
su JAV didžiaisiais kapita
listais, negu su JAV darbi
ninkų vadais.
Tokį apgailėtiną pramoni
ninkų ir stambiųjų pirklių
elgesį matant, mums daug
prasmingiau skamba ir
Chruščiovo nedvipra s m i s
grasinimas: ”Mes jus palai
dosim”. Kaipgi jis negali
palaidoti, kada patys JAV
kapitalistai pirmieji i tas
laidotuves skuba. Tiesa,
skuba ne gedulo rūbus ap
sivilkę, bet tautų pavergėjo
dolerį matydami ir jį būti
nai norėdami gauti.

Šiais laikais, kada eina in
tensyvi kova tarp dviejų
sistemų, tarp laisvės ir nau
jų amžių vergijos, reikia,
kad į tą kovą visi savo pa
jėgumu, savo materialiniais
ir dvasiniais turtais įsi
jungtų. Toje kovoje vienos
pusės susiskaldymas, nesiorientavimas arba net pa
taikavimas gali būti tikrąja
pralaimėjimo priežastim. Ir
šiuo atveju, laisvės pusėje
stovintieji, tokioje apgailė
tinoje padėtyje yra atsidū
rę. Ir svarbiausia, kad tą
suskaldymą atstovauja ne
toji klasė, kuriai naujųjų
amžių vergijos skelbėjai ža
da viską, bet tie, kurie daug
turėdami, godumo apsėsti
dar daugiau nori, patys į
būsimą, bet jų neįžiūrimą
pralaimėjimą skuba.

Ciolekas (Vytautas Sabalys) ir Zbignievas (Leonas Barauskas)
Milžino Paunksmėj II veiksme. Šis Sruogos veikalas bus vaidinamas
vienintelį kartą Clevelande spalio 11 d. Bilietus galima iš anksto paprastai padažnėjo, todėl
įsigyti Dirvoje. Veikalą režisuoja Birutė Pūkelevičiūtė.
g r i e biamasi ypati n g a i

griežtų priemonių.

MOTERYS LIETUVOJE...
(Atkelta iš 1 psl.)

mas iš Maskvos nepanaiki
namas. Juk yra gi Vilniuje,
pavyzdžiui, Valst. plano, ar
ba Valst. saugumo komite
tai, tačiau atitinkami maskviniai komitetai vistiek
daugiau sprendžia, kaip
vietiniai.
PATIKO KREDITAS
Penkiuose didžiuosiu o s e
Komunizmas, kuris iki Lietuvos miestuose rengiašiol niekam nėra gero da
vęs, išskiriant tik pačius į
valdžią susėdusius, esant
tokiam nesiorientavimui ir paskandinti. Eina godumo
susiskaldymui, labai leng vedini, paskui doleri bėgda
vai prasiskina kelią. Tos sis mi, savo kraštui nelaimę už
temos nemėgstantieji už traukdami.
Pavieniam asmeniui su
pinigus jiems pagelbsti įsi
tvirtinti, kad po to sulauktų tokiu reiškiniu beveik ne
įmanoma kovoti. Prieš tai
ir savo eilės.
Labai kietoj idėjinėj ko kovą gali skelbti tik orga
voj, kokia eina tarp laisvės nizuotos grupės, tokius pra
ir komunizmo šalininkų, monininkus ir prekybinin
beidėjiniai kareiviai yra pa kus boikotuodami. Bet prieš
tys pavojingiausi. O tokiais tai pajėgiausiai gali kovoti
pilnai yra JAV pramoninin pati valstybinė organizaci
kų ir stambiųjų prekybinin ja. žinoma, jei ji pati turi
kų nemaža dalis. Ne kur aiškius principus ir dar aiš
kitur, bet ties jų durim pir kesnį kovos planą.
Ar toki ryškų kovos pla
miausia turi sustoti saugu
ną
turi šio krašto vadovybė,
mo pareigūnai. Nes jie, fra
kuoti ir doleriais turtingi, verta rimtai galvoti, svarspirmutiniai eina komuniz styti ir esamą padėtį ryš
mui talkinti ir savo kraštą kinti,
B. Gaidžiūnas
būsimos nelaimės klanan

si atidaryti krautuves, ku
riose bus galima pirkti va
dinamosios ilgo vartojimo
prekės kreditan. Tokios pre
kės bus: "radiolos” (radijo
imtuvo ir fonografo kombi
nacija) radijo imtuvai, fo
to kameros, dviračiai, moto
ciklai, valčių motorai, me
džiokliniai šautuvai, laikro
džiai, siuvamos mašinos,
net ir vilnoniai bei šilkiniai
drabužiai.
Kreditan tokias prekes
bus galima pirkti tik to
se krautuvėse, ne betkur.
Įmokėti reikės ne mažiau
kaip 25 a kainos, o išsimokėjimas bus išdėstomas* nuo
6 iki 12 mėnesių.
Ligi šiol kreditan parda
vimo sistema bolševikų bu
vo labai smerkiama. Dar po
Nixono lankymosi agitato
riai įtikinėjo, kad Ameri
koj taip labai peršama iš
simokėtinai pirkti sistema
esant didžiausia darbininki
jos nelaimė ir kapitalistų
išgalvota išnaudojimo prie
monė.
Dabar Tiesa skelbia, kad
"prekės kreditan — didelis
patogumas darbo žmo
nėms”. Tačiau tą patogumą
tuo tarpu organizuoja tik
didžiųjų miestų "naujajai
klasei”.

NEATSARGIEMS VAI
RUOTOJAMS KALĖJI
MAS IKI 15 METŲ
Po tam tikros propagan
dinės savaitės, kurios metu
buvo mokoma ir raginama
tvarkingai bei atsargiai va
žinėti automobiliais, Lietu
voje paskelbtas įsakas, ku
riuo numatomos bausmės
už auto susisiekimo taisyk
lių pažeidimus. Už pavojin
gus prasižengimus numaty
tas kalėjimas iki trejų me
tų, o jei dėl pažeidimo įvyko
nelaimė, tai iki 10 metų ir
net iki 15 metų, jeigu tai
syklių peržengimas bus pri
pažintas buvęs piktybinio
pobūdžio. Prie piktybinio
pobūdžio pripažinimo gali
prisidėti vairuotojo girtu
mas.
Iki penkerių metų kalėji
mo bausmės numatytos net
ir auto transporto pareigū
nams, kurie atsakingi už
netvarkingos mašinos ar
neblaivaus vairuotojo išlei
dimą į kelionę.
Pastaruoju laiku automo
bilių nelaimės Lietuvoje ne-

PUSSEPTINTO TŪKS
TANČIO KAZLAUSKŲ
Lietuvoje dabar esama
pusseptinto tūkstančio Kaz
lauskų, iš jų 2200 Kazlaus
kų vyrų, vyresnių kaip 16
metų.
Stankevičių esą 4300. At
rodo, kad Kazlauskai ir
Stankevičiai šiuo metu Lie
tuvoj gausiausi.
Tos įdomios smulkmenos
pranešėjas mini ir rečiausią
bei trumpiausią pavardę,
Klaipėdoj esąs vienas as
muo, kurio vardas Aleksan
dras, o pavardė — Y ... To
kia pavarde visoj Lietuvoj
esąs jis tik vienas. Pasiro
do, jis — korėjietis, kažku
riuo būdu atsidūręs (ar atitremtas) Klaipėdon.

LIKAS NELIKO
NUSKRIAUSTAS
Albinui Likui "leista ei
ti” LTSR Aukščiausiojo
Teismo Pirmininko ir Aukš
čiausiojo Teismo Prezidiu
mo pirmininko pareigas”. . .
Albinas Likas apie šešetą
pastarųjų metų buvo LTSR
Teisingumo ministras. Se
niau buvo juokaujama, kad
Sovietiją teisingumo minis
teriją turi (neturėdama tei
singumo) tik todėl, kad
Vengrija turi admirolą (ne
turėdama laivyno ir jūros).
Pagaliau Maskva nutarė sa
vo teisingumo ministeriją
panaikinti. Lietuvoj Likas
įrodinėjo, kad jo ministeri
ją reikia palikti, nors kiti
sakė, kad nereikia. Pagaliau
ministerija tapo panaikinta,
bet Likui leista eiti parei
gas (negalutinis paskyri
mas) teisme, kuris perėmė
teismų priežiūros ir admi
nistracijos pareigas.
(LNA)

PAMOKA
Rytų Berlyne į Spree upę įkrito
tūlas žmogelis. Nemokėdamas
plaukti, jis visomis jėgomis šau
kiasi pagalbos. Ant tilto sustoja
kitas vyras, pasižiūri į upę ir
klausia:
- Na, drauge, ar moki rusiš
kai?
Skęstąs, tikėdamasis greites
nės pagalbos, aiškina:
- Taip, tovariščiau, neseniai
išmokau rusiškai!
Vyras ant tilto trukteli pe
čiais:
- Na, matai. Geriau būtum
per tą laiką išmokęs plaukti !(tp)

Dirvą pasiūlyk savo

kaimynui susipažinti

lę. Kalbėjo apie kelionę. Kaip
Cezaris: nuskridau, pamokiau ir
sutvarkiau amerikiečius. Prezi
dentas ir visi kiti, anot jo kal
bos, esą labai nuolankūs ir klus
nūs mokiniai... Tik dviem daly
kais Chruščiovas nepatenkintas:
R. Nixonu ir "pabėgusiais fa
šistais". Skundėsi, kad Nixonas
"pylė šaltą vandenį ant skau
dančio danties", o tuos "pabė
gusius fašistus" ir amerikiečius,
kurie jiems pritarę, reikalavo
viešai išplakti ir nusviesti juos
į "pragaro kančias".
Prezidentas buvo užsiminęs
apie padėtį Azijoj, bet Chruš
čiovas dėl to ėmė pykti, tai
apie tai nekalbėjo. Kadangi
Chruščiovas prezidentą giria,
kaip labai sukalbamą, tai ma
tyt, kad prezidentas nepykdė jo
tokiais dalykais, kaip Europos
pavergtosios
tautos. Tačiau
Amerikos spauda nesivaržė ir
priminė jas, neišskiriant ir Lie
tuvos, kiekvieną kartą kai
Chruščiovas kalbėjo apie nesi
kišimą į kitų tautų vidaus rei
kalus ar nesistengimą savo san
tvarką primesti kitiems jėga.
Bet Chruščiovas tuos tiesius
spaudos žodžius praleido negir
domis.
S. Kirtiklis,
Brooklyn
Z. REAKŠIAUS PASTABOS
TEISINGOS

Z.V, Rekašiaus pastabos apie
titulus (Dirva, Nr. 72) yra tei
singos ir plunksnos (rašomos)
mėgėjams įsidėmėtinos. Šia pa
čia tema jungiu ir pasakėlę.
Prieš porą metų,buvojantChi
cagoje, ėjo kalbos apie įvykusią
kokią tai ar šeimos ar giminės
Šventę - vestuves, jubiliejų ar
pan. Viena iš puotoje dalyvavu
sių ponių pasakojo savo draugei,
kad tik "aukštuomenė"
buvo
kviečiama: jei, pav., iš kariš
ki jos, tai tik nuo pulkininkų šei
mų ir aukščiau.
"Bet brangioji", - nesuprato
puotoje nedalyvavusi ponia, "tavo
vyras 1940 buvo tik leitenantas,
kodėl jus kvietė?..."
"Jei Lietuvoj, tai dabar jis
būtų buvęs pulkininku!" - atkirto
pirmoji ir tęsė puikių vaišių
raportažą.
A.V. Dundzila,
Altadena
PAVELDĖJIMAS IŠ RUSŲ
SPAUDOS
Prie įdomių ir teisingų B.
Railos pastabų apie laiškus re
dakcijoms (Dirva, rugsėjo 24)
priduriu dar vieną. Mūsų spaudos
tradicijos yra žymia dalimi pa
veldėtos iš rusų spaudos, kadan
gi pirmieji mūsų žurnalistikos
žingsniai buvo žengti žmonių,
kurie tą spaudą buvo daugiausia
tematę ir prie jos pripratę. O
rusų spaudoj tos tradicijos ne
buvo. Rusų spaudos ir sąlygos
buvo nepalankios tokiai tradici
jai. Ne ką jos tepalankesnės bu
vo ir Lietuvoj. Turiu galvoj čia
ne tiek didesnio ar mažesnio
griežtumo cenzorius, kiek visoj
visuomenėj įsigalėjusią pažiūrą,
jog laikraščiui nedera leisti
tose pačiose skiltyse pasireikšti
įvairioms, nesuderintoms
pažiūroms.
A. Arnoldas,
VVauten
PASAKĖ, KODĖL NEATVYKO
Į CLEVELAND^
Clevelande gyvena multimili
jonierius Eaton. Ir prieš kelias
dienas jis apgailestavo, kad į
Clevelandą neatvyko jo geras
draugas Chruščiovas. Esą, jis
Chruščiovą kvietęs. Ir Chruš
čiovas labai norėjo būti Cleve
lande, bet rusų ir JAV saugumo
pareigūnai tam pasipriešino, nes
Clevelande gyvena labai aktyvūs
paskutiniojo karo tremtiniai.
Mano nuomone, labai gerai,
kad Clevelandas išvengė šios gė
dos. O jei Clevelandui ta negarbė
būtų tekusi, tai jo piketuoti būtų
susirinkusi pasigėrėtinai didelė
masė. Juk vien tik protestuoti,
kad Chruščiovas į JAV pakvies
tas, žygiavo per 10,000 dalyvių.
St. A-tis,
Cleveland

1959 m. spalio 5 d.

