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VAKARAI PASKELBĖ NUSIGINKLAVIMO PLANA
Ženevos konferencijoje tikimasi pažangos

prie Jungtinių Tautų. Kiek
viename susitarime turi 
būti numatomos ir jo vyk
dymo kontrolės priemonės.

Kovo 15 Ženevoje prasi
dėjo tarptautinė nusigink
lavimo konferencija, kurio
je dalyvauja .penkios Va
karų valstybės ir Sovietiją 
su keturiais savo satelitais. 
Iš Vakarų pusės konferen
cijoje atstovaujamos: JAV, 
Britanija, Prancūzija, Ka-' 
nada ir Italija; sovietinio 
bloko nariai: Sovietiją, 
Lenkija, Rumunija,. Čeko
slovakija ir Bulgarija.

Konferencijos išvakarėse 
Vakarų valstybės pasiuntė 
sovietinio bloko nariams ir 
paskelbė savo nusiginklavi
mo planą, kuriame rūpes
tingai aptariamos nusigink
lavimo ir jo kontrolės prie
monės.

Planą sudaro trys dalys. 
Pirmiausiai turi būti 

įsteigta tarptautinė nusi
ginklavimo o r g a nizacija. 
JAV sluoksniai pastebi, kad 
nesą numatoma sudaryti 
pilną organizaciją iš kar
to: jos apimtis būsianti 
plečiama su kiekvienu nu
siginklavimo ir jo kontro
lės žingsniu.

Sukūrus nusiginklavimo 
o r g a n i zaciją, kiekyienas 
kraštas turės suteikti ži
nias apie savo poligonus, iš 
kurių iššaunami erdvės ve
žimai. JAV delegacijos nuo
mone, tas klausimas esąs 
pirmo svarbumo.

Valstybės turės susitarti, 
kurių rūšių ir kokius kie
kius konvencinių ginklų 
reikės padėti į sandėlius duolinių ginklų gamybos 
savose teritorijose, bet 
tarptautinės organizacijos 
priežiūroje.

Kitas žingsnis pirmoje 
nusiginklavimo fazėje bus 
Sovietijos ir JAV ginkluo
tųjų pajėgų sumažinimas 
iki 2,500,000 vyrų. Vėliau, 
nustačius kitų kraštų ka
riuomenių ribas, JAV ir 
Sovietiją pasiliks po 2,100,- 
000 vyrų po ginklu.

Tuo pat metu turės būti 
pradėtos studijuoti kitos 
nusiginklavimo problemos. 
Į jas įeina suradimas prie
monių, kurios garantuotų, 
kad jokia valstybė nėra 
„pasidėjusi” naikinam ų j ų 
ginklų erdvėje, ir nustaty
mas ribos, kada turi būti 
nutraukiama branduolinių 
ginklų gamyba.

Taip pat turės būti susi
tarta pervesti karines bran
duolines medžiagas nekari
niams tikslams, surastos 
priemonės apsisaugoti nuo 
netikėtų užpuolimų ir su
kurta tarptautinė policija

Antroje fazėje turės būti 
išpildyti pasiektieji susita
rimai. Tačiau nebūtina 
baigti visus pirmosios fazės 
susitarimus, prieš prade
dant antrąją. Valstybės su
tiks uždrausti erdvės veži
mų naudojimą branduoli
niams ginklams ir susitars 
dėl sistemos raketų iššovi- 
mo poligonams kontroliuo
ti.

Taip pat jos susitars nu
traukti sprogstamosios me
džiagos gamybą karo rei
kalams, sutartus jos kie
kius perduodant ne ginklų 
gamybai, tarptautinės kon
trolės priežiūroje. Prasidės 
mažesniųjų valstybių kari
nių pajėgų mažinimas. Pra
dėti pirmieji žingsniai su
kurti taikos išlaikymo or
ganizacijai.

Išpildžius visus pirmųjų 
abiejų fazių susitarimus, 
prasidės trečioji, kuri ap
ims vis didinamą, kontro
liuojamą karinių pajėgų ir 
ginklų mažinimą iki vidaus 
saugumo reikalams reika
lingo kiekio.

Tam tikslui pasiekti tarp
tautinė nusiginklavimo ko
misija turi būti išugdyta 
iki tokio laipsnio, kad ji ga
lėtų inspektuoti vykdymą 
sutarčių, liečiančių bran- 

uždraudimą, palaipsninį tų 
ginklų eliminavimą ir visiš
ką raketų sunaikinimą.

Nauji elementai Vakarų 
plane yra siūlymai uždraus-

Karaliaučiuje esamos ru
siškos bibliotekos vedėja 
kreipėsi į respublikinę bib
lioteką Kaune, prašydama 
atsiųsti į Karaliaučių lietu
viškos literatūros, nes bib
liotekos lankytojai reika
lauja. Dabar iš Kauno į Ka
raliaučių siunčiama didoka 
siunta lietuviškų knygų — 
daugiausia vertimų iš rusų 
autorių, o taip pat ir apro
buotų lietuvių autorių kū
rybos (Cvirkos, Simonaity
tės, Venclovos, žemaitės, 
Vienuolio, Biliūno ir kt. 
raštų)o

REŽISORIŲ MOKYKLA
Vilniaus kultūros techni- 

ti erdvės vežimuose gabenti 
b r a n d uolinius g i n klus, 
įsteigti sandėlius konvenci
niams ginklams ir nusi
ginklavimo žingsnius nesie
ti su politiniais posūkiais.

Vakarų planas šį kartą 
nėra laikomas „vienalyčiu 
pakietu”, kaip 1957 metais, 
kada sovietų blokui jį buvo 
pasiūlyta priimti arba at
mesti. Jis esąs tiktai bazė 
deryboms ir „lankstus”.

Nesitikima, kad sovietai 
jį priimtų. Jie greičiausiai 
pasiūlys kiek modifikuotą 
Chruščiovo planą, kuriame 
buvo siūloma visiškai nusi
ginkluoti per ketverius me
tus, nesukuriant pakanka
mos kontrolės tam nusi
ginklavimui .patikrinti.

Vakarų valstybių pažiū
ra nusiginklavimo konfe
rencijos išvakarėse buvo: 
jei Sovietiją nenori priimti 
kontrolės priemonių, ji iš 
tikrųjų nenori nusiginkluo
ti. Vakarai gi nenori pradė
ti nusiginklavimo, kol ne
bus susitarta dėl priemonių 
tam nusiginklavimui kon
troliuoti.

Bet iš kitos pusės netiki
ma, kad dabar Ženevoje 
prasidėjusi konfere n c i j a 
vyks ligšioline schema: pa- 
siūlymas-atmetimas, pasiū
lymas - atmetimas. Viena, 
artėjant viršūnių konferen
cijai, būsią vengiama aš
trinti nuomonių skirtumus 
ir būsią daugiau polinkių į 
kompromisus; antra, dau
gumas Vakarų delegatų ti
ki, kad sovietų blokas nori 
labiau nusiginkluoti, negu 
ligšiol, ir todėl galįs paro
dyti daugiau nuolaidų.

kume tarp kitų dalykų mo
koma ir vaidinimus režisuo
ti. šiomis dienomis techni
kumas išleido 16 mokytų 
režisorių, kurie visi buvo 
aktoriaus Simaškos moki
niai. Daugumas jų vyksta 
dirbti provincijos kultūros 
namų vedėjais. Tačiau vie
nas, Sigytas Liepinis, pri
imtas režisoriaus asistentu 
Vilniaus dramos teatre.

* VAK. VOKIETIJOS kancl. 
Adenaueris New Yorke susitiko 
su Izraelio premjeru Ben Gu- 
rion ir kalbėjosi apie žydų prob
lemą bei įvairius tarptautinius 
reikalus. Adenaueris pareiškė, 
kad jo vyriausybė remsianti Iz
raelio tautą.

Prieš savaitę atvykusi iš Lietuvos Barbora Armonienė su sūnumi Jonu, praeitą šeštadienį dalyvavo 
Vaidilos Teatro statomoj premjeroj "Melas šventykoje" ir pertraukos metu turėjo progos pasikalbėti 
su clevelandiečiais. Nuotraukoje: Vilties Draugijos valdybos narys dr. VI. Ramanauskas (dešinėje) 
kalbasi su Armonais. V. Bacevičiaus nuotrauka

CHRUŠČIOVO KELIONĖ Į PARYŽIŲ ATIDĖTA
Nelauktas susirgimas sumaišė de Gaulle programą

Sovietijos premjeras Chruš
čiovas susirgo "gripu" ir kovo 
15 turėjusią prasidėti "tour de 
France" numato atidėti savaitę 
ar ilgiau. Tokio turinio praneši
mai buvo paskelbti Maskvoje ir 
Paryžiuje, kur prez. De Gaulle 
turėjo nutraukti visus pasiruoši- 
mis kom mistiniam diktatoriui 
sutikti.

Apie Chruščiovo susirgimą ne

Auksinis medalis, kurį Prancūzijos vyriausybė įteiks atvykusiam 
į Paryžių Chruščiovui. Vienoje jo pusėje Chruščiovo galva, antroje-- 
Paryžiaus vaizdas, satelitas ir balandis su alyvos šakele.

skelbiama jokių detalių, todėl 
pradžioje buvo kilę spėliojimų, 
ar liga nesanti politinė, bet vė
liau pradėta tikėti, kad jos esa
ma tikros, nes Chruščiovas, ku
riam šį mėnesį sukanka 66 me
tai, iš įtemptos kelionės po Azi
ją grįžo pastebimai nuvargęs. 
Pastaraisiais metais vis pasi
girsdavo žinių, kad Chruščio
vas turįs bėdų su savo kepeni
mis ir inkstais, ir kelionės po 
JAV metu paaiškėjo, kad jam 
reikalinga dieta be druskos. Taip 
pat yra duomenų, kad jis pasta
ruoju metu vis dažniau atostogau
davo ir ilsėdavosi savaitgaliais.

Paryžiaus diplomatiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad liga 
galinti sutrumpinti Chruščiovo 
vizitą Prancūzijoje, juo labiau, 
kad De Gaulle balandžio pradžio
je turi vykti Londonan pasitari
mams su Macmillanu. Praeitos 
savaitės pabaigoje Macmillanas 
lankėsi Paryžiuje ir, kaip komu
nikate sakoma, vizito metu pa
siekęs, ką norėjęs pasiekti. Ta
čiau nėra jokia paslaptis, kad 
tebeliko eilė nuomonių skirtu
mų, kuriuos galutinai norima iš
siaiškinti po De Gaulle pasikal
bėjimo su Chruščiovu. De Gaulle, 
kaip žinoma, savo pažiūromis į

KAIRĖJE: Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje nariai su garbės pir
mininku kons. A. Polišaičiu. Pla
čiau apie Brazilijos lietuvius 
3 psl.

santykius su sovietais yra arti
mesnis Vak. Vokietijos kancle
riui Adenaueriui, negu britų Mac- 
millanui, kuris ieško lankstesnės 
linijos.

Chruščiovo susirgimas pran
cūzų vyriausybės sluoksniuose 
buvo sutiktas su apgailestavimu, 
nes jisai ne tik sujaukė su di
delėmis išlaidomis surištus pa
sirengimus komunistiniam dikta

toriui sutikti, bet iškėlė ir eilę 
vidaus politikos komplikacijų, 
ypač karštėjančius debatus, kaip 
reikėtų Chruščiovą * pasitikti. 
Pradžioje buvusi tyli opozicija 
pastarosiomis dienomis, komu
nistams pradėjus organizuoti 
"simpatiškąsias minias" ir 
prancūzų - sovietų draugystės 
manifestacijas, iššaukė karštą 
reakciją.