3

DIRVA

AMERIKOS LIETUVIAI GYDYTOJAI IR Jl|
VISUOMENINE VEIKLA
Iš pranešimo lietuvių gydytojų suvažiavime
Kiek yra lietuvių gydyto jų JAV,
tikrų žinių nepavyko surinkti.
Dr. A.L. Graičiūnas 1929 m.
paskelbė žurnale "Medicina",kad
JAV jis rado 111 medic. gydytojų
ir 45 dantų gydytojus. Iš viso
156. 1931 metais tas pats Grai
čiūnas įdėjo į "Mediciną" tokią
žinią: JAV yra 200 med. gydyto
jų ir dantų gydytojų ir tik 6
asmenys gyvena iš kitataučių,
o bent 70% gyvena iš lietuvių.
Kiek priaugo senos kartos gydy
tojų beveik per 30 metų, tikrų
žinių trūksta.

DR. V. TERCIJONAS
kraštę siekia vieno milijono, tai
lietuvių gydytojų skaičius, imant
santykį tik 1:1,00.0, turėtų būti
apie .1,000, bet abi prielaidos
yra toli'nuo tikrovės ir aiškiai
perdėtos.
Nors gydytojų profesija Ame
rikoj, kaip ir Lietuvoj, laikoma
pagarboj ir skaitoma pelninga,
vienok Amerikos lietuviai taip
nesiveržė į šitą profesiją, kaip
kitos tautos, ypatingai žydai, ku
rie turi labai aukštą nuošimtį
savo tautos gydytojų, lyginant
su jų tautos skaičium. Ne 1:1,000,
bet gal 1:500 ar net 1:250.
Šitie santykiai gali paryškėti
iš Lietuvos pavyzdžių. Nepri
klausomoj Lietuvoj 1939 m. buvo
apie 2 milijonai lietuvių, o gy
dytojų lietuvių skaičius prieš
Antrąjį Pasaulinį karą siekė apie
500, t.y. vienas lietuvis gydyto
jas atitiko apie 4,000 (1:4,000)
jo tautybės gyventojų, o žydų
Lietuvoj gyveno apie 200,000 ir
jų tautybės gydytojų buvo priskaitoma apie 400, t.y. vienas
gydytojas žydas atitiko apie 500
jo tautybės žmonių (1:500). Ki
taip tariant, žydai Lietuvoj pro
porcingai turėjo apie 8 kartus
daugiau savo tautybės gydytojų,
lyginant su lietuviais. Tai yra
įrodymas, kad lietuviai nepakan
kamai įvertino gydytojo profesi
ją, nors išeiti gydytojo mokslą
buvo nelengva ir daugeliui stigo
lėšų.
Tik tarp 1930 - 1940 m. lie
tuviai pradėjo kiek didesniu'
skaičium studijuoti mediciną.
Turbūt neapsiriksiu pasakęs,kad
beveik ta pati taisyklė pritaiko
ma ir Amerikos lietuviams, t.y.,
kad čia lietuviai dar mažiau do
mėjosi medicina ir palyginti re
tai kas iš“eidavo gydytojo mokslą.
Svarbiausia kliūtis buvo: medi
cinos studijos ilgai tęsėsi ir
buvo surištos su stambiom iš
laidom.
Kur yra didesnės lietuvių ko
lonijos, ten susitelkė ir daugiau
lietuvių gydytojų, būtent, Chica
go, New York, Cleveland, Bos
ton, Baltimore ir kt.

Pasaulio Lietuvių Žinynas duo
da tokius skaičius, nors tas są
rašas nepilnas:
JAV senos kartos ir DP gy
dytojų 278, Kanadoj 29; iš viso
307. Dantų gydytojų JAV 62, Ka
nadoj 5; IŠ viso 67.
Kiek atvyko DP gydytojų? Dr.
A. Garūno surinktom žiniom,111inois valstybėj yra apie 200 220, Ohio valst. 60-70, New Yorko
valst. 60-70, Michigano valst.
10-15. Iš viso 330-375, vidurkis
apie 350.
Pridėjus senosios kartos apie
100 gydytojų, iš viso gausim JAV
apie 450 lietuvių gydytojų. Ka
nadoj yra apie 30 lietuvių gy
dytojų. Kituose kraštuose: P.
Amerikoj (Argentinoj, Brazili
joj, Venezueloj) lietuvių gydytojų
yra apie 20, Australijoj - apie
15, V. Vokietijoj ir Anglijoj apie
15. Taigi dar prisideda apie 50.
Tad iŠ viso laisvam pasaulyje
yra apie 530 lietuvių gydytojų.
Nors JAV vienas gydytojas vi
dutiniškai tenka apie 750 gyven
tojų (1:750), bet lietuviams gy
dytojams šitas santykis neišlai
komas. Jei JAV lietuvių skai
toma, su Čia gimusiais, apie
500,000 (pusė milijono), tai lie
tuvių gydytojų, imant santykį tik
1:1,000 (o ne 1:750), privalėtų
būti apie 500. Vienok tiek jų
nėra. Atsimenant, kad senųjų gydytojų buvo apie 100, tai vienam
gydytojui tenka apie 5000 savo
tautiečių.
Padėtis pagerėjo, kai į šį kraš
tą tarp 1949 - 50 m. atvyko apie
25,000 tremtinių iš Europos,dau
giausia iš Vokietijos, o su jais
apie 350 gydytojų. Kai kurie iš
jų atkeliavo vėliau, DP įstaty
Amerikos Lietuvių
mui nustojus veikti, kai baigė
Gydytojų
Draugija, o
Vokietijos ir kitus Europos uni
vėliau Sąjunga
versitetus.
Čionykščiai lietuviai gydyto
Nors bendras lietuvių gydyto
jų skaičius JAV dabar siekia jai turėjo Amerikos Lietuvių
450, vienok santykis yra žemes Daktarų Draugiją, kuri buvo įnis už vidutinį Šio krašto gydy steigta 1912 m. Dr. A. Graičiū
tojų santykį 1:1,000 arba 1:750. nas buvo tos Dr-jos kūrėjas Dabar 450 lietuvių gydytojų tenka narys ir sekretorius (1912-1919),
500,000 lietuvių, arba 1:1,100, To vėliau Dr. Drangelis.
A.L.D. Dr-ja leido laikraštį
dėl lietuvių gydytojų iki šiol būtų
permažai, jeigu visi lietuviai "Gydytojas", skirtą sveikatos
kreiptųsi tik pas savo tautos gy reikalams. Jis ėjo 1921 - 25 m.
dytojus. Jei kartais JAV lietu Jame gydytojai populiariai rašė
viai taria, kad jų skaičius šiam liaudies sveikatingumo temomis.
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A.L.D. Dr-jos buvo įsteigta
1919 m. Lietuvai Gelbėti Drau
gija, kuri veikė kelerius metus.
Jos tikslas buvo ūkiškai padėti
besikuriančiai Lietuvos valsty- ’
bei. Jos pirmininko Dr. Biežio
liudijimu, ta Dr-ja surinko lie
tuvių kolonijose apie' 60,000 dol.
pinigais ir apie 50 tonų įvairių
rūbų, kurie buvo pasiųsti Lietu
vos R. Kryžiui, su kuriuo Dr-ja
palaikė ryšius.
Prieš keletą metų "Naujienų"
N. 237 (1951) buvo įdėta trumpa
žinia, parašyta A.N. "Lietuvių
gydytojų draugija persitvarkė",
i yv
kurioj sakoma, kad prieš 40 me
tų Amerikos lietuviai gydytojai
įsteigė savo draugiją, kurią an
Dr. Briedžio ūkyje, pasinaudodami gražiu rudens oru, lankėsi jo bičiuliai agronomai; pasižiūrėti,
gliškai pavadino "American Li ar šeimininkui pasisekė pripildyti aruodus. Nuotraukoje: ūkio šeimininkas dr. agronomas Briedis
thuanian Doctor’s Association". su žmona, agr. F. Manelienė, agr. Vaičius, buvęs Marijampolės cukraus fabriko direktorius. Antroje
Vėliau buvo išaiškinta, kad šis eilėje stovi: Lietuvių agronomų draugijos valdybos pirmininkas A. Ruibys ir dr. J. Daubaras.
vardas yra klaidingas, bet jo
B. Beržinio nuotrauka
keitimas buvo delsiamas. Drau
gijos prezidentas Dr. K. Dran
gelis užsispyrė arba senąjį čarGydytojų ir Dantų Gydytojų su kėdžių. Jie yra Šiaudiniai lie
terį atnaujinti arba gauti naują reikia skaityti mirusia.
Laikas būtų išleisti jos istoriją važiavimą Clevelande.
tuviai, nes jie šelpia lenkų mo
su tinkamesnių draugijos pava
pagal
užsilikusius
archyvus.
Tai
kyklas, o ne lietuvių, kaip turėtų
dinimu. Taip pat jis reikalavo
Kurie lietuvių laikraščiai
būti.
patobulinti konstituciją (įstatus), buvo grynai ■ nepartinė organi
turi sveikatos skyrius?
Kaip išimtis ir sektinas pa
pagyvinti veiklą ir gauti daugiau zacija, kurios tikslai buvo visuo
vyzdys
minėtina Ohio Lietuvių
narių. Praleista buvo, berods, meniniai ir socialiniai. Jai pri
Mano žinios gal nebus pilnos,
Gydytojų Draugija, kuri dvejus
5 posėdžiai šių ir kitų klausimų klausė gydytojai, dantų gydyto bet paduosiu keletą. "Draugas"
svarstymui. Carterio reikalas jai, kunigai, advokatai, farma pirmas įvedė nuolatinį skyrių metus iš eilės paskyrė po 1,000
buvo pavestas Dr. P. Zalliui, ceutai, chemikai ir kiti lietuviai sveikatos klausimais. Dr. Grai dolerių premiją lietuvių meno
kurs greit jį gavo ir užregistra profesionalai. Narių turėjo iki čiūnas buvo pirmas to skyriaus ir kultūros laimėjimam atžyvo. Nors draugijos nariai yra 27. Savo ruožtu, ji išlaikė lie vedėjas, dabar Dr. Račkus.Svei mėti.
Nepasiturinti Lietuva davė
medicinos ir dantų gydytojai, ji tuvių kalbos kursus prie Colum katos klausimais skyrius turi
buvo pavadinta - Lithuanian Ame bia universiteto (parūpino stipen arba turėjo šie laikraščiai: "San gražesnį aukos pavyzdį. Prof.
rican Medical Association - dijas norintiems mokytis.) Kursų dara" - vedėja Dr. Milda Bud Petras Radzvickas (1864 - 1931),
Kauno universiteto ausų, nosies
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są vedėju buvo J. RimaviČius (Raymond) - jau miręs. Jai priklausė rys, "Dirva" - Dr. Degesys, ir gerklės ligų profesorius, mir
junga.
Dr. J. Ramunis ir kiti, "Tėvynė"
damas paliko 100,000 litų Kauno
Draugija ne tik pakeitė savo šie gydytojai: Jonas Valiukas
- Dr. S. Biežis, Dr. M. Nasvytis,
vardą, bet ji nutarė traukti į (Waluk), gimęs Lietuvoj, Juo Dr. V. Tumėnienė ir kiti, "Dar medicinos fakulteto studentų sti
savo narius visus etiškai prak zas Paulionis, gim. Amerikoj, bininkas" - Dr. A. Grigaitis, pendijoms ir 20,000 litų auką
tikuojančius gydytojus, ar jie bū Jonas Misevičius (Message), gi "Vienybė" buvo įvedus sveikatos ausų, nosies, gerklės ir akių
tų baigę mokslus Amerikoj ar męs Lietuvoj, Edvardas Žukaus skyrių, rašė Dr. S. Biežis, "Mar klinikų statybai.
Europoj, t.y. priimti nariais ir kas, gimęs Amerikoj, A.J. Stal- gutis" - Dr. S. Biežis.
Čia norėčiau padaryt siūlymą,
gydytojus tremtinius, atvykusius kus, gimęs Amerikoj, Mindau
Ar yra Amerikoje lietuviai gy
į šitą kraštą po Antrojo Pasau gas Mikolainis, gimęs Amerikoj dytojai, kurie kaip profesoriai kad mūsų gydytojai ateity, kai
linio karo. Šitos reformos ėjo (jau miręs). Dantų gydytojai: An dėsto medicinos mokyklose, ar pralobs, nepamirštų didesnėmis
aukomis remti lietuvių reikalų.
ir toliau ta prasme, kad A.L.G. tanas Petriką (Petrick) irBladas dirba mokslo darbą kuriose įstai Sąjunga užsibrėžė apjungti visus Vencius, abu gimę Lietuvoj.
(Bus daugiau)
gose, ką parašė ir kuo pasižy
Amerikos lietuvius medicinos ir
mėjo, žinių nedaug turiu. Man
dantų gydytojus per jų organiza
New Yorko Lietuvių
yra žinomas tik vienas čia gi
cijas.
męs lietuvis Dr. Andrius Ake
Gydytojų
Draugija
1957 m. rugpiūčio 31 d. ir rug
laitis, miręs 1955 m. lapkričio
sėjo 1 d. Chicago buvo sušauktas
Veikia nuo 1951 m. vieton mi 24 d., palyginant jaunam amžiuAmer. Lietuvių Gydytojų Dr-jos rusios Profesionalų Dr-jos. Ji je 52 m. Jis buvo Rochesterio
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Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija
įsteigta 1956 metais. Centras
Clevelande. 1959 m. Draugija tu
rėjo 50 narių, jų tarpe nema
žai jauno amžiaus, aktyvių ir
su iniciatyva asmenų. Dr-ja be
tiesioginio darbo du metus iš
eilės paskyrė po 1,000 dolerių
lietuvių meno ir kultūros laimė
jimams atžymėti. Ir ateity pasi
ryžusi tokias premijas kartoti.
Draugijos nariai ir valdyba pa
dėjo daug energijos, ruošiant
1959 m. antrą Amerikos Lietuvių

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti

&

Skautų "Aušros" tuntas, veikiąs Australijoj, Sydnėjuje, spalio
4 d. nuosavoj stovyklavietėj atšventė 10 metų veiklos sukaktį.
Nuotraukoj tunto vadovybė. Pirmoj eilėj iš kairės: adj. A. Alčiauskas,
tėvų K-to pirm. B. Stašionis, tunt. A. Dudaitis, skaučių, sk. ved.
M. Osinaitė, dvasios vad. kun. P. Butkus, N. Mauragytė ir G. Dryža.
Antroj eilėj: B. Žalys, K. Protas, A. Plūkas, V. Gaidžionis, V.
Šliogeris ir R. Cibulskis.
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Akimirksnių kronikos

Deja, Adomas Galdikas
Jau keli mėnesiai pas mane
guli vieno Dirvos skaitytojo laiš
kas nuo Atlanto pakrantės. No
rėjau ir turėjau į jį atsakyti,
bet vis nesiskubinau, nes ten
iškeltas klausimas ir priekaiš
tas nesensta. Priešingai, sulaiko
tėkme jis gali tik vis daugiau
nokti, gilėti, aiškėti. Geriau į
jį būtų atsakyti po dešimt, dvi
dešimt, penkiasdešimt metų.Bet
mano klausėjas ir aš pats kažin ar išlauksime tiek laiko Šio
je ašarų pakalnėje? Tad nebedelskime.
Laiškas parašytas labai gra
žiu braižu, lygiai palinkusiomis
raidėmis, tpkiomis aiškiomis,
lyg piešte pieštomis. Gal daili
ninko. Bet greičiau braižytojo:
raidžių išdėstyme perdaug tvar
kos ir lygumo, nematyti nei iš
siblaškymo, nei temperamento.
Jis rašo...
"Gerbiamasis,
Atsakydamas į Dirvos redak
toriaus paklausimą, ‘koks lietu
vis dailininkas jums labiausiai
patinka’; jūs pareiškėte: - Deja,
Adomas Galdikas... Toks pasi
sakymas mane labai nustebino.
Jis man neaiškus, nes dvipras
miškas. Dar blogiau. Jis yra tei
giamas ir kartu neigiamas. Pa
sisakote, kad Galdikas iš lietuvių
dailininkų jums labiausiai patin
ka, ir čia pat tuoj apgailestauja
te tokį savo nusistatymą. Toks
‘teigiamas’ atsiliepimas apie
dailininką yra kartu jo menkini
mas ir beveik įžeidimas. Net
gilesnis už šiaipjau atvirą įžei
dimą. Ar negalėjote pasakyti sa
vo tikros nuomonės be ironijos
padažo? Nejaugi jūsų prigimtyje
niekad neišsenka pašaipa ir iro
nija net ir tiems, kuriuos mylite,
gerbiate ir sakotės, kad vertina
te?"...
Tai va tau ir gerbiamasis!
Kaip indėno strėle pervėrei man
krūtinę, parodydamas ne tik
anuos trijų žodžių prieštaravi
mus, bet ir tą negirtiną mano
"prigimtį": neigti teigiant, iro
nizuoti mylint.
Ką begalėčiau pasakyti? Ne
bent tik taip, kaip Algirdas Grei
mas "Lietuviškame liberalizme"
aiškina dabarties žmogaus pro
blematiką: "Gyventi nėra liuksu
sas, gyventi yra sunku... Žmogui
šiandien gyventi sunkiau, negu
bet kada" (88 psl.)...

☆
Deja, mano pasisakymo apie
Galdiką forma nebuvo savita. Ji
pasiskolinta.
Nebeatsimenu tiksliai kada,bet
tai buvo tarp pirmojo ir antrojo
pasaulinių karų, prancūzų lite
ratų savaitraštis "Les Nouvelles
Litteraires" paskelbė savo ša
lies rašytojams ir kultūrinin
kams anketą: ką jie laiko didžiau
siu Prancūzijos poetu? Atsakymų
būta įvairių ir ilgų, bet patį
trumpiausią
davė rašytojas
Andrė Gide:
- Victor Hugo, deja...
Toje formoje maža žodžių ir
daug minties. Negirdėjau, kad

tokį atsakymą kas būtų laikęs
Hugo pažeminimu ar įžeidimu.
Greičiau priešingai, visi tat laikė
retu pagyrimu ir bešališkumu,
parodytu iš rašytojo pusės, ku
ris nuo Hugo labai skyrėsi savo
filosofinėmis ir estetinėmis pa
žiūromis. Gide, estetas, racio
nalistas, agnostikas, savo būdu
klasikinės prigimties žmogus,po
šio karo apdovanotas Nobelio li
teratūros premija, - visada sto
vėjo kitose plotmėse, neguHugo,
tas devynioliktojo amžiaus ro
mantikas, demokratas, maištin
gas "politikas", kupinas putoto
humanizmo. Bet pirmasis tauriai
pripažino antrojo poetinę didybę,
nors ir su apgailestavimu, su tuo
"deja".
Kiek skirtingo turinio, bet ly
giai tos pat formos pasisakymą
galvojau būsiant tikslingiausią
Adomui Galdikui. Jaučiu ir ne
abejoju jį esant man svetimą
savo filosofinėmis ir kiek skir
tingą savo estetinėmis pažiūro
mis. Taigi spėju, kad jo, kaip
modernaus dailininko vieta yra

dailininku ar meno kritiku. Mano
troškimas buvo žymiai kukles
nis: anksti "įsimylėjęs" meną
ir jausdamas jo, kaip labai svar
baus elemento būtinybę savo dva
sios sąrangai, tetroŠkau būti
"kvalifikuotu žiūrovu". Tam tiks
lui tik godžiai skaičiau įvairių
meno istorijų ir filosofijų raš
tus, pasekdavau . aktualiausius
meno žurnalus, kur tik galėda
mas lankydavau meno muzėjus
ir parodas...

☆

Galdiko grafikos tekdavo ma
tyti jo iliustruotose keliose lie
tuviškose knygose. Kiek daugiau
dekoracijų Kauno teatro spek
takliuose. Bet daugfausia ir daž
niausia jo tapybos kūrinių paro
dose. Mane jo kūriniai visada
priversdavo ilgiau sustoti, su
laikydavo, visada kažkaip išsauk
davo ryšį, tiesioginį kontaktą,
tą santykį tarp kūrėjo ir kūry
bos vartotojo, kurį dabar jaunie
ji madingai pavadina "komunika
cija".

Nebuvo ir nelieka nė krislo abejonių, kad tai
geriausias, didžiausias, meniškiausias dailininkas,
koki ligšiol žino mūsų lietuviško meno raida.
pasidariusi savotiška ir nebedėkinga mūsų vėliausio laiko tėk
mėje. Bet man nebuvo ir nelieka
nė krislo abejonių, kad tai ge
riausias, didžiausias, meniš
kiausias dailininkas, kokį ligšiol
žino mūsų lietuviško meno raida.
Tuojau po pirmojo karo, kai
mes tebebuvome vaikai, o jie
visi dar jaunuoliai, Keturių Vėjų
žurnalo "teoretikai" (K. Binkis,
P. Tarulis), skelbdami mums
reikalingos ir būtinos meno re
voliucijos šūkius, didelio talento
ir vilčių matė tarp muzikų Gruodyje, o tarp dailininkų Galdike. Šiandien, jau ilgesnėje
laiko perspektyvoje, galima žymiai drąsiau tvirtinti, kad šie
tada dar neatspėjami pramatymai labai pasiteisino. Tačiau
Galdikas, kai anuomet, taip, deja,
ir dabar vis tebėra didžiausios
mūsų visuomenės dalies nepa
kankamai suprastas, įvertintas
ir pamėgtas. Jis vis tebėra per
toli jos skonių raidos priešakyje.
Tai nenuostabu, nes moder
ninį meną žmonėms šiandien su
prasti yra dar sunkiau, negu,
anot Greimo, gyventi. Įžymusis
meno filosofas Andrė Malraux
savo veikale "Les voix de silence" nurodo, kad, skoniams di
džiai kaitaliojantis, vyrams esą
lengviau šiandien susitarti apie
moters grožį, negu apie paveiks
lo grožį. Mat, beveik kiekvienas
vyras kada nors yra buvęs įsi
mylėjęs, gi tapybos mene žinovų
palyginti tėra nedaug... Niekad
ir aš neturėjau ambicijos būti