Paskutinėmis dienomis prie 
konservatyviųjų sluoksnių, smer
kiančių vyriausybės elgesį su 
politiniais pabėgėliais, prisijun
gė ir socialistai, kurių šūkis: 
"Jokių gėlių kruvinajam Vengri
jos tironui!" Laisvosios profesi
nės sąjungos atsisakė susitikti 
su Chruščiovu. To pasėkoje vy
riausybė turėjo vetuoti ir komu
nistinių profesinių sąjungų pra
šymą leisti Chruščiovui aplankyti 
vieną fabriką ir miesto rotušę 
komunistų dominuojamame Pa
ryžiaus priemiestyje. Atsargos 
karių organizacijos skatinamos 
boikotuoti Chruščiovo vizitą.

Daugiausiai pasipiktinimo vy
riausybės paruošta programa su
silaukė iš katalikų dvasiškijos. 
Jos vadai, kaip sakoma,neprieš
taraują Chruščiovo-De Gaulle 
pasitarimams, bet nepritaria vy
riausybės užplanuotam dviejų 
katedrų aplankymui. Kunigams 
įsakyta išvykti iš bažnyčių, kai 
Chruščiovas jas lankys. Popie
žiaus nuncijus, diplomatų korpo 
dekanas, ruošiasi išvykti Romon, 
kad nereikėtų susitikti su komu
nistiniu diktatorium.

Vyriausybės rūpesčius didina, 
drauge mažindamas jos presti
žą, ir Korsikon ištremtųjų pa
bėgėlių klausimas. Dabar juos 
reikės laikyti izoliuotus ne mė
nesį, o ilgiau. Kai kas net spė
lioja, kad jie iš Korsikos nebū
sią paleisti iki birželio mėnesio, 
kol pasibaigs gegužės mėnesi 
prasidedanti viršūnių konfe
rencija, kada Chruščiovas atvyks 
Paryžiun antrą kartą.

Vėlesniu vienodo turinio 
pranešimu iš Paryžiaus ir 
Maskvos, Chruščiovo kelio
nės data į Paryžių nustaty
ta kovo 23, ir pats vizitas 
sutrumpinamas keturiomis 
dienomis. Chruščiovas iš 
Paryžiaus grįš balandžio 3, 
dviem dienom prieš prasi
dedant De Gaulle pasitari
mams su Macmillanu Lon
done.

Paryžiuje tikima, kad 
Chruščiovo „gripą” iššau
kusios dvi priežastys: jis 
buvo perdaug pavargęs po 
kelionės Azijoje, ir jam ne
patiko prancūzų paruoštoji 
jo vizitų programa, kurią 
dabar norima pei pasiunti
nį Vinagradovą kiek pa
keisti.

Esą, Chruščiovui nepati
kęs programon įtrauktas 
aplankymas aviacijos ba
zės, kurioje ruošiami pilo
tai Alžiro karui, vizitas į 
Sacharos naftos laukus ir 
lankymas miestų, kaip pvz. 
Nancy, kur savivaldybinės 
įstaigos pareiškė nepagei
daujančios jo vizito. Iš ki
tos pusės, Chruščiovui ne
patiko Prancūzijos vyriau
sybės neleidimas susitikti 
su komusistinėmis profesi
nėmis sąjungomis bei kal
bėti rotušėje, kurioje pra
eitą rugsėjį kalbėjo prez. 
Eisenhovveris. Rotušėj yra 
laikoma 1848 m. prancūzų 
revoliucijos lopšiu.

* BRITAI į viršūnių konferen
cijoje svarstysimų klausimų są
rašą numato įtraukti Rytų-Vaka
rų koegzistencijos taisyklių są
rašą, kuris turėtų būti paskelb
tas konferencijos komunikate, 
kitaip tariant, Chruščiovo patvir
tintas. Dabar Chruščiovas šyp
sosi ir labai maloniai kalba, kai 
susiduria su Vakarų valstybių 
politikais, ir prapliumpa Vakarų 
koliojimu ir šmeižtais, kai su
sitinka su neutraliaisiais, pvz., 
pastarosios kelionės po Aziją 
metu.
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ŠVENTŲJŲ PAVEIKSLU PRIEDANGOJE Taip buvo išdavinėjama Amerika

N e p r i klausomybės lai
kais Lietuvoje turėjome gal 
kiek daugiau šešių šimtu 
komunistų, kurių 93,9% 
sudarė "išrinktosios tau
tos" jaunimas. Likusieji 
6,1% buvo vietiniai rusai ir 
kiek lietuvių.

Kasmet, gegužės 1 d. iš
vakarėse, Kaune ir kitose 
vietovėse, nakties tamsos 
priedangoje, buvo išmėto
mi komunistiniai atsišauki
mai. Kartais tolokai už 
miesto, kur nors medyje, 
būdavo iškeliama raudona 
vėliava.

Atsišaukimų apačioje vi
sados būdavo' pažymėta: 
"S p a r tako" spaus t u v ė, 
Kaune. Tikrumoje, toji 
spaustuvė buvo keliasde
šimt kartų mūsų saugumo 
policijos likviduota ir ko
munistų pogrindžio vėl at
gaivinama.

Kartą saugumo policija 
patyrė, kad Kauno prie
miestyje V i 1 i j ampolėje, 
mažoje, menkai atrodančio
je lūšnelėje, komunistai vėl 
įkūrė jau kelintą iš eilės 
"Spartako" spaustuvę. Tuo
jau pradėta tą lūšnelę sek
ti. Joje gyveno vidutinio 
amžiaus vyras ir moteris, 
neva vedusiųjų pora. Lūšna 
retkarčiais buvo lankoma 
Įtartinai atrodančių juo
dais, garbanuotais plaukais 
vyrukų. Visi lankytojai bu
vo pradėti sekti. Tuoj buvo 
nustatyti jų adresai ir pa
vardės. Bet saugumo poli
cijai labiausiai rūpėjo pati 
spaustuvė.

Prieš pat gegužės I-ją, 
vėlybą naktį, saugumiečiai 
patylom apsupo lūšnelę. Pa- 
sibeldus į -langą, gyventojai 
iš karto nenorėjo saugumie
čių įsileisti. Lūšnos vidus 
buvo gana skurdus: vienas 
miegamas kambarys ir di
delė virtuvė. Miegamajame 
virš lovos kabojo du dideli 
musių gerokai nutupėti 
šventųjų paveikslai. Lovo
je gulėjo ir neva verkšleno 
moteris, apsiklojusi gana 
nešvaria patalyne. Virtuvė-

Žmonės mūsų klausia:
"Kodėl Stroh's ugnim verdamas?"

Atsakymas yra toks:
"Taip gaunamas geresnis alus!"

Stroh’s skirtingas virimo būdas (atvira 
ugnim virimas prie 2000 laips.) padaro 
skirtingo skonio, kurį jūs pajusite iš 
pirmo Stroh’s alaus paragavimo. Ban
dyk Stroh’s šiandien... ir pripažinsit, 
kad tai šviesesnis, skanesnis, labiau ne
gu kitas alus gaivinantis! Tai Ameri
koj vienintelis ugnim verdamas alus!

’he Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan DABAR UŽ VIETINES KAINAS

RAPOLAS PANKRAITIS

j e buvo kelios išklibusios 
taburetės, o sienos aplipdy
tos turbūt dar Adomo ir 
Ievos laikais murzinais, ap
rūkusiais ir apdraskytais 
tapetais, žodžiu, tikra lan
dynė. Spintelėje sumesti 
nešvarūs indai, vakarykš
čio maisto likučiai ir ne
baigta gerti bonka degti
nės. Virtuvėje prie sienos 
stovėjo didelis, neužtiestas 
ir net dorai nenušluostytas 
stalas, ant kurio buvo d n 
tušti stikliukai, senas krik
ščionių demokratų laikraš
tis "XX Amžius" ir treti
ninkų "šv. Pranciškaus 
Varpelis".

Šeimininkas, dvokdamas 
degtine, prisiekinėjo visais 
šventaisiais, kad neturi jo
kio supratimo apie jokia 
komunistų spaustuvę ir iš 
jo burnos nuolat byrėjo 
Dievo ir šventųjų vardai. 
Komunistai, anot jo, juk 
esą bedieviai, o jis gi esąs 
pamaldus katalikas, o jo 
žmona — tretininkė.

Trumpai apsidairius po 
lūšną, jokių spaustuvės žy
mių nepastebėta nei ženk
lo. Jokios, kad ir mažiau
sios, slaptos patalpos, jokių 
dvigubų sienų. Lūšnos auk
šte kabojo keli sudėvėti 
drabužiai, prikrauta visokio 
laužo ir visur pilna dulkių. 
Padarius kratą, jokių ko
munistinių atsišaukimų ar 
kitokios įtartinos medžia
gos nerasta.

O vis dėl to žinios, kad 
lūšnoje yra spaustuvė, bu
vo patikimos.

Virtuvėje, po senovišku 
mūriniu ugniakuru maistui 
virti, buvo įrengtas vištų 
gurbas, kur tupėjo kelios 
vištos. Nelaukto policijos 
apsilankymo pažadintos iš 
saldaus miego, jos kažką 
savo kalba tarpusavy šne
kučiavo. Gal tos vištos ir 
galėtų ką nors papasakoti 
apie komunistinę spaustu

vę, bet kas gi supras vištų 
kalbą ?

Anga į vištų gurbą atro
dė kiek didoka. Gal net ne
įprastai didelė. Gurbo grin
dys buvo medinės ir nau
jos. Pabeldus į jas, jautėsi 
po jomis esanti tuštuma. 
Teko vištas iš gurbo išpra
šyti. Jos, kaip ir abudu šei
mininkai, garsiai protesta
vo. Saugumietis, išėmęs 
gurbo grindis, pašvietė ki
šenine lempute ir tuoj visi 
pamatė kopėčias, vedančias 
į gana erdvų rūsį. Iš rūsio 
dvelkė būdingas spaustuvės 
dažų kvapas.

Dalis saugumiečių su šei
mininku ir pora būtinų pa
gal įstatymus civilinių kra
tos liudininkų, sulipo į rūsį. 
Užžiebus rūsyje . įrengtą 
elektros šviesą,’ ten rastas 
nedidelis, rankinis spaustu
vės presas, stalas su šrif
tais, supakuoti į keletą ry
šulių jau atspausdinti ko
munistiniai a t s išaukimai, 
geroka popieriaus atsarga, 
spaustuvės dažai ir ant ma
žo staliuko kampe tuščias 
p u s b onkis "valstybinės". 
Tai ir buvo saugumiečių 
ieškoma "Spartako" spaus
tuvė.

Visas spaustuvės inven
torius, su rastais atsišauki
mais, personalu ir lankyto
jai buvo nugabenti į sau
gumo policijos būstinę ir 
iškvosti. Lankytojai visi 
pasirodė esą "išrinktosios 
tautos" nariai. Vienas jų 
buvo spaustuvės "vedėjas", 
o šeimininkai — nevedę, al
koholikai ir praeityje baus
ti už vagystes.