Kodėl?
Tai būtų sunkiausia, gal visai
neįmanoma išreikšti žodžiais.
Meno kritikai tam turi specialų
žodyną, kur vieną abstraktų žodį
lipdo prie kito, tada jiems išsireiškia didelės "gilybės" ir
atsiskleidžia visos "paslaptys".
Bet man atrodo, kad tai visuo
met yra tik putota filosofinė ter
minologija, žaidimas žodžiais ir
įspūdžiais, kurie nieko daugiau
nepasako, išskyrus asmeninę,
vienaip ar kitaip puošnią vieno
žiūrovo interpretaciją. Daugumą
meno kūrinių, ypač Galdiko kū
rinius, tegalima suvokti, supras
ti ir išjausti, tik tiesioginiai
į juos žiūrint ar, iŠ bėdos, juos
matant kiek galima geriau tech
niškai atliktų spalvotų reproduk
cijų albume. Tai, ką čia lai
kraščiuose galime pateikti, kaip
pilką fotografiją, iš jos lieka
tik mažytė paveikslo vertės da
lelė ir didelė skriauda dailinin
kui.
Žinoma, meno kritikai, kurie
yra plačiai kvalifikuoti žiūrovai,
dažniausia sugeba greit ir gana
tiksliai sugauti, kas paveikslo
formoje ir idėjoje yra vertingiausia ir patraukliausia. Dėl
Galdiko būta jau nemaža ginčų
ir nesusipratimų. Pavyzdžiui,
Aleksis Rannitas nepagrįstam
kaikurių mūsų katalikų nepasi
tenkinimui Galdiką yra pavadinęs
didžiausiu lietuvių panteistu.Lai
mei ar nelaimei, bet tai atrodo
arti tiesos. Nesvarbu objektas, Galdiko paveiksluose universas,
visa gamta, kiekvienas kalnelis,
medis, užkampėlis, .laivas ar na
melis prabyla mistiška kalba,
viskas tarsi sudievinama, tarsi
toji gamta būtų pati dievybė.
Dailininkas visur ieško ir su
randa kiekvieno objekto "magiką", kurią išsako tapybos prie
monėmis.
J. Keliuotis dar Lietuvoje ka
daise Galdiko kūrybą taip pat
gal teisingai, nors ir žiauriau
ir gremėzdiškiau pavadino - "pa
leistuvavimas spalvomis". Tik
rai, dar nė vienas lietuvis daili
ninkas taip aistringai nesitaškė
spalvomis, čia sutirštindamas jas
iki "rėžiančio", skausmą iššau
kiančio intensyvumo, čia vėl
išgaudamas iš jų švelniausius
ir subtiliausius virpėjimus. Toji
spalvų "žodyno" magika, toji jų
gyvybė ir "panteizmas", man ro
dos, ir yra Galdiko meniškoji
didybė, su kuria jis kolkas ne
prilygstamai stovi lietuvių meno
. raidoje. Bet Keiliuočio pasaky
mas nėra labai geras. Galdiko
tapyboje spalvos yra taip griež
tai sutvarkytos, išgyventos ir
logiškai pagrįstos, kad greičiau
reikėtų kalbėti ne apie "paleis
tuvavimą", bet apie jų discipliną,
jo kūryboje išmatyti ne spalvinio
"ištvirkavimo", bet spalvinės do
ros elementus.

Adomas Galdikas

raux, gal kiek perdėdamas pas
tebi, kad šios didingos Floren
cijos ponios paveikslas yra tapęs
išraiška "aukščiausios inteligen
cijos ir subtiliausios pagarbos,
kuria genijus bet kada yra įpiešęs į gyvo žmogaus veidą". Kam
man belaužyti galvą dėl žodžių,

V. Maželio nuotrauka

Kalbėdamas apie Leonardo da
Vinci"Mona Lisa", Andrė Mal-

kuriuos norėčiau skirti galuti
niam Galdiko kūrybos įvertini
mui? Pasiskolinsiu juos iš tos
pačios citatos. Adomo Galdiko
lietuviški gamtovaizdžiai ar bet
kokie kiti gamtovaizdžiai, jo
lietuviškai išjausti, man yra iš
raiška aukščiausios inteligen
cijos ir subtiliausios pagarbos,
kurią bet kada lietuviškas geni
jus yra įpiešęs į gyvą mūsų
žemės veidą.

☆
Mano, kaip jo paveikslų mė
gėjo, santykiuose su Galdiku kar
tą įvyko didelė nelaimė.
Tai buvo, berods, Paryžiuje
1948 metų pavasarį. Labai ži
nomoje Durand - Ruell galeri
joje, visai prie Place del’Etoile,
jis ruošė savo pirmą pokarinę
naujųjų kūrinių parodą. Prieš
kurį laiką jis čia buvo atsikėlęs
iš Vokietijos, sunkiai gyveno ir
dar sunkiau piešė, kaip visada lyg trapistų vienuolis. Retkar
čiais susitikdavome, pasikalbė
davome, kaip pasiseks paroda,
kaip ją būtų galima vėliau per
kelti į New Yorką... Nieko jam
nesakydamas, ruošiausi apie jo
parodą parašyti keletą ilgesnių
straipsnių H. Žemelio redaguo-

jamai "Minčiai", lietuvių pabė
gėlių Vokietijoje laikraščiui, ir
tam tikslui per porą savaičių
kantriai išvaikščiojau visas Pa
ryžiaus meno galerijas, kur dai
lininkai išstato savo naujausius
kūrinius, idant daugiau apsišviesčiau apie paskutines madas
ir bendrą meno pokarinių kryp
čių atmosferą.
Atvykęs į parodos atidarymą,
keturias ar penkias valandas la
bai atidžiai žiūrinėjau jo pa
veikslus, užsiraŠinėjau kylančias
mintis, vaikštinėjau nuo vieno
prie kito, spoksojau tai iš arti,
tai ištolo. Mano įspūdžių straips
niai galvoje buvo jau veik gata
vi. Prieš salę uždarant, kiti žiū
rovai išsiskirstė, likau kone vie
nas, ir tik dabar priėjo prie
manęs dailininkas, paėmė už
peties, labai meiliai nusišypso
jo ir staiga pasakė:
- Tai ką, žiūrėjai, žiūrėjai ir
- nieko nesupratai!...
Nepasakiau jam nė žodžio, bet
savaime suprantama, tai man
buvo tikras smūgis. Ir "Minčiai"
po to apie parodą nieko nebera
šiau, nes kažkaip jutaus negalįs
rašyti, jeigu dailininkas iš anks
to yra taip tvirtai įsitikinęs, kad
jo negalėjau suprasti. Man gi
atrodė visai priešingai! Ne tik
nebuvo nieko "nesuprantamo",bet
kaip tik viskas aišku, skaidru
ir suprantama ligi pat gelmių.
Ir kaip tik tos parodos metu
kūrinius bežiūrint man pirmą
kartą dingtelėjo tas žodis "de
ja", su viso apgailestavimų pras
me. Nes jau mačiau Paryžiaus
menų evoliuciją ir jos pasisu
kimą kitomis kryptimis. Gal
diko kūryba* čia jau nebebuvo
"paskutinis žodis", o greičiau
"konservatyvi". Galvojau: jei tu,
Adomai, čia būtum suruošęs to
kią puikią parodą 1908 metais,
na, dar 1918 ar net 1928 metais,
tave būtų pasitikęs vakarų pa
saulis, kaip naują genijų iŠ ry
tų, laukiamą maištininką, no-
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Visi santaupų įnašai į fintety
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bet kurioje patogioje vietoje
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vatorių, revoliucininką. Bet da
bar, 1948 metais, deja, tau bus
sunku "prasimušti",..

☆
Ir tu, Adomai Galdikai, "nebeprasimuši" į novatorius. Bet
tu pasilikai geras ir vis gerėjai
savo kryptyje. Tu dar tebesi
novatorius ir iš tiesų daugelio
vis nesuprastas didysis talentas
mūsų lietuviško meno raidoje.
Ir nebus stebuklas, jei tavo kū
riniai, kurių šutis paliksi po
savo atkaklaus, pasiaukojusio,
meniškai fanatiško darbštumo il
gų metų, kada nors prasimuš
daug plačiau už lietuviškos vi
suomenės rėmų.
Niekad nebuvęs turtingas, ne
pajėgiau įsigyti nė vieno Galdiko
paveikslo. Ir čia nebeturiu jo
kios progos į juos pažiūrėti ir
net dėl tolumo negaliu nuvykti
į New Yorką pasidairyti nau
jausiose Galdiko parodose. Los
Angeles mieste, tik Mykolo Bir
žiškos bute kabo vienas Galdiko
paveikslas. Tai viskas, ką dar
ten
galiu galdikiško pamatyti,
protarpiais apsilankydamas.
Tačiau esu įsitikinęs, kad nesigailės tie, kurie dabar įsigyja
Galdiko paveikslų. Jei ne jie
patys, tai jų vaikai ir anūkai
kada nors supras, kokios vertės
kūrinius jie turi. Na, ir kainos
už juos tada bus mokamos ke
leriopai ar dešimteriopai dides
nės, negu dabar.
Ir tik tada niekas iš mūsų pa
likuonių nebepavartosime to žo
delio - deja...

KIEK KOMUNISTAI
PELNO Už MŪSŲ
SIUNTINIUS

Amerikos piliečiai išmo
ka milijonus dolerių ”pyliavų” Sovietijai už teisę siųs
ti dovanų siuntinius anapus
geležinės uždangos, — sa
koma paskutiniame priešamerikinės veiklos tyrinėji
mų komiteto pranešime.
Komiteto skaiči avimu,
Rusija per pastaruosius ke
lerius metus ”už privilegiją
palengvinti tenykščių gy
ventojų kančias” yra surin
kusi 15 mil. dolerių (didžią
ja dalimi iš pabaltiečių, —
Red.). Lenkija 1954-58 me
tų laikotarpy yra surinkusi
apie 20 mil. dolerių. Taip
pat nemaža pelniusios yra
Čekoslovakija ir Vengrija.
Tekiu keliu surinkti pini
gai yra naudojami ”komunistų veiklai finansuoti lais
vajame pasaulyje” — sako
ma pranešime.

DIRVA
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Žvalgybų kova

FBI VIRŠININKAS ĮTIKINA TRUMANA
c

Pekine Chruščiovas buvo
sutiktas šaltai. Jam kalbant
mikrofonai sugedo...