Suimtieji po kvotos buvo 
patalpinti kalėjime. Visa 
byla drauge su kaltės įro
domąja medžiaga buvo per
duota teismo tardytojui. 
Tais metais gegužės 1 die
ną komunistų atsišaukimai 
nei Kaune, nei kitur Lietu
voje nebepasirodė.

ŠNIPU LIZDAS GYDYTOJO KABINETE
Prezidentas Rooseveltas, grį

žęs iŠ Jaltos, prašė spaudą ga
limai mažiau rašyti apie konfe
renciją. Daugumas laikraščių jo 
pageidavimo paklausė, tačiau sa
vaitraštis Time paskelbė satyrą 
apie diviveidiŠką sovietų politiką. 
Tuo metu dar niekas nežinojo, 
kad Whitaker Chamber, buvęs 
artimas Hisso draugas ir sovietų 
šnipas, ta satyra paskelbė kovą 
komunistams.

Whittaker Chambers

"Įsiskverbti į vadovau
jančius postus!"

Whittaker Chambers buvo kiek 
vyresnis už Alger Hissą--gimęs 
1901 metais. Jo jaunystė buvo 
sunkesnė ir mažiau nerūpestinga, 
negu Hisso, tačiau ir jis lankė 
universitetą. Jis buvo labai gabus 
kalboms ir gana greitai skaitė 
prancūziškai, vokiškai, ispaniš
kai ir rusiškai.

Gavęs stipendiją, 1923 metais 
išvyko Europon. Ten susipažino 
su Markso ir Lenino raštais. 
Juos uoliai skaitė ir 1925 me
tais įstojo į komunistų partiją.

Partijoje susipažino jauną 
merginą Esther Shemitz, kurią 
1931 metais vedė. Netrukus po to 
jį aplankė kominterno agentas 
Max Bedacht, šveicaras, kuris 
jam įsakė iš partijos išstoti.

--Amerikoje mes nenorime 
tapti masine partija,--dėstė Be
dacht.--Daug svarbiau yra įsi
skverbti į vadovaujančias ūkio 
ir administracijos vietas. Tam 
esame numatę tave, ir todėl par
tija nori, kad tu mestum savo ju- 
ristinę ir literatūrinę veiklą ir 
dirbtum aparate.

--Kas yra tas aparatas?
Bedacht toliau neaiškino, bet 

nuvedė jį pas John Sherman, ku
ris Chambers mokė:

--Tamsta turi atsakinėti į 
klausimus, bet pats neturi tei
sės klausinėti. Tamsta esi įpa
reigotas teikti informacijas, pats 
neturėdamas jokių teisių.

Chambers pamoką įsidėmėjo. 
Kas gi nepasiaukotų savam tikė
jimui? Sherman tęsė toliau:

--Tamstos pareiga yra kuo 
toliau laikytis nuo visų komu
nistinių dalykų. Mums nereikia, 
kad tamsta būtum laikomas ofi
cialiu partijos nariu ir rašinė
tiem "Daily Worker". Mes duo
sime tamstai pinigų, kad galė
tum išsinuomoti gražų butą. Ta
da, vaizduosi sotų buržujų ir 
teiksi mums žinias.

Štai, kas buvo aparatas! Per 
kiekvieną naują susitikimą Sher- 
manas įvedinėjo į vis gilesnes 
paslaptis. Chambers gavo ir nau
ją slapyvardį "Bob". Juo jis pra
džioje itin didžiavosi, nes jam 
atrodė, kad tuo slapyvardžiu pa
brėžiama, kokiu svarbiu "apara- 
čiku" jis buvo laikomas.

Palaipsniui "Bob" sužinojo vi
sus nelegalios veiklos triukus. 
Susitarimai turėjo būti pildomi 
minutės tikslumu. Kur reikės 
susitikti, visada būdavo sutaria
ma per ankstyvesnį susitikimą. 
Jei ryšininkas neatvyko, reikėjo 
jo laukti toje pačioje vietoje ir 
tą pačią valandą dar dvi dienas. 
Jei jis ir tada nepasirodė, agen
tui reikėjo laukti, kol su juo bus 
vėl užmegstas ryšys.

--Telefonu negali naudotis,-- 
švietė naująjį agentą Shermanas, 
--nes niekada nežinia, ar jis nėra 
sekamas. Tik bėdos atveju jį 
galima panaudoti, bet tada vi
suomet reikia naudotis slap
tažodžiu.

"Bob" norėjo žinoti, kas "apa
ratui" vadovauja, bet Shermanas 
atsakė aplinkiniais aiškinimais:

--Tai yra partijos griaučiai, 
o gal vyriausiasis štabas arba 
smegenys. "Aparatas" galvoja už 
partiją ir per ją vadovauja pa
sauliniam proletariatui. Tik ge
riausieji priklauso "aparatui"-- 
tie, kurie pasiryžę bet kokiai 
aukai.

Tai skambėjo gana patetiškai, 

bet Chambers aiškinimą priėmė 
už gryną pinigą. Jis priklausė 
prie "išrinktųjų"--ir tai glostė 
jo savimeilę.

Kiek narių "aparatas" turėjo, 
Chambers nežinojo. Gal jų buvo 
penki šimtai, gal penki tūkstan
čiai, o gal penki milijonai. At
skiri "aparačikai" geriausi 
atveju žinojo savo grupę, t.y. 
keturis ar penkis partiečius ir jų 
viršininką, daugiau ne.

Paslaptingas įsakymas
Jo viršininkas buvo "Otto", 

tariamai vokietis, bet iš tikrųjų 
rusas. "Otto" buvo jo slapyvar
dis. Ir jį "Bob" matė retai. 
Savo įsakymus "Otto" perduoda
vo per trečiąjį asmenį, pvz., 
Paulą Levine.

Jos bute "Bob” išmokytas, kad 
"aparačikas” turi visko klausy
ti. Jam kartą ten apsilankius, 
buvo ir "Otto". Vidury pasi
kalbėjimo jis pasakė: "Atsistok 
ir išitempk prieš mane!" Šypso
damasis pakluso Chambers, bet 
"Oto" nejuokavo.

--Taip! O dabar išversk savo 
kišenes!--įsakė jis.--Aš noriu 
patikrinti, ar mūsų "Bob" neturi 
kokių užrašų ar Šiaip dokumentų, 
kurie jo arešto metu galėtų jį 
išduoti.

Netrukus "Otto" dingo, ir 
Chambers gavo įsakymą: "Nueik 
pas dantų gydytoją Dr. Pilipp 
Rosenbliett ir susitaisyk dan
tis"

"Bob" nesipriešindamas pa
klausė. Gydytojas priėmė jį nepa
prastai draugiškai, apžiūrėjo jo 
dantis ir pasakė:

--Taip, mielasis Bob, tamstos 
dantys nėra labai geri, bet mes 
juos pataisysime. Kita vertus, 
jie nėra toki blogi, kad šiandien 
negalėtum pavakarieniauti drau
ge su Dr. Katz.

Chambers nustebo ir klau
siamai pasižiūrėjo į gydytoją.

--Taip,--atsakė tas.--Dabar 
aš esu tamstos "javka". Mielai 
su tamsta pasikalbėčiau ilgiau, 
pvz., apie literatūrą, kuriai 
tamsta turi ypatingą patraukimą. 
Kiek girdėjau, tamsta esi ver
tęs knygų. Bet tai atidėsime ki
tam kartui. Tamsta juk vėl turė
si ateiti.

"Bob" žinojo, kad turės vėl 
ateiti, nes "aparato" žargone 
"javka" reiškė centrą, kur 
atiduodamos žinios ir gaunamos 
naujos instrukcijos. Jo "javka" 
buvo gydytojo kabinetas.

Netrukus atsirado "Peters", 
storas vengras, kuris, be abejo 
turėjo kitą pavardę. Jis paėmė 
Chambers į Washingtoną ir 
slapyvardžiu "Carl" pristatė jį 
dviem vyriausybės valdininkam. 
Vienas jų buvo Harold Ware, 
antras--Alger Hiss.

Harold Ware buvo sūnus vi
soje Amerikoje žinomos "Mother
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Bloore", kitais žodžiais tariant, 
amerikinės komunistų partijos 
"močiutės".

Alger Hiss tuo metu dirbo 
vienoje iš New Deal įstaigų, bet 
jau buvo tikra, kad jis netrukus 
buv perkeltas į valstybės depar
tamentą.

”Tai negali būti tiesa!”
Tarp Chambers ir Hisso ne

trukus išsivystė artima draugys
tė. Hissas teikė misteriui "Carl" 
ne tik svarbių dokumentų foto 
kopijas ir nuorašus, kuriuos pas
tarasis turėjo perdavinėti mis
teriui "Peter", bet ir artimai 
susidraugavo abi šeimos.

Tai tęsėsi kurį laiką, tačiau 
vėliau Chambersą apniko abejo
nės, sukeltos vadinamųjų Mask
vos procesų ir dešimtys visame 
pasaulyje žinomų komunistų, ku
riuos Stalinas 1936-1938 metais 
atidavė teismui dėl išdavimų ir 
sabotažų ir vėliau nužudė, tikrai 
turėjo būti nusikaltėliai?

Chambers galvojo apie tų "iš
davikų" anksčiau užimtąsias vie
tas. Jų tarpe buvo ankstesnių 
Sovietijos premjerų ir jų pava
duotojų, du buvusieji komiterno 
pirmininkai, generalinio štabo 
viršininkas ir vyriausias rau
donosios armijos politinis ko
misaras, pustuzinis generolų, 
Sovietijos ambasadorių ir minis
terių.

Ar tie visi kaltinimai galėjo 
būti teisingi? Tai atrodė neį
manoma, nes režimas, kurio pa
reigūnų daugumas buvo tapę iš
davikais, jau seniai turėjęs su
byrėti. Kaip įmanoma Trockiui, 
raudonosios armijos steigėjui, 
kurį Stalinas išvijo iš savo kraš
to, susitikti su fašistiniais agen
tais viešbutyje, kuris prieš dvi
dešimtį metų sudegęs?

Dar kvailesnis buvo "prisipa
žinimas" vieno kaltinamojo, ku
ris pareiškė, kad jau nuo 1932 
metų gavęs instrukcijas iš ges
tapo, nors ta organizacija buvo 
įsteigta tik 1933 metais. Vėl ki
tas bendravęs su fašistiniu agen
tu, kuris buvo miręs prieš sep
tynerius metus!

Bet didžiausią paukštį nušovė 
kaltinamasis Livšicas, kuris pri
sipažino, kad per penkerius me
tus, nuo 1932 iki 1938, iŠ viso 
"suorganizavęs" 10,380 geležin
kelių katastrofų, taigi, maždaug 
po penkias per dieną. Tai tikrai 
grandioziškas darbas!

Ir užsieniuose Stalinas išžudė 
eilę svarbių agentų. Žudynes at
liko "aparato" nariai. Chamber
są pradėjo kankinti sąžinė, 
kad organizacijai, kuriai ir jis 
tarnavo, priklausė žmogžudžiai. 
Ta išvada jį galutinai paskatino 
atsipalaiduoti nuo komunizmo.

(Bus daugiau)

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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antras sekretorius Stasys 
Jurevičius,* iždininkas Juo
zas Baužys, antras iždinin
kas Jonas Valavičius.

Januškio ir 
iniciatyva. 
Brazilijoje 
Brazilijoje

Didžiausia lietuvių kolo
nija Brazilijoje yra Sao 
Paulo mieste, kur mūsų 
tautiečių skaičius siekia 
tarp 15 ir 20 tūkstančių. 
Taigi čia ir lietuvių organi
zacinis bei kultūrinis gyve
nimas yra didžiausias ir 
svarbiausias, šiuo metu Sao 
Paulo mieste veikia šios lie
tuviškos organizacijos —

LIETUVIŲ SĄJUNGA 
BRAZILIJOJE

Tai viena iš seniausių 
lietuviškų organ i z a c i j ų 
Brazilijoje. Įsteigta buvu
sio Lietuvos Konsulo Dr. 
Petro Mačiulio (dabar gy
venančio Chicagoje), mok.
L. Gaigalo, J. 
kitų lietuvių 
Lietuvių S-ga 
yra vienintelė 
lietuvių organizacija, turin
ti tris nuosavus namus su 
sklypais, kurių vertė da
bartinių metu siekia arti 10 
milijonų kruzeirų (apie 60,- 
000 Amerikos dolerių).

Tas nejudomas turtas bu
vo įgytas daugiausia Nepri
klausomos Lietuvos lėšo
mis, Tik maža dalimi prisi
dėjo vietos lietuviai savo 
aukomis bei darbu. Visi 
trys pastatai pastatyti bu
vusio Lietuvos Konsulo Dr. 
P. Mačiulio pastangomis ir 
iniciatyvą. Jie buvo skirti 
daugiausia lietuvių mokyk
loms. Juridiniai visas šis 
turtas priklauso Liet. S-gai 
Brazilijoj, kurį jį tvarko ir 
globoja.

Dabartinę Liet. S-gos 
Brazilijoj valdybą sudaro: 
pirmininkas ats. kap. J. 
Čiuvinskas, vicepirm. Jonas 
Bratkauskas, pirmasis sek. 
Stasys Jurevičius, antras 
sekret. Antanas švedas, iž
dininkas Jonas Jodelis, ūkio 
vedėjas Juozas Matelionis 
ir knygininkas Vitalis Bal- 
vočius. L. Sąjunga Brazili
joj buvo įsteigta 1931 m. 
lapkričio 3 d.

LIET. R. KATALIKŲ 
ŠV. JUOZAPO 

BENDRUOMENĖ
ši organizacija skaitoma 

seniausia Brazilijos lietuvių 
kolonijoje. Įsteigta 1928 
metais buv. kolonijos kape
liono kun. J. Valaičio ini
ciatyva. Savo laiku ji buvo 
didžiausia narių skaičiumi 
lietuvių organizacija. Pa
skutiniais metais L. R. K. 
Šv. Juozapo Bendruomenė, 
kurios pirmininku yra kle
bonas prelatas Pijus Raga
žinskas, kaip atskira orga
nizacija, beveik jokio veiki
mo nerodo.

Aktyviai veikia tik atski
ros jai priklausančios or
ganizacijos, kaip Bendruo
menės Choras, Vyrų Broli
ja, Liet. Kat. Moterų D-ja 
ir kitos. Visos tos organiza
cijos nors ir priklauso L. R.
K. šv. Juozapo Bendruome
nei, bet veikia savarankiš
kai, turi savo atskiras val
dybas, iždus ir t.t.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪROS DRAUGIJA
Įsteigta 1956 metais. Jos 

pagrindiniu tikslu buvo

ja yra L. K. Moterų D-ja, 
kurios pirmininke yra An
tanina Saurusaitienė. Prie 
šios organizacijos dar vei- 

Sao Paulo L.K. Bendruomenės choras. Prieky sėdi: choro dirigentas F. Girdauskas, choro globė- kia ateitininkų būrelis.
jas prel. P. Ragažinskas ir J. Šimonis. Stasys Vancevičius

ST. VANCEVIČIUS, Dirvos 
bendradarbis Brazilijoje.

leisti savaitraštį ”žinios”. 
1957 m. pabaigoje B. L. K. 
D-ja „žinių” leidimą su
stabdė ir jo vieton leidžia 
populiarų mėnesinį kultū
ros žurnalą „Gintarą”, kurį 
redaguoja buvęs prieš pa
skutinį karą ėjusio savait
raščio „Lietuvio” redakto
rius Stasys Vencevičius.

Dabartinę B. L. K. D-jos 
valdybą sudaro: pirminin
kas Alfonsas žibąs, vicepir
mininkas inž. Algirdas Idi- 
ka, iždininkas Jurgis Garš- 
ka, pirmasis sekretorius 
Vladas Pupienis, antras se
kretorius Česlovas Jakiū- 
nas, kultūros reikalų vedė
jas Stasys Vancevičius ir 
a d m i n i stratorius Stasys 
Bumblis. Pagal D-jos įsta
tus šiai organizacijai gali 
priklausyti ne tik lietuviai, 
bet ir svetimšaliai bei Bra
zilijoj gimę ar natūralizuoti 
(priėmę pilietybę) lietuviai.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ
Jauniausia lietuvių orga

nizacija Brazilijoje yra 
Bendruomenė, įsteigta 1958 
metais kitų kraštų Lietuvių 
B e n druomenės pavyzdžiu.

Lietuvos įgaliotas Ministeris 
Brazilijoje dr. F. Meieris

Bendruomenė turi Tarybą, 
susidedančią iš 21 nario. 
Bendruomenės Tarybos rin
kimuose dalyvavo apie 1800 
lietuvių. Tarybos prezidiu
mą sudaro: pirm. Henrikas 
Valavičius, vicepirm. Mari
ja Remenčienė ir sekretorė 
Helina Mošinskienė.

Naujai išrinktą valdybą 
sudaro: pirmininkas prela
tas Pijus Ragažinskas, vice
pirmininkas inž. Zenonas 
Bačelis, antras vicepirmi
ninkas Magdelena Vinkš- 
naitienė, pirmasis sekreto
rius Stasys Vancevičius,

DIRVA

Brazilijos Lietuvių Ben
druomenė aktyviai bendra
darbiauja su visomis kito
mis lietuviškomis organiza
cijomis Sao Paulo lietuvių 
kolonijoj, nesikišdama į jų 
vidaus reikalus, o tik koor
dinuodama bendrą lietuviš
ką veiklą, šių metų rugpiū
čio mėnesį, B. L. Bendruo
menė, talkininkaujant vi
soms kitoms lietuviškoms 
organizacijoms, ruošiasi su
rengti Brazilijos Lietuvių 
Dieną, Kanados lietuvių pa- 
vyzdžiua

J. ir M. Bačiūnams lankantis Brazilijoje, jie buvo priimti konsulo A. PoliŠaičio rezidencijoje, kur 
turėjo progos susipažinti su vietos lietuviais. Pirmoj eilėj sėdi: prel. P. Ragažinskas, M. Bačiū- 
nienė, E. Polišaitienė, J. Bačiūnas, prel. K. Miliauskas ir kons. A. Polišaitis.

DR. J. BASANAVIČIAUS 
VARDO LIETUVIŲ 

MOKYKLOS GLOBĖJŲ 
BŪRELIS

Ši organizacija įsteigta 
beveik tuo pačiu metu, kaip 
B. L. Bendruomenė. Jos 
svarbiausiu tikslu yra pri
žiūrėti ir globoti Dr. J. Ba
sanavičiaus vardo lietuvių 
mokyklos rūmus Vila Anas- 
tacio rajone, kurie juridi
niai priklauso Lietuvių Są
jungai Brazilijoj.

Šiai organizacijai pri
klauso daugiausia to rajono 
ir artimesnių apylinkių lie
tuviai, jų tarpe daugelis 
yra kartu ir Liet. S-gos 
Brazilijoj nariais. Valdybą 
sudaro: pirmininkas Petras 
Žarkauskas, v i c epirminin- 
kas Vincas Patinskas, iždi
ninkas Antanas šimebelis,
II-as ižd. Vincas Bartkus, 
pirmas sekret. Petras Ko- 
ralkevičius, antras sekreto
rius Juozas Karpavičius ir 
ūkio vedėjas Juozas Vilutis.

L. K. BENDRUOMENĖ 
„DAINAVA” RIO DE 

JANEIRO MIESTE
Rio de Janeiro lietuvių 

kolonija yra negausi (pri- 
skaitoma apie 1,000-1,500 
lietuvių), bet taip pat turi 
savo dvi organizacijas. Vie
na iš jų L. K. Bendruomenė 
„Dainava”, įsteigta 1948 
metais. Dabartiniu „Daina
vos” pirmininku yra Ignas 
Dubauskas. Antra Rio de 
-Janeiro lietuvių organizaci-

n

Petrovna atsistojo ir 
kad pagal numatytą 
draugai pirmiausiai

Autobusas važiavo per beribę 
lygumą, kurios rudeniškai pli
kose pievose ganėsi liesos kar
vės.

Draugė 
pareiškė, 
programą
apžiūrėsią traktorių fabriką, o po 

' to būsią nugabenti į viešbutį, kad 
ten pavalgytų ir pailsėtų.

Traktorių fabrikas buvo miesto 
R. pakraštiniuose kvartaluose ir 
susidėjo iš daugybės niūriai atro
dančių cėmentinių barakų. Jis iš
kilo prieš akis beveik netikėtai 
šiauriniame liūdno, gelsvo gam
tovaizdžio. Tokios pabaisos pri
klauso prie "techninio amžiaus 
civilizacijos" ir visose pasaulio 
dalyse yra vienodos. DonCamillo 
ilgesingai pagalvojo apie savo 
tolimąjį kaimelį, kur žmogiška 
šiluma kilo iš kiekvieno žemės 
gabalėlio; kur kiekvienas akmuo 
yra žmogaus rankos nuglostytas, 
ir todėl tarp žmogaus ir daiktų 
buvo glaudus nematomas ryšys.

Darbininkai milžiniškose ce
mentinėse halėse atrodė viskam 
abejingi ir nuobodžiaują, kaip vi
si darbininkai visuose pasaulio 
fabrikuose.

Daugely skyrių dirbo vien mo
terys. Dažniausiai jos buvo kres
nos ir žemos, ir nė viena jų 
neprilygo draugei Petrovnai.

Draugas Rondella nebepajėgė 
ilgiau išlaikyti. Jis priėjo prie

Brazilijos Lietuvių Kultūros Draugijos nariai. Vidury sėdi buvęs pirm. St. Vancevičius, krašte 
dešinėje, dabartinis pirm. A. Žibąs. g* Maželio nuotrauka
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Pirmųjų skyrių turinys
Draugas Peppone buvo išrinktas senatorium ir jam 

buvo pavesta parinkti dešimti, patikimų partiečių kelionei 
į Rusiją ir juos lydėti. Don Camillo, grasindamas iškelti 
aikštėn jo slaptą praturtėjimą ir įsivėlimą į skandalingą 
aferą, prievarta įsiskverbia Į keliaujančių tarpą, spaus
tuvininko Tarocci Camillo vardu, ir jau kelionės metu 
pradeda „perdirbti” iš Milano kilusį draugą Rondellą.

Don Camillo ir pasakė:
--Drauge, ar tos moterys taip 

pat gimusios ir išaugusios drau
gės Petrovnos dvasiniame kli
mate?

Don Camillo žvilgsnis smogė 
į jį, kaip žaibas:

--Drauge,--prabiĮo jis griež
tai,--moteriškąjį pramonės sky
rių nelankoma tokia pat dvasia, 
kaip madų parodą. Tai turėtų bū
ti suprantama kiekvienam drau
gui!

Daugiau jie nebekalbėjo, nes 
atsisuko Peppone susirūpinusiu 
žvilgsniu.