C

- Deja, labai retai einu į kiną. sant' priimtos svetimos piliety
Marta Dodd buvo didelė šnipė.
- Savo senąją tėvynę, Rusiją, bės.
Bet ją paklupdė dar didesnis
- Ar. tamstos tėvas buvo iŠ
tik kartą aplankiau 1935 metais.
šnipas.
Hooveris pradeda rodyti su leistas?
Kas buvo tas žmogus, apie
- Taip.
kurį sovietinio špionažo šefas sidomėjimą.
- Ir tamsta gavai uždavinį
Meksikoje tvirtino, kad jis esąs
- Mano motina sunkiai sirgo.
geriausias amerikiečių šnipas? Tada susipažinau su daugeliu va sovietams šnipinėti?
- Ne, tada dar ne. Tik ZuBoriso Morroso istoriją reikia dovaujančių rusų. Po penkerių
pradėti nuo 1945 m. gegužio mė metų motina mirė. Tada vėl nu bilinas pabrėžė, kad paslauga
reikalaujanti dėkingumo. Tada
nesio dienų , kurios buvo svar ėjau į sovietų pasiuntinybę.
aiškiai nesupratau...
bios tiek Rusijai, tiek Amerikai,
- Kokiais reikalais?
- Toks inteligentiškas vyras,
tiek visam pasauliui.
- Norėjau į Kaliforniją atsi
Tomis švelniomis, malonio- gabenti savo tėvą. Prašiau lei kaip tamsta... - šypsosi Hoove
ris.
mis gegužio dienomis Amerika dimo jam išvažiuoti.
- Na taip... Prieš keletą sa
pergyveno linksmas pergalės
Chrtf
- Ir jis buvo duotas?
Mao: "Greit atneškit įrankius Nikitos smegenims išskalbti".
vaičių
man vėl paskambino iš
nuotaikas. Reicho kanceliarijos
- Tada ne. Po trejų metų.
kieme Berlyne guli apdegęs la 1943 m. buvau netikėtai pašauk sovietų pasiuntinybės. AŠ kaip viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii.iiiiiniaiiiiiiiiaainiiiiiiiiiir
vonas žmogaus, kuris svajojo tas į sovietų pasiuntinybę. Mane tik gaminau naują filmą.
Ir vėl Morrosas negali išveng
- Darysiu, ko iš manęs pa nuo 1941 m. ir nuo tų pat metų
tapti tūkstantamečio reicho vieš - priėmė pasiuntinybės sekreto
pačiu. Hermanas Goeringas, ku rius Zubilinas. Jis buvo toks ti garsių filmų vardų linksnia reikalaus mano kraštas, Mr. Hopriklausė sovietų šnipų tinklui.
vimo. Paskui jis tęsia;
overi.
ris kadaise praleido naktį su malonus.
Taigi, didysis "patriotas” ketlietuviai
- Nuvykau į Washingtoną.VieFBI viršininkas nieko neat
Marta savo medžioklės namely
vertą metų dirbo vien tik šo
Dabar Hooveris tikrai susi
je, yra sąjunginkų belaisvis. Vo domi, nes Zubilino pavardė yra name žvejų restorane sutikau sako. Jis atsisveikina su svečiu
vietams).
kiečių generolai pasirašė be daug sakanti. Zubilinas buvo so vyrą, kuris nenorėjo sakytis sa iš Hollywoodo.
Kitą rytą Hooveris su visais
(Vertėjo pastabos: 1. Pats Mo
sąlyginės kapituliaciją.
Lietuvių Studentų Sąjungos
duomenimis nuvyksta pas prez.
vietinio špionažo Amerikoje še vo pavardės. AŠ buvau pareika
lautas dirbti sovietams.
rros savo atsiminimuose, ku
Jau tik savaičių ar mėnesių fas.
New Jersey skyrius buvo įsteig
Trumaną. Morrisas siūlomas pa
- Koks nors specialus užda riuose, tarp kita ko, labai daug
klausimas, iki japonai, kurie
tas Kearny, N.J, 1959 m. rug
daryti dvigubu agentu. Pasikal
- Turėjote daugiau ryšių su
vinys?
kas nutylima, sakosi, kad jis
prieš ketverius metus užpuolė Zubilinu?
sėjo 25 d. Septyniolika lietuvių
bėjimas ilgas, bet Hooveris įti
- Labai pažeminąs uždavinys. pirmiausia kreipėsi į FBI Los
Pearl Harbourą, padės ginklus.
studentų, atstovaudami Elizakinėja:
- Mes susitikome mažame ru Turėčiau rinkti kompromituojan Angeles skyrių, ir valdininkai
Įšvęstieji žino, kad Amerika jau
beth, Kearny, Linden, Paterson
- Mano šeštasis pojūtis sako,
turi visa naikinantį ginklą. Virš siškame restorane. Vėliau dar čias smulkmenas apie žymiųjų jį ten sutikę žodžiais: "O, mes" kad jis bus vienas iš reikšmin
ir Plainfield, dalyvavo pirmame
amerikiečių privatų gyvenimą. tamstos jau seniai laukiame".
Japonijos skraido pirmieji ato New Yorko kiniečių kvartale.
susirinkime; kuris įvyko Lietu
giausiu mūsų agentų.
Kalbėjome rusiškai. Zubilinas Pavyzdžiui apie gen. Eisehowerį Iš ten jis buvo pasiųstas į FBI
miniai bombonešiai.
vių Katalikų salėje, Kearny.
Šeštasis pojūtis Hooverio ne
Washingtone '>žydi garsiosios bandė mane įtikinti, kad Ameri ir gen. Clay, - Morros prislo centrą. 2. Nors Morros 1957.
Naujojo skyriaus tikslas - su
apvylė. Boris Morros tapo di
burti universitetuose studijuo
japoniškos Vyšnios, kuriomis kos - Rusijos draugystė nesanti pina balsą. - Beje, manau, kad VIII. 12 spaudos konferencijoje
džiausiu pokarinio laikotarpio
JAV sostinė taip didžiuojasi. Gat tikra. Jis kartą net pasakė, kad čia tik bandymai. Vėliau, matyt, prisiekė, kad jį sovietai užver Jungtinių Valstybių agentu.
jančius N.J. lietuvius į bendrą,
bavo tik 1945 m., tačiau iŠ Stervėmis vaikšto, susikibę su mer Amerika slaptai padedanti Hit numato ką nors svarbesnio.
lietuvišką, studentišką organi
(Tęsiny: FBI "kompromituo zaciją ir į akademinę L.B. apy
- O ką tamsta į tai?
nų bylos dokumentų aiškėja, kad
ginomis, atostogaują kareiviai. leriui. Ir vis pabrėždinėjo, kad
ja" JAV generolą)
Morros primerkė akis.
su Zubilinu jis jau susitikinėjo
Kapitolio aplinka panaši į ištisą rusas visada liekąs rusu, nepailinkę.
gėlių sodą. Kai Edgaras Hoove
Dalyvaują studentai išrinko
ris FBI šefas, prieina prie Sep
valdybą.
Rinkimų rezultatai
tintojoje gatvėje esančio biuro
tokie: Algirdas Budreckis - pir
išdžiovina rūbus
lango, jis mato ištisą vaisme
mininkas, Nijolė Arminaitytė ” Viską išplauna
džių jūrą.
vicepirmininkė, Aldona Skripkutaip gražiai
taip
gražiai
taip
grindys
blizga
Tokią laimingųjų ir nelaimin
tė - sekretorė ir Juozas Mėlynis
švariai.. 0
gųjų 1945 m. gegužio dieną ties
Jr. - iždininkas. Į revizijos ko
suplaka ska
amerikinės slaptosios tarnybos
misiją įėjo Algis Šaulys, Algis
nėstą naują”
įstaigos durimis sustoja juodas
Liaugaudas ir Jane Adomaitytė.
Cadillacas. Iš automobilio išlipa
LB N.J. apygardos pirminin
žemo ūgio, mongoliškų bruožų,
kas Vladas Dilis.. ir LB N.J.
plikas, didelėmis atsikišusiomis
apygardos švietimo reikalų ve
ausimis žmogelis. Jo kaklaraiš
dėjas Stasys Šimkus. pasveikino
tis prisegtas nepaprastai didele
naująją organizaciją LB vardu
deimantine sage.
ir įteikė valdybai piniginę auką
- Norėčiau kalbėti su Mr.Hooparemti jos veiklą.
veriu, - pareiškia žmogelis FBI
Lietuvių Studentų
Sąjungos
šefo sekretorei.
New Jersey skyrius kviečia vi
- Tamstos pavardė?
sus N.J. lietuvių kilmės studen
- Boris Morros.
tus į sayo spalio mėn. įvykstantį

New Jersey
studentai

Sekretorės veide nepastebė
jęs jokio nustebimo, žmogelis
nuolat skubančio keliaujančio
pirklio manieromis pradeda gir
tis. Na, jis jau nėra toks pilkas
žmogelis. Jis yra kompozi
torius. Jis sukomponavęs eilę
dainų, kurias net FBI prieškam
bario sekretorė žino. Keturiems
šimtams filmų jis parašęs mu
ziką.
1939 metais jis įsteigęs savo
firmą, kuri susuko eilę pagarsėjusių filmų: "Mariką", "Lygistratą". "Manhatano istoriją",
"Penkių moterų istoriją", mil
žiniškąją muzikinę "Carnegie
Hali". Jis Švaistosi tokiais var
dais, kaip Hedy Lamarr, Tyrone
Power, Lana Turner ir Fred
Astaire.
Sekretorė praneša šefui. Mo
rrosas priimamas.
- Mano, kaip Amerikos pilie
čio pareiga, - pradeda jis, skatino mane čion ateiti. Sovietų
slaptoji tarnyba mane pareikala
vo jiems dirbti.
- Kaip tas pasiūlymas iškilo?
- Esu gimęs Rusijoje, St. Petersburge. Buvau labai gabus vai kas. Jau ketverių metų puikiai
grojau smuiku, o dvylikos metų
- beveik visais koncertiniais in
strumentais. Mano mokytojas bu
vo Rimskij - Korsakovas. Bū
damas septyniolikos metų, buvau
St. Petersburgo operos dirigen
tas.
Morros pastebi, kad jis vėl
pradeda girtis. (Ir jo atsimini
muose apie špionažo veiklą tiems
pasigyrimams paskirta vos ne
pusė knygos. - Vert.)
- 1913 metais grojau carams.
Taip pat buvau geruose santy
kiuose su Rasputinu - velniu
vienuolio abite. Jis kartą taip
susižavėjęs klausė mano koncer
to, kad man padovanojo gintaro
karolius. Jie tebekabo mano na
me Hollywoode.
- Suprantu, - linkteli Hooveris. Jis - įsikūnijusi kantrybė.
- Ar nenorite, Mr. Morros, per
eiti prie reikalo?
- Nuo 1920 m. gyvenu Ame
rikoje ir dabar teturiu tik vieną
tėvynę - Ameriką. Už viską dė
kingas šiam kraštui. Čia greitai
padariau karjerą. Pasidariau
muzikiniu "Paramounto" reži
sieriumi, vėliau producentu. Jūs
tikrai žinote keletą mano filmų.

Dirbdami daugiau su elektra,
turite daugiau laiko šeimai!

susirinkimą. Dėl informacijos
kreipkitės į Aldoną Skripkutę,
skyriaus sekretorę, 146 Forrest
St., Kearny, N.J.
Algirdas Budreckis

CHICAGOS
GYDYTOJAI
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p.
pirmad., antrad., ketvirtad.,
penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Tel. ofiso I’Rospect 8-1717
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
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.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020.
Namų WAlbrook 5-3765'.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(Įėjimas iš Rockwell St.)
Pagalvokite, kiek namų darbų jums elektra palengvino
per paskutinius dešimts metų. Yra faktas, kad žmonės
šiandien su elektra dirba daug daugiau ir vidutinė šeima
naudoja dvigubai daugiau elektros, negu 1949.
Perimdama daug nemalonių namų darbų, elektra pa
keitė darbininkes į šeimininkes — duodama daugiau laiko
praleisti su šeima.

•

Ekonominė pastabą: Nors pragyvenimo kaina pakilo 31%
nuo 1947, vidutinė elektros vieneto kaina nukrito 11%!
Nėra ko stebėtis, kad dauguma skaito elektrą jų namų
geriausiu pirkiniu.

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
Šeštadieniais: 2-4 ir 5-7 p. p.
■----------------------------------------------------------------------------- -—

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti
ir paragink
užs ipr enumeruoti

6

Mergaičių B klasės 4 x 55 yd. estafetės rekordą užfiksavo
Žaibo sportininkės - 30 sek. Iš kairės: V. Karosaitė, L. Juodytė,
A. Karaliūtė ir D. Čiurlionytė.
Dirvos nuotrauka
Rugsėjo 26 d. Toronte įvyko
lengvosios atletikos sezono už
darymas, kurio rėmuose kartu
buvo pravestos ir I-sios tarp
miestinės lengv. atletikos rung
tynės tarp Clevelando ir Toronto
lietuvių.
Tarpmiestinės rungtynės vyko
tik 4-se prieauglio klasėse: jau
nių ir mergaičių A kl. (1941-43
m. gimimo) ir jaunių bei mer
gaičių B kl. (1944-46 m.). Vyrų
klasėje vyko tik individualinės
varžybos ir už jas taškai. Tarp
miestinėms rungtynėms nebuvo
skaičiuojami, kadangi Toronto
vyrų klasės neturėjo.
Po labai įtemptų varžybų ben
dru tarpmiestinių rungtynių nu
galėtoju išėjo Torontas 176.5:
167.5. Imant paskiromis klasė
mis, abu miestai pasidalino po
2 pergales. Jaunių A klasėje
torontiečiai laimėjo aukšta pa
sekme - 75:39, tačiau jaunių B
kl. Clevelandas atsigriebė - 46:
34. Taigi bendrai jaunių klasėse
viršijo Torontas - 109:85.
Mergaičių A klasėje clevelandietės buvo neįveikiamos ir torontietes nugalėjo 51.5:29.5. Ta
čiau mergaičių B klasėje Toron
tas gana nelauktai laimėjo 38:31.
Taškai buvo skaičiuojami už
4 vietas: 5-3-2-1, estafetės: 10-5.
Kiekvieną miestą atstovavo po
2 dalyvius kiekvienoje ryngtyje,
juos atrenkant iš bendro dalyvių
skaičiaus.
Varžybose dalyvavo 26 clevelandiečiai ir apie dvigubai tiek
torontiečių. Geras oras įgalino
pasiekti neblogų pasekmių ir visą
eilę Š. Amerikos lietuvių bei
tremties rekordų. Džiugu buvo
matyti, kad Toronte ir Clevelan
de esama tokio gausaus būrio
lengvatletų.
Clevelandą atstovavo LSK Žai
bo sportininkai, o Torontą P.P.S.K. Aušra ir LSK Vytis.

1959 m. spalio 5 d.
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Š.A.L. rekordas ir kartu geriau
sia tremties pasekmė. Senas re
kordas priklausė A. Modestavičiui (Žaibas) 40'5" (12.32 m)
pasiektas 1958 m.
Jaunių B klasėje tas pats A.
Žaliauskas nušoko į tolį 20’5"
(6.22 m) pagerindamas savo pa
ties Š.A.L. rekordą ir ger. trem
ties pasekmę 19’8" - pasiektą
prieš savaitę.
Tai pat A. Žaliauskas jaunių
B klasėje pasiekė naują Š.A.L.
rekordą 75 yd. bėgime - 8.5 sek.
LSK Žaibo 4x75 estafetė (S.
Venclauskas, V. Augis, T. Pik
turna, V, Premeneckas) prabėgo
irgi nauju Š.A.L. rekordu -

lengvatletai, po vieną iš kiek
vienos klasės. Šios dovanos ati
teko:
1 A. Malinauskui - jaunių Aki.,
A. Žaliauskui - jaunių B kl.,
R. Besperaitytei - mergaičių A
kl. ir*A. Karaliūtei - mergaičių
B kl.
Varžybos buvo rengiamos ben
drai Toronto PPSK Aušros ir
LSK Vyties, ir reikia pasakyti,
kad jos visapusiškai pavyko. Va
kare Prisikėlimo parapijos pa
talpose buvo surengtas dovanų
įteikimas ir vaišės.
Varžybų surengimo sunkioji
našta teko nenuilstamiems jau
nimo darbuotojams Tėvui Pau
liui O,F.M. ir A. Suproniui, ku
riems stipriai talkininkavo Ka
nados Sporto Apygardos vado
vas Uogintas, J. Gustainis. K.
Šapočkinas ir kiti. ClevelandieČiai sportininkai, nors ir nežy
miai pralaimėję, išsivežė tikrai
malonius įspūdžius iš vaišingojo
Toronto, tvirtai įsitikinę, kad
draugiškumo ryšiai tarp Cleve
lando ir Toronto sportininkų tikrai keleriopai sustiprėjo.

Toronto Vyties krepšininkės sunkiai įveikiamos. Nuotraukoje iš kairės: komandos kapitonė O.
Balsienė, O. Žėkaitė, A. Biškevičienė, S. KasperaviČiūtė, A. Grybauskienė ir E. Žėkaitė.

■ v

Kai vienokio ar kitokio
įvykio sukeltos dulkės pra
deda nusėsti ir iškyla kon
tūrai, išryškėja padariniai,
pravartu iš arčiau pažvelg
ti, kas padaryta gera ar blo
ga, ir kokių išvadų galime
prieiti dėl ateities.

T. Supronaitė

Šios tarpmiestinės varžybos
nutartya vykdyti kiekvienais me
tais.
(Kitą savaitę duosime visų pa
sekmių davinius.)
A. Bielskus

Prieš LB suvažiavimą bu
vo pasisakymų, jog LB vi
suotinio suvažiavimas esąs
nereikalingas, kad jį galį
atstoti apygardiniai ar ra
joniniai. Tačiau LB CV-ba
toms neigiamoms nuotai
koms nepasidavė ir užsi
brėžto tikslo siekė visa
energija. Ir pasirodė, jog
ALB suvažiavimas buvo
ypatingai reikalingas. Jis

R. Gaidžiūnaitė

Mergaičių A klasėje - R. Gai
džiūnaitė (Žaibas) numetė diską
82'2", pagerindama Š.A.L. re
kordą, priklausantį R. Stravinskaitei (Žaibas) 79'4", pasiektą
1954 m.
Mergaičių A kl. 4x75 yd. es
tafetėje Žaibo komanda (L. Juo
dytė, A. Karaliūtė, I. Besparaitytė, R. Besperaitytė) pasiekė
naują Š.A.L. rekordą 39.0 sek.
Senas rekordas priklausė LSK
Žaibui 39.6 sek., pasiektas 1951
m.
Mergaičių B klasėje Elė Kromaitė (Vytis) pasiekė naują
Š.A.L. rekordą disko metime 73'6 1/2". Senas rekordas pri
klausė V. Karosaitei (Žaibas)
70’2", pasiektas šiais metais.
T. Supronaitė (Vytis) pasiekė
dvigubą Š.A.L. rekordą - mer
gaičių B ir C kl., beisbolo svie
dinuko metime 131'6", ir taipgi
šuolyje į tolį - C klasėje 13’91/2".
LSK Žaibo komanda (L. Juo
dytė, A. Karaliūtė, D. Čiurlio
nytė, V. Karosaitė) mergaičių
B klasės 4 x 55 yd. estafetėje
užfiksavo Š.A.L. rekordą 30.0
sek.
A. Žaliauskas
Visi 1, 2 ir 3 vietų laimėtojai
Jaunių A klasėje A. Žaliaus buvo apdovanoti kaspinėliais.
kas, (Aušra), trišuolyje pasiekė Specialiomis dovanomis buvo ap
40’8" (12.40 m), kas yra naujas dovanoti 4 geriausia pasirodę

Laikraštį pastoviai gerinant ir ruošiantis nuo
1960 metų pradžios dažninti, labai reikalingi nauji
skaitytojai.
Ateikit mums į talką. Užsakykit Dirvą savo ar
timiesiems, kurie dar jos iki šiol neskaito. Jei jūs
žinote tokius savo artimuosius, ar kaimynių?, kurie
norėtų su Dirva susipažinti, mes jiems laikraštį siu
sime nemokamai 4 savaites. Tuoj atsiųskite jų ad
resą.
Užsakydami ar rekomenduodami naudokitės čia
spausdinama atkarpa.

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti
(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Už saują prenumeratorių siunčiu $.
Mergaičių A klasės 4 x75 yd. estafetės naują rekordą - 39 sek.
pasiekusios Žaibo sportininkės: I. Besperaitytė, R. Besperaitytė,
L. Juodytė ir A. Karaliūtė.
Dirvos nuotrauka

(Mano adresas)

A. MUSTEIKIS
buvo reikalingas CV-bai dėl
tolimesnės veiklos plėtimo,
dėl išryškinimo nuotaikų,
kurios vyrauja vietose, ir
dėl keliamų problemų, ku
rias gyvenimas iššaukia.
Patiektoji darbotvarkė pa
rodė, jog centro valdybai
rūpi labai daug klausimų,
kuriuos norėta per suvažia
vimą labiau išdiskutuoti.
Deja, dviejų darbo dienų
nepakako toms problemoms
išsamiau išgvildenti. Jos
paliestos paviršutini š k a i,
kitos liko visai nenagrinė
tos.
LB uždaviniai yra platūs
ir šakoti. Ir šiuo atveju su
siduriama su finansiniais
sunkumais bei organizaci
niais trūkumais, šis LB su
važiavimas atkreipė dėme
sį, jog ji, kajp organizacija,
yra dar jauna, ir kad jai
reikalinga visų lietuvių di
desnė parama, norint lietu
viškus reikalus apimti ir
juos tinkamai tvarkyti.
Ypač turi atkreipti dėmesį
visos lietuviškos organiza
cijos, kad jos, veikdamos
paskirai, nenutoltų nuo ben
drųjų lietuviškų reikalų,
bet įsijungtų į juos, pasilikdamos savų organizacijų
rėmuose.
Per suvažiavimą iškeltos
problemos iš naujo priminė,
jog tokie suvažiavimai turi
būti daromi ne rečiau, kaip
treji metai, gal ir kas antri,
nes tik tuo būdu galima bū
tu aktualiausias problemas
nuodugniau išgvildenti ir
prieiti konkretesnių išvadų.
LB visuotiniai suvažiavimai
turi būti fiksuoti LB įsta
tuose, kad nepriklausytų
nuo kieno nors nuotaikų ar
nerangumo. Per ateinantį
LB suvažiavimą paaiškėtų,
kas buvo padaryta ir kokie
rezultatai.

. Neišspręstų problemų už
vilkinti negalima. Gyvena
me didelio tempo laikmetį.
Dveji metai lietuviškame
gyvenime yra didelis šuolis.
Įpraskime veikti sparčiau.
Suvažiavimai turi būti da
romi vis naujose vietose,
kad lietuviškoji visuomenė
justų mūsų gyvybės pulsą.
Iš šio suvažiavimo paaiš
kėjo, jog kai kurie LB pa
daliniai nėra pakankamai
disciplinuoti ar vis dar ne
pakankamai įsijautę į LB
gyvybinius reikalus, jei ne
rado reikalo atvykti patys
apylinkių pirmininkai ar de
leguoti atstovus. Apgailėti
nas reikalas, bet jis gali
mas pataisyti. Per ateinan
tį LB visuotinį suvažiavimą
privalo būti atstovaujamos
visos apylinkės bei visi LB
organai.

šio suvažiavimo protoko
las bus pagrindinis LB idė
jų šaltinis. Jis turėtų būti
kiekvienoje apylinkės val
dyboje, kiekvienoje apygar
doje, pas kiekvieną tarybos
narį ir pas lietuvius visuo
menininkus bei kultūrinin
kus, kad kiekviena proga
galėtų tas idėjas skleisti lie
tuvių visuomenės tarpe. Jo
spausdinimo išlaidoms pa
dengti kiekviena apylinkės
bei apygardos v-ba turėtų
iš anksto įmokėti 5 dolerius
CV-bai, o kiti turėtų jį gau
ti už vieną dolerį.
Iš šio suvažiavimo reikė
tų padaryti tokias išvadas:
1. ALB visuotinis suva
žiavimas buvo ypatingai
reikalingas ir bendram lie
tuviškam reikalui naudin
gas. Jo atstoti negalėjo ir
negalės nei apygardiniai nei
rajoniniai atstovų suvažia
vimai.
2. ALB visuotiniai suva
žiavimai turi būti daromi
ne rečiau,kaip treji metaųir
vis naujoje vietoje. Visuo
tinių suvažiavimų rengimas
turi būti fiksuotas JAV LB
įstatuose.

3. ALB visuotiniuose su
važiavimuose į darbų tvar
ką įtraukti mažiau klausi
mų, kad juos pilniau galėtų
atstovai išryškinti ir prieiti
konkretesnių išvadų.
4. LB padaliniai turėtų
jausti didesnę atsakomybę
bei būti labiau disciplinuo
tais pareigūnais lietuviškų
reikalų tvarkyme.
5. Kai kuri spauda nepa
rodė pakankamai reikiama
įvertinimo suvaž i a v i m o
klausimu ir nepakankamai
atstovavo, o tam reikalui
buvo sudarytos tinkamos
sąlygos. Ateityje spauda
turi rimtai susirūpinti ir
atsiminti, jog jos egzisten
cija pareina nuo LB veiklos.
6. LB yra pagrindinis me
dis ir labai šakotas. Ant jo
vienos šakos sėdi ALTas.
Jei jis kapos tą šaką, ant
kurios jis sėdi, gali atsitik
ti, jog jis nukris ir sudžius,
negaudamas sulčių iš ka
mieno.

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.: LI 1'5466
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• Milžino Paunksmės pa
statymo Clevelande garbės
rėmėjais sutiko būti: Salamander firmos atstovas B.
Gražulis, Dr. VI. Ramanaus
kas, namų pardavėjas P.
Mikšys, Dr. H. Brazaitis,
Dr. J. Skrinska, namų sta
tybininkas T. Dulieba, ar
chitektas B. Aras..
Ačiū garbės rėmėjams,
padedantiems Clevel a n d e
pastatyti Milžino Paunksmg.