Apžiūrinėjimas vis nesibaigė, 
nes perdaug uolus jaunas val
dininkas jiems aiškino visa, net 
ir tai, ko visai nereikėjo aiš
kinti. Kiekvienam žingsny jis 
barstė gausybę statistinių duo
menų, kuriuos panelė vertėja tu
rėjo iki smulkmenų išversti.

Pagaliau jie pasiekė montavi
mo skyriaus galą, kur galėjo 
žavėtis baigtais ir išsiuntimui 
paruoštais traktoriais. Čia Don 
Camillo kaip įšalęs sustojo ir, 
nuodugniai apžiūrėjęs vieną nau

jai iškeptųjų egzempliorių, di
deliam Peppones nustebimui pa
reiškė:

--Drauge senatoriau, tai vi
siškai toks pat modelis, kaip ir 
anoji puiki mašina, kurią Sovietų 
Sąjunga padovanojo tavo žemės 
ūkio artelei!

Peppone mielai būtų Don Ca
millo sukapojęs į gabalėlius. Ir 
jis tuoj pat atpažino tą prakeik
tą traktorių, kuris nė kokia kai
na nenorėjo veikti ir iššaukė vi
sos provincijos pajuoką. Bet jam 
dar pikčiau buvo, kad čia jis tu
rėjo šypsotis ir su didžiausiu 
susijaudinimu bei susižavėjimu 
girti tą garsųjį traktorių. Tar
tum tai būtų buvęs gyvas daik
tas!

Atlikus jam tą žygdarbį, jo vi
duje vis dėlto pabudo mechani
kas, prašydamas žodžio. Kitiems 
kiek nutolus, jis pagriebė už ran
kovės juos lydintį techniką, nu
vedė jį prie baigto traktoriaus, 
parodė jam tam tikrą pompos da
lį ir pabandė pirštais išaiškinti, 
kodėl tas daiktas neveikiąs.

Technikas tylėdamas ir su už
uojauta žiūrėjo į jį, pagaliau 
truktelėjo pečiais. Laimingu su
tapimu prie jų priėjo draugė Pet
rovna; technikas kažką jau pa
aiškino.

--Jis sako, kad jis tave supra
to, drauge,--pareiškė ji Peppo- 
nei.--Jūs turite palaukti leidimo 
tai daliai pakeisti.

Technikas nusišypsojo ir mer
ginai kažką vėl paaiškino. Ji aki
mirką delsė, bet pagaliau pus
balsiu pasakė Pepponei, nežiū
rėdama jam į akis:

--Jis sako, kad leidimas ateis 
kitais ar dar kitais metais.

Ji greit nutolo, tačiau, jai dar 
nespėjus prisijungti prie grupės, 
kelią pastojo Scamoggia:

--Drauge,--prabilo jis, ir jo 
dantys sužibo, tarytum norėda
mi sukramtyti visą Hollywoodą, 
--aš nenugirdau paskutiniųjų sta
tistikų apie atsargines dalis. Ar 
negalėtų technikas jų vėl pakar
toti?

Užklaustasis technikas vėl 
pradėjo spiaudyti skaičiais, ir 
draugė Petrovna turėjo jų tiek 
daug išversti, kad net elektro
ninė skaičiavimo mašina būtų 
nuo tos gausybės užspringusi.

Draugas Scamoggia pamaldžiai 
išklausė skaičius, svariai link
telėjo, paskui paspaudė technikui 
ranką ir padėkojo vertėjai:

—Ačiū, drauge. Tu nenujauti, 
koki, malonumą man suteikei.

--Ar tu turi reikalų su žemės 
Ūkio mašinomis?--naiviai pa
klausė mergina.

--Ne, vaikuti, bet man taip ma
lonu klausytis tavo kalbos.

Tai jau perdaug! Tai buvo tik
ras Dievo rūstinimas šioje darbo 
šventykloje! Draugė Petrovna 
virto valdininke nuo pakaušio iki 
padų; ji susiraukė, ji sustingo, 
ji pabalo ir prabilo kietu, meta
liniu balsu:

(Nukelta į 6 psl.)

Peppone bandė pirštais išaiškinti...
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Ką veikiat, mūsų veiksniai?
Visi žinome, kad turime daugokai Lietuvos vadavi

mo ir lietuvius rikiuojančių veiksnių. Gaila tik, kad tą 
žinojimą daugiausia papildome tik iš įvykstančių barnių. 
Ypač kai ateina didysis aukų rinkimo metas — vasario 
mėnuo. Tada ir pasigirsta: duok man, anas nevertus. O 
žmogui, kuris perdaug neįsigilinęs, kuris čia veiksnys 
galingesnis ir kuris arčiau jo įsitikinimų, atiduoda pir
majam paprašiusiam. Tik dažnas, taip atiduodamas savo 
auką, paklausia: o ką jūs dabar gero už tas aukas dir
bate?

Taigi, tas klausimas, ką jūs dabar dirbate, dažnai 
kyla. Ypač, kai ateina kokie didesni įvykiai, kada visi 
pagrįstai laukia greitos, teisingos ir jų rūpestį mažinan
čios informacijos. Jos laukia iš mūsų diplomatų, VLIKo, 
Talkos, ALTo. Laukia dar iš frontininkų. Laukia jau ir 
iš Bendruomenės, nes ir ji kai kuriais darbais į didelius 
veiksnius įsirikiavo.

Man šiuo atveju bus atleista, jei tuos veiksnius gal 
ne pagal galingumą ar kitokią didybę surašiau. Mat, šiuo 
atveju rūpi ne jų didybė, bet jų darbai. Rūpi, ką gi tie 
veiksniai dabar dirba? Sakysim, kokią jie darbo progra
mą turi priėmę 1960 metams ir kaip sekasi ją vykdyti?

Skaitytojai, kiek orientuojuos iš gaunamų laiškų, tuo 
labai domisi. Sakysim, būtų labai įdomu patirti, kaip da
bar savo veiklą planuoja ir derina mūsų diplomatai, kada 
nėra vyriausybės ir nėra nurodymų, ką reikia dabar, ar 
per tam tikrą laiką, atlikti? Ar jie tenkinasi tik įvykių 
padiktuotais darbeliais, ar turi suderintą programą? Ar 
jie, neturėdami vyriausybės nurodymų, tariasi su orga-. 
nizacijomis, įtakingesniais veikėjais, ar tik patys vieni 
daro? Klausimai įdomūs ne vien mūsų žingeidumui pa
tenkinti, bet ir priekaištams pašalinti, kada sakoma, kad 
yra ir tinginystės ir apsileidimo ir visuomenės daugumos 
nuomonės nebojimo.

Visuomenė domisi, kokius suplanuotus darbus numa
to šiais metais vykdyti VLIKas, Talka, Fronto bičiuliai, 
ALT? Įdomaujasi, ar tie veiksniai atsimena daug kur 
lietuvių keltus pageidavimus, kad, ruošiantis JAV prezi
dentui Eisenhoweriui į Maskvą, reikiamoj šviesoj jam 
būtų pristatytas karo aplinkybėse išdraskytų šeimų su
jungimo reikalas? Visuomenei rūpi, o kaip mes organi
zuotai atšvęsime Žalgirio mūšio 550 metų sukaktį? Labai 
rūpi, kaip mes atremsime okupantų suplanuotą 20 metų 
Lietuvos "išlaisvinimo džiaugsmą” ir jų pastangas įvai
riausiomis kalbomis leidžiamais leidiniais klaidinti šiapus 
geležinės uždangos gyvenančius įvairių tautų žmones? 
Pagaliau, visuomenei rūpi, o kaip yra su tomis, komu
nistų organizuojamomis kelionėmis į Vilnių? Jai rūpi 
susilaukti atsakymus ir į daug kitų klausimų, kuriuos 
iškelia vakarykštė ir šioji diena.

Mūsų žmogus pagrįstai laukia, kad tie veiksniai su 
juo kalbėtų ne tik šventine, išpūsta kalba, bet ir kasdie
niška. Jam rūpi į tuos klausimus gauti galimai aiškesnį 
atsakymą. Laukia pasikalbėjimo ne vien aukos prašant, 
bet ir pasakant, ką šiandien dirba ir ką rytoj numato 
atlikti.

Ir tik tokia kalba bus gyvas ryšys tarp veiksnių ir 
visuomenės. Kitaip, laikui bėgant, jei mes kalbėsimės tik 
šventadienio pagraudenimais, vieni kitų laiku neinfor- 
muosim, pagaliau jei veiksnių darbas nebus planuojamas, 
o verčiamasi pripuolamumais, mes nei atliksim ką turė
tume atlikti, nei tvirtesniais ryšiais tarpusavy susijung
sime. B. G.

I.Račiūno protestas ir našlės skatikai
Dėl mano kronikos Dirvos 26 

nr. "Tu dirbk,--aš aprašysiu", 
kur tarp kitko buvo kalbama apie 
žurnalistą honorarus ir Dirvos 
bendradarbių kraitį bei galimus 
to fondo rėmėjus, buvo sakinys: 
"Iš milijonierių gal tik Juozas 
Bačiūnas, kaip paprastai, nelieka 
kurčias"...

Ir štai Juozas Bačiūnas tuoj 
užprotestavo. Kovo 4 d. laiške 
jis man parašė: "Nepykstu ant 
tavęs, bet noriu, kad toliau to
kiais titulais manęs nepravar
džiuotum. Čia, mano mielas, 
komplimentas ne tik per didelis, 
bet ir be pagrindo. Teisingo tur
tuolio-milijonieriaus titulo dar 
neįsigijau ir nebesu toks jaunas, 
kad pasisektų įsigyti. Tai tu 
pats mane į tokią aukštą finan
sinę'vietą iškėlei. Mat, tikrieji 
Amerikos lietuviai milijonieriai 
labai retai ir beveik niekur di
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desnių aukų neduoda. Gal užtat 
jie ir milijonieriai... Kartais ir 
jie paaukoja lietuviškiems reika
lams kokią šimtinę, bet už tai 
reikia jau labai garsinti, rašyti 
dėkoti. Jei aš kur išgaliu ati
duoti savo "našlės skatiką", tai 
atiduodu, neieškodamas ir neno
rėdamas garsinimų ir padėkų. 
Jei tikrai turėčiau milijonus, tai 
--gal ir visai neaukočiau, sek
damas to reto lietuviško luomo 
papročius"...

Vienu žodžiu, man reikėtų vie
šai atsiprašyti p. Bačiūną už 
klaidą ir nepagrįstą komplimentą 
(lyg tarsi komplimentai visada 
privalėtų būti pagrįsti!). Deja, 
man vis dar liko abejonių. Jeigu 
milijonieriumi pavadinti tą, kuris 
jau turi milijoną ar daugiau, tai 
mano be abejo būtų gal suklysta. 
Tačiau milionieriais dažnai vadi
nami ir tokie, kurie dar tebėra

Dialogai su Tėvyne (1)

Atsakomybė už pralietų kraują
"I see the end of this erusade, the And that’s the saddest task a man

of all couldchoose:
Nobility in war, we*ll never fight To fight towin whileknowinghe 

as gentlemen again... mušt lose."