Iš anksto pasirūpinkit
bilietais j Milžino
Paunksmės pastatymą
Milžino Paunksmės * pa
statymas Clevelande įvyks
ta jau ateinantį sekmadie
nį, spalio 11 d., 3:30 vai. p.
pietų Slovenian Auditorium
salėje (6409 St. Clair Avė.).
Bilietai parduodami nuo
7 vai. ryto iki 5 vai. vakaro
Dirvos redakcijoje. Vaka
rais galite užsisakyti šauk
dami telefonu GL 1-3967.
Bilietais prašom iš anksto
pasirūpinti, kad pastatymo
dieną prie kasos nebūtų su
sigrūdimo.
Bilietai spalio 11 d. nuo
10 vai. ryto iki 12 vai. taip
pat bus pardavinėjami Dir
vos redakcijoje. Gi Slove
nian Auditorium kasa tą
dieną bus jau atidaryta nuo
2 vai. p. pietų. Prašome vi
sus laiku bilietais apsirū
pinti, nes vaidinimas prasi
dės punktualiai.
Milžino Paunksmės pa
statymas, atsimenant, kad
visi aktoriai atvyksta iš
Montrealio, o taip pat atsi
veža istoriniam veikalui rei
kalingas dekoracijas, reika
lauja didelių išlaidų. Vienok
žinant, kad tai vienas iš
stipriausių lietu v i š k ų j u
dramos veikalų, ir pastaty
tas dramos teatro lygyje,
tas išlaidas verta daryti.
Verta todėl ir tą spektaklį
pamatyti, nes jis Clevelan
de antrą kartą tikrai nebus
vaidinamas. Verta, kad jį
pamatytų ir mūsų priau
gantis jaunimas. Juk tai
Lietuvos didybės laiku dra
mą. Jaunimui bilietai pigūs,
nes rengėjai nori, kad tik
daugiau jaunųjų su Lietu
vos praeitim susipažintų.

Tony Miklich ieško
pardavėjų
pardavinėti garsius, daugu-1
moj reklamuojamus Knapp
Aerotred Air-Cushioned ba
tus. Jei esate pensininkas
ar reikia ekstra pinigų, čia
yra jūsų laukiama proga.
Dieninis komisas ir draudi
mo apsauga pagal Knapp
Security Planą, šaukite FL
1-1500 ir gausite daugiau
informacijų. Arba rašykite
Tony Miklich, 1505 Ardoyne
Avė., Cleveland 9, Ohio.

Išnuomojamas 5 !/2 kamb.
butas
netoli šv. Jurgio bažn., nau
ja gazinė krosnis. $65.00
mėn. HE 1-8516.

Parduodamas namas
Maple Hts. 4 kambariai.
Gražus, didelis porcius už
pakalyje. Išdekoruotas ant
ras aukštas. Rūsys, gaso
šildymas, šiukšlių degintuvas.
MO 2-9022
Išnuomojamas butas,
6027 Superior Avė. Išnuo
mojami 5J/j kambariai ir
vonia, švariai išdekoruota.

Apačioje. $50 per mėnesį,
šaukti: IV 1-6880.

Vyresnio amžiaus moteris
reikalinga kaip kompanijonė kitai moteriai. Duoda
mas išlaikymas ir alga.
Svarbu ne darbas, bet namų
šiluma. Gražioj priemiesčio
vietoj, šaukti po 6 vai. va
karo.
WI 4-1373 arba HE 1-0560
VESTUVINĖS DOVANOS

Parduodami du kilimai
(carpetai)
9x12. Abu vienos spalvos.
Geros rūšies, mažai vartoti.
Šaukti IV 6-5279.
(79)

Didžiausias ir puošniausias spektaklis išeivijoje

Scena iš Milžino Paunksmės, kuri bus vaidinama spalio 11 d.
(Albinas Urbonas) ir Zbignievas (Leonas Barauskas).

Už kelių dienų Clevelande pa
kils Montrealio Lietuvių Dramos
Teatro uždanga, ir matysime
"Milžino Paunksmę". Kaip teko
girdėti, tai vienas didžiausių ir
puošniausių spektaklių išeivijoje.
Balys Sruoga parašė "Milžino
Paunksmę"
liepsnojančiame
žmogiško kelio vidurdienyje būdamas 34 metų amžiaus. Toks
yra ir jo veikalas: gaivališkas,
lyriškas, degantis. Po ištisos
eilės Sruogos dramų turėsime
laukti dar gerą laiko tarpsnį,
iki tolygiai impozantiško "Ka
zimiero Sapiegos". Nors pasta
roji drama spindi Sruogos ta
lento viršūnėje, lyg momenta
lus granito paminklas, tačiau
"M. Paunksmė" drąsiai stoja jai
prie šalies, kaipo neabejotinai
pajėgus varžovas. Turbūt nevel
tui ji dažnai vadinami lietuviš
kosios dramaturgijos perlu.
Klasišku kilnumu skamba "M.
Paunksmės" žodis, įrikiuotas
drausmingan ritmo žingsnin, lyg
šaunus pulkas, srūvąs lygiom
ir nesibaigiančiom gretom. Gi
paskirais fragmentais šią poe
tiškai - dramatinę tėkmę paskaldę, nustebsime kiekvienos
frazės tobulumu ir tiksliai niu
ansuota išraiška.
Sruogos dialogas gali būti pa
vyzdžiu kiekvienam dramatur
gui: dinamiškas jo riedėjimas
primena ugnies kamuolių žais
mą, nutrūkstantį tik atvangos
momentuose, po aukšto įtempi
mo vietų, kai ateina laikas su
simąstyti, reziumuoti ir spręsti
pačias giliausias žmogiškos eg
zistencijos problemas.
Gi Sruogos monologai, ne sykį
talpinti chrestomatijose,
yra
lyg puikios arijos, teikiančios
galimybės aktoriui blykstelėti

J. S. AUTO
SERVICE
Sav. J. Švarcas
Cleveland
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atidarą nuo ryto
8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS
Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas: mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas,
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini
akumuliatoriai.
24 hours towing.
Dienos tel.: HE 1-6352.
Nakties tel.: LI 1-4611.

vinys.
Tačiau "Paunksmės"
svarstyklėmis Algirdaitį perse! kėję, pilnai įtikime jo karčia
dalia. Gi konvencionalus tėvynės
išdaviko vaizdas savaime nu
grimzta užmirštin - lieka tra
giškas "M. Paunksmės" karalius
su savo žmogiškuoju sielvartu...
Tatai dar sykį patvirtina Sruo
gos talento stiprumą.
Pačią veikalo konstrukciją bū
tų galima palyginti su gotiška
katedra. Jei pradžioje ji visu
savo kūno masyvu remiasi že
mėn, jei pradiniai paveikslai de
ga jos troškimais ir aistrom,
tai tolydžio veikalas kyla vis
aukščiau į viršų ir pagaliau bai
giasi trapiais bokšteliais dan
gaus žydrumoj - susitaikymo va
landą atsiveria nemirtingumo vi
zijoj.
Puiki yra Sruogos "M. Paunks
mė" pasiskaityti - tylią sutemų
valandą, lietuviškąja raštija pa
sidžiaugti ir pasigėrėti.
Tačiau tikroji Sruogos dramų
paskirtis yra scena. Poeto
plunksna įdavė liepsnojantį savo
žodį aktoriui - pamilti, o pa
milus perteikti žiūrovui.
Su tokiomis mintimis pasitin
kame Clevelande "Milžino Pa
unksmę". Džiaugiamės, kad net
Clevelande. Nuotraukoje: Andrius ir sunkiausiose sąlygose į mus
dar ryžtasi ateiti lietuviškas
silpno ir bejėgio karaliaus "Pa spektaklis, kad vėl kyla uždanga
unksmės" tėkmėj išaugąs iki gi naujai teatro šventei z ir sklei
lios dvasios asmenybės. Be abe džiasi įspūdingos istorinės kro
jonės, Jogailą "reabilituoti" dra nikos puslapiai.
Z. V.
maturgui nebuvo lengvas užda

MILŽINO PAUNKSMĖ YRA GAIVALIŠKA,
LYRIŠKA, DEGANTI

NAMAS NETOLI
N. PARAPIJOS
Į šiaurę nuo Blvd. mūri
nis ir medinis namas. 8 me
tų. 6 kamb. Colonial sti
liaus. Kilimai. Kambarys
rūsyje. Netoli Naujosios
parapijos bažnyčios. Kaina
— $23,000.
De Vann Real Estate
535 E. 185 St.
KE 1-2227
(80)

I* laikrodininko krautuvę atei
na jaunas vyras.
- Ar galėtumėte perimti pen
kis sieninius laikrodžius ir sep
tynis žadintuvus?
- Neprekiauju vogtais dalykais.
- Jie ne vogti, - aiškina jaunas
• Montrealio Dramos Te
Tai vestuvinės
atro aktorių daliai, kurie į vyras.
Clevelandą atvyksta spalio dovanos, (tp)

10 d., šeštadienį, 6 vai. va
karo, reikalingos nakvynės.
Nakvynės reik a 1 in g o s
šiems aktoriams: Kaziui
Veselkai, Juozui Akstinui,
Bronei Malaiškienei, Felici
jai Sideravičiūtei, Vytautui
Sabaliui, Albinui Urbonui,
Vaclovui Kerbeliui, Vincui
Skaisgiriui, Ričardui Simaniūkščiui ir Zigmui Lapi
nui.
Pažįstamieji arba sutin
kantieji nakvynes parūpin
ti praneškit Dirvai (HE
1-6344) arba vakarais —
GL 1-3976.
• Naujosios lietuvių pa
rapijos choras lapkričio 28
d. lietuvių salėje rengia
koncertą.
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dailiojo skaitymo menu. "M. Paunksmėje" jų. gausiai aptinka
me: štai, žaižaruoją Švitrigailos
monologai kalėjime, jo priesaika
Trakuose, prie Vytauto karsto;
štai, Zbignievo Olesnickio husitų
temos varijacijos ir jo susirė
mimas su karalium Lucke; Štai,
garsieji Jogailos monologai,
sprendžią būtį hamletiškuoju
principu.
Aktoriškoji "Paunksmės" me
džiaga įdomi visam sąstatui. Ne
tik pirmaeiliai, netik antraeiliai,
bet ir trečiaeiliai vaidmenys(ukvedys Svientekas, kalėjimo sar
gas, popiežiaus legatas Andrius
ir kt.) yra gyvi žmonės, su ryš
kiais charakteriais bei intere
sais.
O ką bekalbėti apie didžiuosius
vaidmenis: Štai, visagalis Zbig
nievas - šimtakaukis politinis
intrigantas ir garbėtroška, at
austas tonų ir pustonių varso
mis, tarsi jo vidų atskleidžiant,
būtų apimta visa tamsioji skalė.
Štai, ūmus kunigaikštis Švitri
gaila, tasai tipingas krikščiony
bės ir pagonystės sąvartos pro
duktas, ugningas Lietuvos sosto
pretendentas, tik paskutiniame
paveiksle perprantąs Vytauto di
dybę ir prisiimąs įpėdinystės
tęstinumą.'
Štai, Alšėnų kunigaikštytė So
fija, ketvirtoji Jogailos žmona,
jaunystės metuose ištekinta už
karštančio karaliaus: su dvasi
niais savo konfliktais ir mote
riškos nedalios gėla, o betgi
beatodairiškai siekianti įsigalėti
soste ir, tarsi liūtė, kovojanti
už tvirtas pozicijas karalai
čiams.
Štai, senelis Jogaila, prisikė
lęs iš istorijos lapų su visa
savo tragedijos patetika - nuo

Būtinai pamatykit Milžino
Paunksmę. Tai vienintelė proga
Clevelando ir jo apylinkių
lietuviams.
Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus.
Prašant išvežiojame į namus.

Sonka (Birutė Pūkelevičiūtė) ir Zaremba (Zigmas Lapinas) Mil
žino Paunksmės I veiksme.

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

7007 Superior Avė.

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

EAST CLEVELAND —EUCLID &. SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

Sav. O’Bell-Obelenis

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 i mus ir būsit patenkinti.

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

ST. CLAIR BAKERY
6212 Superior Avenue

Greta Ezella Theatre

ACCOUNTS
INSURED TO

‘10,000

HOME AND
REMODEUNG LOANS

CORNER 68TH-SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina
vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus
vedėjas.

P. J. KEKSIS

FUNERAL HOMES

609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

OFISO TELEF.: M A i n 1-1773
REZIDENCIJA: PEN’INSVl.A 2521

Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba
asmeniškai.

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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DIRVA

Los Angeles lietuviai

DIRVA
• Jaunas lietuvis dailinin
kas Leonas Urbonas, gyve
nąs Sydnėjuj, Australijoj,
už savo pastelės kūrinį
„Motina”, gavo 1959 m.
Mosman meno premiją. To
je pačioje parodoje Henri
kas Šalkauskas už savo pie
šinį tušu gavo atžymėjimą.