Konkursinė nuotrauka Nr. 48

Jaunieji taupytojai

pakeliui į tą luomą, arba net ir 
tie, kurie jau pradėjo taupyti 
savo pirmą milijoną. Aš visai 
nereikščiau nepasitenkinimo, jei 
kas mane pradėtų vadinti mi
lijonieriumi, nes aš irgi jau pra
dėjau taupyti savo pirmą milijo
ną. Labai ilgai tas užtruks, bet 
pradėti galima ir nuo dolerio, ir 
pradėti niekad nepervėlu.

Bet J. Bačiūnas yra kitoks, 
negu kiti lietuviai. Daugelis ma
no pažįstamų labai patenkinti, 
jei liaudis juos laiko turtinges
niais, negu jie yra. Kaikurie sa
vo turtus įskamiai pabrėžia, di
džiuojasi namais, automobiliais, 
banko sąskaitom ir nakartą duoda 
aiškiai suprasti: aš tiek vertas, 
o kiek gi tu vertas, suskiau?... 
Bet niekada Bačiūnas!

Aš, pavyzdžiui, visai patenkin
tas, kad net Lietuvos NKVD or
ganai mane laiko jeigu dar ne 
milionieriumi, tai bent "pasitu
rinčiu" ir "neblogai materialiai 
susitvarkiusiu". Ką tik per Vil
niaus "Tiesą" (1960.11.20 d.) 
NKVD jų kalinio J. Deksnio lū
pomis paskelbė: Tokius, "kil
nius" uždavinius vykdydami, ne
maža buržuazinių politikanų su
geba susikurti sau neblogą ma
terialinę padėtį ir pajėgia iš
silaikyti politinės karjeros aukš
tumose. Tokie emigrantiniai vei
kėjai, kaip Krupavčius, Sid
zikauskas, Lozoraitis, Žake
vičius (Žymantas), Ambrazevi
čius (Brazaitis), Raila, Karvelis, 
Kairys-Kaminskas ir į juos pa
našūs, politinę emirgantinę kar
jerą padaryti ir materialiniai 
neblogai susitvarkyti galėjo tik 
tarnaudami svetimoms žval
gyboms ir šmeiždami savo 
kraštą"...

Na, ir matot!.. Nėra teisybės 
pasaulyje, bet stebuklų dar yra. 
Užpernai viešėdamas Tabor Far- 
moje, pats mačiau, kaip dirba abu 
Bačiūnai nuo ryto ligi vėlaus 
vakaro, ir NKVD jų dar neįtrau
kė į milijonierių sąrašą. O iš 
visų tų NKVD pranešime išmi
nėtų lietuvių "politikanų" tik aš 
vienas jau 11.metų pastoviai dir
bu fabrike--ir jau laikomas be
veik milijonieriumi. Proletarui 
tai visai malonus komplimentas. 
Reiškia, jo raumenys tai oho! 
Jei pats sugeba "susikurti sau 
neblogą materialinę padėtį", tai 
kas būtų, jei tos "svetimos žval
gybos" dar padėtų? Būtų nebe 
milinierius, bet—bilionierius!

Nenaikinkim smagių iliuzijų, 
mielas Juozai. Be jųjų ir be

STASYS ŽYMANTAS

fantazijos gyvenimas būtų mažiau 
įdomus.

Br. Raila, 
Los Angeles

Dėmesys jaunimui ir spurtui
Noriu pareikšti pasitenkinimą 

naujai atgaivintu sporto sky
riumi, kuris laikraščiui priduoda 
daug įvairumo, gyvumo; platumo. 
Įdomu skaityti sporto žinias iš 
okup. Lietuvos, bet tuo pačiu 
būtų malonu matyti daugiauinfor- 
macijų apie Amerikos lietuvių 
sportininkų pasireiškimus. Čia, 
be abejo, reikėtų paskatinti mūsų 
sportinės spaudos darbuotojus ir 
gal iš jų būtų galima šį tą iš
kratyti. '

Bet to, reikėtų nevengti kelti 
sportines problemas, jas nagri
nėti ir aiškinti. Buvo malonu ma
tyti vedamąjį sportuojančiojo 
jaunimo reikalu, o taip pat dis
kusinį straipsnelį apie sportą ir 
operas. Tokie rašiniai priverčia 
žmones labiau mastyti ir studi
juoti dalyką iš esmės. Šių dienų 
žmonės kažkaip patys nelabai 
noriai prisiverčia daryti naujas 
išvadas. Jiesau ramiai seka "įsi
senėjusią" tiesą ir tuo pasiten
kina.

Ir operų reikalu mūsiškiai 
(bent dauguma) vadovaujasi seno
mis, tradicijomis "senų, gerų 
laiku". Jie užsimiršta, jog dabar 
iškyla nauji, reikalavimai su sa
vo problemomis, kurios prašyte 
prašosi atkreipti didesnį dėme
sį į svarbesnius mums dalykus-- 
jaunimą ir sportą.

Todėl, nors ir koks bebūčiau 
operos mėgėjas, aš bent 10 kartų 
reikšmingesniu įvykiu laikau 
krepšininkų išvyką į P. Ameri
ką, negu "lietuviškai" operų pa
statymus Chicagoje. Išleidžiami 
tūkstančiai (daugumoje "nelietu
viškam" operos orkestrui) ir nė 
maža dalele neprilygsta žymiai 
mažesnių išlaidųpareikalavusios 
išvykos vaisiams. Gaila, jog vi
sokį meškauskai ir į juos panašūs 
tai nesupranta ar nenori suprasti.

Jie parodo tik menką išsiauk
lėjimą, manydami, kad kitus su
niekinant galima daug pasiekti. 
Tegul vieni dirba vieną darbą, 
kiti kitą--visi jie reikalingi ir 
verti dėmesio, bet ne pagalių 
kaišiojimo.

Atrodo kad mūsų spaudoje dar 
reikia daug aiškinimo apie lie
tuviškojo sporto svarbą išeivi
joje. Ir manau, kad Dirva šioje 
srityje gali nemažai patarnauti. 
To iš Širdies ir linkiu.

E. Šulaitis, 
Chicago

Jau nebeatmenu pavadinimo tos 
amerikiečių rašytojo Saphinsley 
pjesės iš Amerikos civilinio 
karo. Ją prieš keleris metus 
žinomas režisorius Delbert buvo 
pastatęs viename New Yorko te
atre. Tačiau šie autoriaus žo
džiai, kuriuos jis dėjo į lūpas 
sukilėlių konfederatų kariuome
nės vadui generolui Robertui 
Lee, giliai įstrigo atminty. Ir 
juos visad prisimenu, kai pagal
voju apie tragišką pokario metų 
Lietuvos sukilimą prieš sovieti
nį okupantą.

"Tai buvo ištisas didingas, tra
giškas ir drauge be galo liūd
nas lietuvių laisvės kovos perio
das. Desperatiška kova yra labai 
didinga ir garbinga, tačiau 
paprastai ji yra pati paskutinė 
pralaimėjimo stadija. Iš šios mū
sų tautos kovos galima būtų su
rašyti ištisus tomus. Jie atvaiz
duotų lietuvių aktyviosios rezis
tencijos idealizmą, nepalyginamą 
didvyriškumą, ryžtą, aukas, klai
das, o kartais ir morališkai sun
kiai bepateisinamus veiksmus. 
Visa tai nuo 1945 metų sudarė 
kovojančios Lietuvos visumą, ir 
kaip tokią turime tą tragediją 
priimti visoje jos pilnumoje-- 
ryžtingą, herojišką, klystančią 
ir žūstančią"...

Taip 1953 metais "Santarvės" 
4 numeryje, pasirėmęs autentiš
kais pranešimais mėginau ver
tinti aktyvaus, ginkluoto Lietuvos 
pasipriešinimo sovietiniam oku
pantui tragediją. Ten pat toliau 
rašiau:

"Didvyriškos grumtynės su 
dešimteriopai ir daugiau stip
resniu priešu... nepaprasto pa
siaukojimo neišvengiamos mir
ties akivaizdoje vaizdai, už laisvę 
žuvusių kovotojų kūnų niekinimas 
turgavietėse, negirdėtas Europo
je priešo barbarizmas,--visa tai 
paliko neišdildomų pėdsakų tau
toje ir jos psichikoje, skaudžiai 
ją palietė ir neabejotinai taip
gi bus ją giliai ir pakeitę"...

Šioje kovoje lietuvių tauta pa
kėlė nepaprastai didelius ir skau
džius nuostolius. Tai akivaizdžiai 
liudija paskutinio okupuotoje Lie
tuvoje pravesto gyventojų su
rašymo duomenys. Tad ir nenuo
stabu, kad nevienas lietuvis pat
riotas, žvelgdamas atgal į šį 
dar taip neseną, tragišką Lietu
vos istorijos laikotarpį, mėgina 
aiškinti priežastis, kurios galėjo 
privesti prie šios beviltiškos ko
vos, ir stato klausimą: ar buvo 
galima išvengti šios didelės tra
gedijos, kuri lietuvių tautai atne
šė tiek daug skaudžių aukų, ir kas, 
pagaliau, dėl tos tragedijos yra 
"kaltas"?

Taip pat nenuostabu ir visai 
suprantama, jei tokius ir pana
šius klausimus nagrinėja ir lie
tuviai okupuotame krašte. Tie 
lietuviai, kurie išėję skaudžią 
ir karčią dvidešimtmetę Lie
tuvos okupacijų mokyklą, šian
dien gal prisiima tuos kardino
lo Wyszynskio žodžius, kuriuos 
jis, ką tik paleistas iš kalėji
mo, taikė lenkams:-

"Mes esame pagarsėję mūsų 
sugebėjimu aukotis ir mirti nar
sia mirtimi. Lenkai moka nuosta
biai mirti. Tačiau, mano brangie
ji, lenkai taip pat turi išmokti 
nuostabiai gyventi ir dirbti. 
Mirštantysis gali greitai pasiekti 
garbės, tačiau gyventi dirbant 
sunkius darbus, ilgus metus ken
čiant ir tyliai aukojantis-- yra 
didesnis herojizmas, ir tokio 
herojizmo mums šiandien rei
kia".

JŪS KOVOKIT—MES MELSIMĖS

LNT pirmininkas V. Rastenis, 
paraginęs mane plačiau parašyti 
šia tema, savo paskaitoje Vasa
rio 16-os proga Montrealyje mi
nėjo apie vieną labai neseniai iš 
Lietuvos gautą jau "tarybinio" 
tautiečio laišką, kuriame auto
rius kaip tik paliečia šią Lie
tuvos anuometinio aktyvaus pasi
priešinimo tragediją.

"Kvaila būtų užginčyti, kad 
mums teko pergyventi sunkias ir 
labai sunkias dienas", rašo laiš
ko autorius. "Jos būtų buvusios 
žymiai lengvesnės, pasakyčiau 
jos nebūtų buvusios sunkios, jei 
jūs iš Vakarų nebūtumėt jų dar 
apsunkinę... Tai ta jūsų apgavi
kiška propaganda per radiją ir 
kitais būdais. "Priešinkitės! Lai
kykitės! Kitą penktadienį atei
nam, išvaduosim!.." Žinoma, tam 
tikra dalis jaunų vyrų pakluso ir 
tai buvo didelė Lietuvai nelaimė".