■+ + +'
THE FIELD

Volcietijoį išrinkta nauja Baltų
draugijos valdyba
Baltą Draugijos Vokieti
joje lietuvių-vokiečių sekci
ja rugsėjo mėn. buvo su
šaukusi Stuttgarte visuoti
nį narių susirinkimą, ku
riam pirmininkavo pasiun
tinybės patarėjas Dr. A.
Gerutis. Susirinkime buvo
priimti draugijos įstatų pa
keitimai.

Baltų Draugijos gen. se
kretorius A. Gruenbaumas
pranešė, kad sekantis drau
gijos darbo suvažiavimas
įvyks kitų metų pavasarį
Lueneburge, vokiečių rytų
akademijos patalpose. Su
važiavime bus skaitomi re
feratai iš Pabaltijo tautų
įvairių gyvenimo apreiškų.

pp. Vykintas, Stankaitis ir
Kairys.
Stuttgarte buvusiame ”B.
D.” susirinkime dalyvavo
visi Vliko Vykd. Tarybos
nariai su pirmininku J.
Glemža priešakyje. Taip
pat svečio teisėmis dalyva
vo
E. Simonaitis.
Įvertindamas Baltų Drau
gijos nuopelnus, vokiečius
supažindinant su lietuvių
tautos kultūriniais laimėji
mais, Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas New Yor
ke ir šiemet draugiją parė
mė tam tikra- pinigine su-

Įsipareigojimas atliekamas ne žodžiais... Rugsėjo 19 d. įvykusioje ALTS Los Angeles skyriaus
ir Tautinių Namų Fondo rėmėjų gegužinėje, kur dalyvavo arti šimto svečių, dvi ponios atlieka savo
ankstyvesnius pasižadėjimus remti tautinių namų įsigijimą, savo įnašus įmokėdamos grynais pinigais.
Tai ponios Adelė De Rose ir Irlikienė (buvusi čikagietė). Pinigus priima patenkintas Bronius Gediminas.
Kairėje (su juodais akiniais) savo eilės laukia aktyvus tautinių organizacijų veikėjas agr. Bronius
Dūda, pastaruoju metu pradėjęs sėkmingai verstis maisto produktų krautuvės bizniu.
V. Aleksandrūno nuotrauka

BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS

Į naują „Baltų Dr-jos”
delegatų instituciją išrinkti

• Eglė žilionytė, Galios ir
Petro žilionių duktė, rūgs.
29 d., laivu Liberte, išplau
kė į Prancūziją tęsti pran
cūzų kalbos studijų Sorbonnos Universitete. Eglė yra
New Yorko universiteto
studentė, laimėjusi vieneriams metams stipendiją
vykti į Europą.

• Kristina Paprockaitė, Dr.
V. ir B. Paprockų dukra,
New Yorko universiteto
studentė, vasaros atostogas
praleidusi Prancūzijoj, spa
lio 18 d. išvyksta studijų
tęsti į Heidelbergo Univer
sitetą, Vokietijoje.
Eglė žilionytė ir Kristi
na Paprockaitė aktyviai
reiškiasi lietuviškam kultū
riniam gyvenime, todėl tiki
masi, kad ir toliau išvykusios, reprezentuos lietuvai
čių vardą.

• Didžiausiam Suomijos
dienraštyje Helsingin Sanomat rugpiūčio ir rugsėjo
mėnesiais buvo atspausti
iliustruoti rašiniai, paminintieji buvusį Lietuvos
prezidentą A. Stulginskį, iš
Sibiro grąžintą į Lietuvą ir
dirbantį Vitėnų kolūky,
prof. J. Balį, nesenai at
šventusį 50 metų sukaktį,
kuris Nepriklausomos Lie
tuvos laikais dažnai Suomi
joj lankydavosi,, ir gen. T.
Daukantą, nesenai atšven
tusį 75 m. sukaktį. Jis 1917
m. yra buvęs Helsinkyje
gyvenančių lietuvių draugi
jos pirmininkas.
• Dr. M. Kavolis gavo laiš
ką iš Lietuvos, kuriame
tarp kitko buvo rašoma:
„Lauksime Jūsų radijo pa
mokslo rugsėjo pabaigoje”.

• Mirus kun. Ig. Boreišiui,
Šv. Antano parapijos klebo
nui Detroite, jo įpėdiniu pa
skirtas kun. Valteris Stan
kevičius, čia gimęs, lietuvių
reikalus suprantąs kunigas.
• Vilniaus Krašto Lietuvių
Sąjungos Bostono skyriaus
valdybą sudaro: J. Galinis
— pirm., J. Sonda — sekr.,
A. Andriulionis — ižd.
• Korp! Neo-Lithuania me
tinė šventė Chicagoje įvyks
lapkričio 7 d.
Kadangi kiekvienais me
tais vis daugiau dalyvių at
silanko į šią šventę, šiais
metais yra išnuomota vie
name viešbutyje tikrai gra
ži ir talpi salė.

A. A. ROBERTUI JUKNAIČIUI
mirusj reiškiame gilią užuojautą žmonai BRONEI,

uošvei J. JANKAUSKIENEI, RAČINSKŲ šeimai ir

Muzikas V. Rymavičius, gjivenąs Buenos Aires, Argentinoje,
atšventė 60 metų sukaktį. Ta proga rugsėjo 5 d. parapijos salėje
buvo surengtas jo pagerbimas. Nuotraukoje: inž. S. Babronis,
muzikas V. Rymavičius ir pramonininkas J. ČikŠtas.
L. Kančausko nuotrauka

Dėl švenčių sveikinimų
Turime mielą paprotį Kalėdų
ir Naujų Metų proga sveikinti
savo gimines, bičiulius ir kai
mynus švenčių atvirukais.

Bet- jų rašymas ir pasiunti
mas atima daug laiko, o išleistų
pinigų didžioji dalis eina į sve
timųjų kišenę.

Šitas dvi aplinkybes turėdama
galvoje, JAV LB Centro Valdyba
savo tautiečiams siūlo žymiai
patogesnį sveikinimo būdą.
Centro Valdyba švenčių proga
išleis specialią savo pranešimų
laidą. Joje taip pat duos vietos
visų lietuvių ir jų organizacijų
įstaigų bei įmonių sveikinimams.
Tuo būdu sveikinantieji su
taupys daug laiko, o Lietuvių
Bendruomenė už patarnavimą su
rinktus pinigus panaudos kultū
riniams savo planams vykdyti.
Šių metų sveikinimų pajamos
skiriamos Lietuvių Bendruome
nės skelbiamo jaunimo dramos
konkurso premijai.
Sveikinimus siųsti adresu:JAV
LB Centro Valdyba 1209 Melbourne Rd., Cleveland 12, Ohio.
Paskutinė siuntimo diena - 1959
lapkričio 15. Sveikinamųjų var
dai ir pavardės turi būti para
šyti įskaitomai.
Mokestis - a) Asmenims: už
pirmuosius
15 sveikinamųjų
$3.00, toliau už kiekvieną de-

šimtį ar jos dalį po $1.00.
b) Organizacijoms, įstaigoms
ir įmonėms: visas leidinio pus
lapis $30.00, pusė - $17.50, ket
virtadalis - $9.00, aštuntadalis $5.00.
Pinigus siųsti kartu su svei
kinimais. Taip pat siųsti ir svei
kinamųjų sąrašą su adresais,
kad būtų galima leidinį pasiųsti
kiekvienam sveikinamajam.
JAV LB Centro Valdyba

Spalio 17 d., 3 vai. p..- p.,
Šv. Petro bažnyčioje South
Bostone susituoks Birutė
Danerytė su Vyt. Meškele
iš Chicagos. Birutė yra bai
gusi Boston Clerical School
ir daug dirbusi jaunimo bei
studentų organizacijose. Po
„medaus” kelionės jaunieji
apsigyvens vėjų mieste —
Chicagoje.
*
Per paskutinį susirinki
mą išrinkta nauja Bostono
Studentų skyriaus valdyba.
Pirmininkas: Romas Šležas
— 24 Prospect St., Hyde
Park, Mass., tel.: EM
1-3975; vicepirmininkas —
Aloyzas Mučinskas, 155
„N„ St., So. Boston, tel.:
AN 8-7885; sekretorė —
Danutė Gedmintaitė, 15 Mt.
Ida Rd., Dorchester, tel.:
TA 5-3969; iždininkas —
Romas Venckus, 5 Thomas
Park. So. Boston, tel.: AN
8-8667.
*
Komercinis dailini n k a s
Julius ir Renata špakevičiai
susilaukė trečio šeimos na
rio — dukrelės.
Antrą Kalėdų dieną, Bos
tono sk. Vyčiai, naujai at-

remontuotose Strand Buil
ding salėse, rengia Naujo
sios Anglijos lietuvių visuo
menei „semi-formal” balių,
'SERENADA’ vadi namu.
Havajietiškai išdekoruotoje
viršutinėje salėje vyks me
ninė programa ir šokiai,
grojant geriausiam Bostono
orkestrui — „Vincent Ma
rino”. Romantiškų žvakių
liepsnelių apšviestoje apati
nėje salėje, patogiai prie
mažų staliukų sėdėdami
svečiai, gurkšnodami ir už
kandžiaudami, matys spal
votą filmą iš Brusselio Pa
saulinės parodos, bei spal
votus vaizdus iš atsistačiusios Europos. Salių dekora
cijos — Vernerio Mikaičio
iš N. J. Pelnas skiriamas
Vasario 16 gimnazijai pa
remti.
♦

Bostone veikia trys lietu
vių radijo programos sek
madieniais: 8-9 vai. ryto iš
stoties WK0X (1190) gir
dimas „Laisvės Varpas” P.
Viščinio vadovaujamas; 11
— 12 vai. stotis WHIL
(1430) perduoda Ant. Kneižio „The Lithuanian Radio
Hour; ir 2:30-3 vai. iš stoties WLYN (1360) transliuojama „Lietuvių Radijo
Programa’’, Stepono ir Valentinos Minkų vadovauja-

Rom. Bričkus
DR. V. ČEPO ĮSPŪDŽIAI
FILIPINŲ DŽIAMBORES

IŠ

Bostono "Žalgirio" tuntas ren
gia sueigą spalio 11 d. 6 v.vak.
salėje po bažnyčia So. Bostone,
kurioje vyr. sktn. V. Čepas duos
išsamų pranešimą iš įvykusios
pasaulinės skautų Džiamborės
Filipinuose. Taip pat parodys
filmą iš tos stovyklos gyvenimo.
Chicagoje spalio 4 d., 3 vai. p.p. įvyki? Tėvų Jėzuitų namų pa- > Visus skautų tėvus bei bičiulius,
šventinimas, kurį atliks vysk. V. Brizgys. Nuotraukoje: Jėzuitų seses ir brolius kviečiame atsi
namai, bažnyčia ir vienuolynas.
lankyti.

visiems kitiems giminaičiams
A. Steponavičienė,
J. ir J. Daunorai

Vicekonsului ANICETUI SIMUČIUI
ir jo žmonai

p. JANINAI SIMUTIENEI,
gim. ČIURLYTEI, motinai LEOKADIJAI SIMU

TIENEI ir tėvui inž. JURGIUI ČIURLIUI mirus,
gilią užuojautą reiškia
Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris
New Yorke

• Dail. A. Rūkštelės 19 pa
veikslų, išstatytų Bostone
vykusioj parodoj, nupirko
žiūrovai. Jų būta virš 500.
• LST Korp! Neo Lithuania
Toronto skyrius širdingai
dėkoja Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos moterų bū
reliui už finansinę paramą
vykstantiems vietos sky
riaus nariams į Korp! Neo
Lithuania stovyklą JAV-se.

• Toronto lietuviu sporto
klubo „Vytis” stalo tenisi
ninkai spalio 10-11 dieno
mis dalyvauja Niagaroje
centrinės Kanados stalo te
niso varžybose.

ALT Bostono skyriaus iniciatyva buvo suorganizuotas bendras pavergtųjų tautų komitetas, kuris
rugsėjo 19 d. Bostone sušaukė protesto mitingą dėl Chruščiovo lankymosi Amerikoje. Kardinolas
Cushing ta proga katedroje pasakė pamokslą, pasmerkdamas komunizmą. Nuotraukoje: grupė lietuvių,
dalyvavusių protesto eisenoje.