Laiško autorius toliau mėgina 
pateikti tokį neva autentišką Lie
tuvos gyventojų reakcijos pavyzdį 
į šią tariamai tikrą lietuvių pro
pagandą iš užsienio:

"Rodos, 1946 ar 47 metais 
lankiausi pas švogerį prie X... 
Vakare prisirinko pilna troba 
kaimynų pasiklausyti radijo. 
Prabilo "Amerikos Balsas" ar 
"Laisva Europa", nebeatmenu. 
Kaž koks tipas, knarkiuodamas, 
lyg neišsikrapštytų nosies, pra
šneko: "Kovokite! Laikykite, o 
mes už jus melsimės". Vienas 
iš vyrų, valstietis, nei bolše
vikas, nei jų šalininkas, puolė 
iš kertės, pypkės žiežirbomis 
apsipildamas, ir užsuko radiją. 
"Susikiškite į s...... tą savo "lais
vą balsą". Švancai,--kovokite, 
girdi, priešinkitės! O mes už jus 
melsimės... Eikite jūs Čia, ru
pūžės, pakovoti o mus išleiski- 
te ten, ir mes už jus pa- 
simelsim!.."

"Pavažinėkit po Lietuvą",-- 
baigia laišką mūsų "korespon
dentas .--pasikalbėkite su žmo
nėmis kaimuose ir miesteliuose. 
Ir dabar išgirsite tą patį. Ne
rasi žmogus, kuris nepavadintų 
tą veiklą idiotizmu arba provo
kacija".

ATSAKYMĄ GALĖTŲ DUOTI

RIMTA STUDIJA

Užsienio lietuviams tai nėra 
pirmas toks kaltinimas iš ana
pus geležinės uždangos. Jų buvo 
ir bus daugiau.

Pirmiausia tenka pastebėti, 
kad nei 1946, nei 1947 metais 
dar jokių transliacijų lietuvių 
kalba nei per "Amerikos Balsą", 
nei per "Laisvosios Europos Ra
diją" nebuvo. "Amerikos Balsas" 
lietuvių kalba prabilo tik 1950 me
tais Vasario 16-tą, o "Laisvosios 
Europos Radijas", deja lietuviš
kai dar neprašneko iki šios die
nos". Todėl nelabai suprantama, 
kaip čia pasiklausyti tokio radi
jo iš Vakarų galėjo prisirinkti 
pilna troba lietuvių ūkininkų jau 
1946 ar 1947 metais! Taip tvir
tinant daroma tikra klaida, tik 
nežinia-tyčia ar netyčia.

Tačiau tuo tarpu mums ne tiek 
klaida svarbu. Svarbesnis faktas 
paties kaltinimo, metamo užsie
nio lietuviams už kurstymą akty
viai priešintis okupantui ir at
virai prieš jįkovoti. Tam kursty
mui, esą, paklususi dalis jaunų 
Lietuvos vyrų, o tai dar daugiau 
pasunkinę ir taip nelengvas ano 
laikotarpio lietuvių išgyventas 
baisias dienas.

Beviltiško ir daug aukų parei
kalavusio Lietuvos ginkluoto pa
sipriešinimo sovietiniam oku
pantui palikta žaizda lietuvių tau
tos kūne buvo labai gili. Ji dar 
nėra užgijusi ir, jei iš viso ji 
kada užgis, ji bus juntama dar 
daug metų. Todėl mums supran
tamas tos žaizdos tiesioginių ar 
netiesioginių "kaltininkų" ieško
jimas ir mėginimai jiems mesti 
skaudžius ir karčius, pagrįstus 
ar nepagrįstus kaltinimus.

Tokius kaltinimus nutylėti, ne
kreipti dėmesio ar nemėginti į 
juos atsakyti, būtų klaida. Be 
abejo, geriausias atsakymas tai 
būtų rimta, objektyvi, išsami 
Lietuvos rezistencijos istorijos 
studija, pradedant pačiais pir
maisiais sovietinės okupacijos 
metais, o taip pat apimant ir po
kario Lietuvos ginkluoto pasi
priešinimo istoriją. Pvz., lenkų 
Varšuvos sukilimas jau susilau
kė visos eilės tokių rimtų studi
jų, išleistų tiek užsienyje, tiek 
pačioje,nors ir gomulkinėjej^en- 
kijoje.

Pagaliau ir "dialogas su tėvy
ne" šiuo klausimu, net ir tais 
atvejais, jei jis prelato Ka
zimiero Šaulio žodžiais tariant, 
pareikalautų kiekvieno mūsų "są
žinės kvotimo", būtų didžiai nau
dingas.

Deja, tokį atvirą dialogą ir 
netolimos praeities mūsų di
džiųjų pastangų ir klaidų nagrinė
jimą sunkina viena labai kebli

(Nukelta į 5 psl.)

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą.

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai
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Padėka už knygą
Lietuvių kultūriniuose santy

kiuose su svetimaisiais, šiuo at
veju su angliškai kalbančiu pa
sauliu,--praėjusieji metai tapo 
ypatingai atžymėtini. Jau šim
tas metų, kai daugelis lietuviš
kų kojų pradėjo mindžioti šią 
žemę ir lietuviškomis rankomis 
čia plušo savo ir šios šalies 
gerovei. Ir visdėlto reikėjo iš
tiso šimtmečio, kol lietuvis galė
jo parodyti šiam angliškai kal
bančiam pasauliui, kad jis pri
klauso tautai, turinčiai netik ne- 
pavargstančias kojas ir raume
ningas rankas, bet taip pat jaut
rią širdį ir aštrų protą, seną 
kultūrą ir išnokusį meną.

Atleiskite, --tuo nenoriu pa
neigti ar nubraukti viską, ko bu
vo mėginta siekti ir šiek tiek 
atsiekta praeities dešimtme
čiais. Buvo siekta, buvo steng
tasi ir mėginta tiek dainos, mu
zikos, dailės, tiek šokio ar li
teratūros srityse. A. Vanagai
čio, A. Olio ir kelių kitų pastan
gomis suruošti lietuviškos muzi
kos koncertai prasiveržė plačiau 
už lietuviškos bendruomenės už
daro rato. Vytautas Beliaujus iš
kėlė lietuvišką šokį ne tik savo 
knygomis, bet jį įnešė į ameri
kiečių visuomenę ir mokyklas. 
Lietuviai dailininkai ir dai
nininkai šen ten pasireikšdavo ki
tų parodose ir net Metropoli
tan operoje, bet tik dabar jie 
tampa New Yorke, jau sa
varankaus lietuviško meno 
veiksniu, tik dabar visa eilė mu
zikos ar dainos meistrų pradeda 
atskirai ir savarankiškai išeiti, 
kaip lietuviai, į didžiąsias New 
Yorko ar Chicagos scenas.

Tai dėl to, kad atsirado dau
giau kvalifikuotų kultūros kūrė
jų ir lietuviško meno interpre
tatorių.

☆
Tas pats ir su knyga ir su 

lietuvių literatūra angliškai kal
bančiame pasaulyje.

Tolesnėje praeityje ir dar ne
seniai nekartą buvo tai vieno, tai 
kito mėginta angliškai rašyti lie
tuviškomis temomis, versta šiek 
tiek mūsų grožinės literatūros 
gabalėlių ir jų atspausdinta ame
rikiečių periodikoje, bet dažniau
sia savo pačių spaudoje ar priva
tiniais leidinėliais. Paminėkime, 
tarpe kitų, Nado Rastenio klasi
kinės lietuvių poezijos gražius 
vertimus, to paties Vytauto Be- 
liajaus kelių lietuviškų legendų 
knygą, o ypač gal paties uoliausio 
ir daugiausia pasišventusio lie
tuvių literatūros vertėjo į anglų 
kalbą, Milto no Starkaus, jauno
sios Amerikos lietuvių generaci
jos atstovo, pastovią, kantrią, 
beveik atkaklią misiją. Tačiau 
Miltono Starkaus atliktas V. Ra
mono "Kryžių" romano vertimas, 
pasiūlytas net keliolikai didžiųjų 
amerikiečių leidyklų, nė pro 
vieną niekaip nep ra lindo ir ga
liausiai prieš keletą metų turė
jo būti išleistas mažos lie
tuviškos leidyklos pastangomis.

O knygos leidykla, jos vardas, 
svoris ir įtaka amerikinės kny
gos rinkoje-- čia yra labai svar
bios aplinkybės. Lietuviškos lei
dyklos išleista knyga su jos ma
žais ištekliais, ribotu tiražu, be 
saitų su įtakingąja amerikiečių 
spauda ir reklama, be stambiųjų 
knygų platinimo bendrovių ir par
duotuvių talkos yra iš anksto be-

Dialogai...
(Atkelta iš 4 psl.) 

aplinkybė, O tai yra paties so
vietinio okupanto mėginimas įsi
terpti į šį grynai lietuvių tarpu
savį pasikalbėjimą. Mat, šian
dien ne kartą jau yra labai sunku 
atskirti, kur dar kalba patys 
lietuviai ar "tarybiniai" lietu
viai, o kur jų lūpomis tik lietu
viškai išverstais žodžiais kalba 
Kremlius ir jo pastatyti kvislin- 
giniai vietininkai Lietuvoje. Mu
ms jau puikiai žinoma, kaip da
bartiniai šio meno meisteriai 
sovietiniai "čekistai", "enkave
distai", "emvedistai", "KGBis- 
tai" ir visokie kitokie raudo
nieji "geštapistai", gausiai ap
rūpinti reikalingomis priemonė
mis, gali priversti žmogų sakyti 
ne tai, ką jis pats iš tikrųjų 
galvoja, bet kaip nori ir tvirtina 
Kremlius ir jo raudonasis gesta
pas.

(Bus daugiau)

veik nulemta dūlėti sandėliuose 
ir plisti tik labai siaurame, dau
giausia savų tautiečių ratelyje. 
Jei ji tuo būdu negali prasimušti 
į platesnius amerikiečių ar kitus 
angliškai kalbančius sluogsnius, 
tai kiltų tik klausimas: jei ji 
tikslo nepasiekia, tai kam ją dar 
leisti, kam vargti, rizikuoti 
nuostoliais ir pagaliau išgyven
ti naują nusivylimą?...

O visdėlto vienam iŠ mūsų 
pagaliau pavyko. Labai ilgai iš
laukus, labai vėlai, po šimtme
čio, po daugelio bandymų, ne
pasisekimų ir nusivylimų, po 
žiaurių sunkumų ir atkaklaus 
pasiaukojimo. Tai mūsų vieni
šam lietuviškos kultūros ir li
teratūros kareiviui Amerikoje-- 
rašytojui ir vertėjui Stepui Zo- 
barskui. Ir reikia įsakmiai 
pabrėžti, kad pavyko, nes tai jau 
nebe pirmą, o ir antrą kartą. 
Tai jau nebe pavienis laimingas 
atsitiktinumas, tai jau tvirta va
lia ir pastovūs sugebėjimai.

O tai priklauso prie dalykų, 
kurie nusipelno pavadinti atžy- 
mėtinais.

☆
Jau pernai rudenį plačiau ra

šiau Dirvoje apie šios srities 
pionieriškas Stepo Zobarsko pa
stangas. Apie tai, kad jam pir
mam pavyko geroje amerikiečių 
leidykloje išleisti jo išverstą 
stambų rinktinių lietuviškų 
pasakų rinkinį—LITHUANIAN 
FOLK TALĖS. Buvo sunkumų, 
didelių finansinių girgždėjimų, 
bet knyga 1958 metais pa
sirodė.

Nelengvai ji plito, tik labai, 
pamažėle patraukdama kritikos 
ir jaunojo skaitytojo dėmesį, nes 
tai dar neįprastos nežinomos tau
tos pasakos, nors savo įdomumu, 
grožiu ir menine verte jos vi
siškai prilysta geriausiom popu
liariosioms kitų tautų pasakoms. 
Bet vistiek ši pasakų knyga, ma
tyt, prasiskynė dygliuotą kelią, 
nes 1959 m. viduryje leidykla 
atspausdino ir antrą laidą. Ne
abejojame, kad įsiskonėjus atei
tyje bus ir daugiau laidų.

Išvedęs į angliškai kalbantį pa
saulį mūsų tautos pasakas, Ste
pas Zobarskas ėmėsi naujo už
davinio--išvesti plačiau pasi
žmonėti lietuvius rašytojus no- 
velistus. Čia buvo jau daugiau 
rizikos, ir tų pačių finansinių 
sunkumų. Amerikiečių Voyages 
Press leidykla, kaip tada buvau 
minėjęs, pirmiausia iš vertėjo 
redaktoriaus pareikalavo Šeiloko 
mėsos svaro--garantijos, kad 
bus tikrai nupirkta mažiausia 600 
knygos egzempliorių. Ir ga
rantijos ne žodžiu ar gražiu pa
žadu, bet grynais...

Kreipėsi Stepas graudenančiu 
atsišaukimu į mūsų lietuvišką vi
suomenę: užsisakykite iš anksto 
knygą, prisiųskite pinigus, tik 
tokiu būdu padėsite pirmąjį lie
tuviškų novelių rinkinį anglų kal
ba išleisti... Terminas pasibai
gė, ir --nė du šimtai neužsi- 
sisakė. Visas sumanymas irįdė- 
tas darbas grėsė baigtis nie
kais. Bet—pasisekė! O kaip ir 
kodėl, paaiškinimą randame da
bar knygos įžangoje, kur Zobar
skas išreiškia savo padėką 
keliems asmenims, į atskirą pa
straipą ypač iškeldamas tris: 
Juozą Bačiūną (kaip paprastai 
ir visuomet, kada iškyla koks 
gyvybinis lietuvių kultūros rei
kalas!) ir du jaunuosius lietuvių 
verslininkus J. Kazicką ir J. 
Valiūną. Taip, yra šiame mili
jonierių krašte, mūsų turtingų ir 
vis turtėjančių lietuvių pasaulyje. 
Jų būtų dešimtys*ir šimtai, bet 
atsiliepia trys ar keli...

Tokiu būdu 1959 metų pa
baigoje pasirodė rinkoje graži, 
solidžiai išleista, kietais vir
šeliais, su dail. P. Os- 
molskio lietuviškų motyvų 
apdaru, 5 dolerius kaštuojanti 
lietuviškų novelių knyga-- 
SELECTED LITHUANIAN SHORT 
STORIES. Stepas Zobarskas lie
tuvių autorių noveles parinko, 
dalį pats išvertė, kaikurias vertė 
jo duktė Nijolė, kelias kiti ver
tėjai. Parinkimui, redagavimui 
ir vertimų kalbos stilistikai tal
kininkavo amerikiečių rašytojas 
prof. Cha ries Angoff.

Taip mūsų dailiosios prozos 
kūrėjai pirmą kartą visu būriu 
per amerikiečių leidyklą išėjo

Bronys Raila

ir darboc.

pasižmonėti į platųjį angliškai 
kalbantį ir skaitantį pasaulį.

☆
Išėjo nemažas būrys--net aš

tuoniolika. V. Kudirka, J. Biliū
nas, Šatrijos Ragana, A. Vie
nuolis, V. Krėvė, I. Šeinius, J. 
Savickis, J. Grušas, V. Alantas, 
V. Ramonas, A. Vaičiulaitis, J. 
Jankus, N. Mazalaitė, P. Cvirka, 
S. Zobarskas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis, A. Baronas...

Kaip jiems seksis, kaip juos 
naujas skaitytojas "gaudys”, kiek 
domėsis ir kiek patiks, šiandien 
dar tegalime tik spėlioti. Mūsų 
autoriams tai visai nauji aki
račiai, o ir tam skaitytojui jie 
patys--taip pat visai naujas pa
saulis. Nelaukime stebuklų ir 
sensacijų. Vakarietis skaitytojas 
šiandien labai reiklus ir išlepin
tas, ir jo literatūrinių skaitymų 
pasirinkimo aruodai labai turtin-
gi, įvairūs ir platūs. Nelengva, 
baisiai nelengva čia įsiterpti, o 
tuo labiau atsistoti į priešakį. 
Bet langas pramuštas, o tai tuo 
tarpu svarbiausia.

Taip pat čia plačiau nesusto
kime ir ties kitais klausimais. 
Pavyzdžiui:--ar rinkinyje suimti 
geriausi ir iškilmiausi mūsų gro
žinės prozos-autoriai? Lietuvis 
knibinėtojas galbūt nepasigestų, 
jei dviejų ar trijų, parinktųjų 
nebūtų, ’o jų vietoje būtų parodyti 
keturi penki kiti nemažiau pajė
gūs novelistai, gal net šviežesni 
ir daugiau vakariečiams supran
tami. Arba--ar čia jų novelės 
parinktos pačios geriausios, įdo
miausios, būdingiausios? Indivi
dualaus vertinimo ir skonio daly
kas, dėl kurio niekad nebus ga
lima susitarti. Pagaliau, lietuvių 
proza per kelius pastarus de
šimtmečius yra jau tiek išau
gusi, kad visai nesunkiai būtų 
galima sudaryti du ar tris visai 
tolygios vertės ir net įdomesnio 
parinkimo leidinius.

Rašytojas Stepas Zobarskas, už triūsą sudarant "Selected Lithu
anian Short Stories", už išleidimo dyglių skausmus ir už neįkainuo
jamą slaugą lietuvių literatūros vertybėms plačiau pasklisti pasau
lyje, tikrai nusipelnė, kad Lietuvių Rašytojų Draugija jam paskirtų 
literatūrinę premiją.

Ar nusisekę patys vertimai? 
Visai aišku, kad, pavyzdžiui, V. 
Krėvės "Gilšės" vertimas nėra 
visai pasisekęs, nes jis jokiam 
vertėjui pilnai nepasisektų, nes 
tos rūšies Krėvės novelės ar 
padavimai, dėl ypatingų lietuvių 
kalbos savybių negalimi su vi
sais savo stiliaus ir ritmo ats
palviais išversti į jokią kitą kal
bą. Bet Jurgio Savickio "Rau
doni bateliai", bent man taip ro
dos, išversti angliškai, skaitosi 
ir skamba--geriau, negu lie
tuviškai. Originale tie Savickio 
stiliaus makaronizmai, sve
timžodžiai, labai laužyti, suka
poti, vietomis pernelyg ma
nieringi sakiniai ir pati mums 
daugeliui dar nevisai įprasta 
"miesčioniška" ir perdėm iro
niška mąstysena,--angliškame 
vertime nuskamba natūraliai, 
jaukiai, be uŽkliuvimų, "taip 
kaip reikia"...

Būdamas tik silpnas anglų kal
bos ir jos stiliaus žinovas, ne
drįsčiau imtis vertimų rim
tesnio vertinimo. Jei juos pralei
do ir aprobavo toks rašytojas, 
kaip prof. Ch. Angoff iš New 
Yorko universiteto, tai mes jau 
patikėkim...

Vaidilos Teatro artistai, režisorius ir autorius po premjeros "Melas šventykoje kuri buvo suvaidinta 
praėjusį šeštadienį Clevelande. IŠ kairės: I. Gatautis, R. Zorska, D. Mackialienė, N. MaŽelienė, 
V. Plečkaitis, J. Citulis, P. Maželis ir V. Mariūnas. V. Pliodžinsko nuotrauka

Savo įžangoje apie Zobarsko 
atliktą darbą ir lietuviškų no
velių rinkinį kątik minėtasis 
Charles Angoff rašo: "He has 
opened up a new world of li- 
terary fascination for us"... Va
dinasi, atidarė mums, ameri
kiečiams, naują literatūrinio ža
vumo pasaulį...

O ką mes į tai? Mes, tie lie
tuviai, kurie gyvename angliškai 
kalbančiuose kraštuose--Ame
rikoje, Didž. Britanijoje, Kada- 
doje, Australijoje?

Tos rinktinės lietuviškos no
velės ir mums dar ne vienam 
"atidarytų akis" į lietuviško gro
žio, dvasios ir buities pasaulį. 
Jei ne vyresniems, tai labai ir 
labai dažnu atveju mūši] jaunie
siems, iš kurių nuolat girdėti, 
kad "nieko įdomaus nėra lietu
viškai paskaityti"... Na, tai pa
skaitykit angliškai, ir jūs pa
matysit, kad šis tas yra.

Mano dukterys, kurios gerai 
kalba ir skaito lietuviškai, prie 
lietuviškos knygos ilgiau pri
sėsti betgi, kaip čia švelniai iš- 
sireiškus, vis nelabai prisiren
gia. Bet kai rinkynyje perskaitė 
Jono Biliūno trumputę noveliūkš- 
tę apie Brisiaus galą,--verkė, 
verkė tikrom ašarom, kad tokį 
ištikimą ir gerą šunelį senat
vėje nedėkingas šeimininkas ga
lėjo nušauti.

Ir, pagaliau, kaip padėkos da
bar Stepui Zobarskui lietuviai 
rašytojai, nes tik jo pasiauko
jimo ir atkaklumo dėka šis rin
kinys išėjo pasižmonėti į pla
tųjį pasaulį? Lietuvių Rašytojų 
Draugija kasmet skiria premiją 
už reikšmingiausią naują litera
tūros veikalą, pasirodžiusį praė
jusiais metais. Anksčiau jį iš
rinkdavo balsavimu visi rašyto
jų draugijos nariai, dabar atrenka 
speciali teisėjų komisija. Kur 
eina balsavimai ir rinkimai, de
mokratinis principas leidžia no
minacijas ir agitacijas.

Už 1959 metus mūsų Draugi
jos skiriamai literatūrinei premi
jai nominuoju "Selected Lithua
nian Short Stories". Tai gal kiek 
neįprasta ir, be abejo, tai su-

2URNALIZM0 MOKYTOJAI
HENRIKAS ŽEMELIS

Jau kuris laikas, kai ko
lega iš Chicagos pradėjo 
mus mokyti žurnalizmo 
abėcėlės. Ir pastatė mus, vi
sus žurnalistus, prieš įvy
kusį faktą: aš esu mokyto
jas, visažinantis autorite
tas, o jus — mano moki
niai. Mokykitės, kaip rei
kia rašyti ir suprasti spau
dos dėsnius.

Nežinau, kaip pasijuto 
kitas mano kolega B. Raila, 
pasodintas į tą pačią klasę 
su manim, bet aš tais vi
sais pamokslais suabejo
jau, o iš tą visų pamokslų 
pasidarė viena aiški išva
da: mums visiems reikia 
žurnalistinio mokslo, ima
mai ir patį mokytoją, bet 
visa bėda, kad mokytojo įsi
vaizduojamas tobulas su
pratimas remiasi keistom ir 
atgyventom pažiūrom į 
spaudą.

Kolega iš Chicagos, pra
dėjęs savo pirmąsias pamo
kas pagarsėjusia „šeimyni
ne byla” dėl V. Rastenio 
nusikaltimų bolševikiniame 
kalėjime ir iš peties ginda
mas principą „faktas šven
tas ir komentaras laisvas”, 
čia pat suklupo, paneigda
mas vieną iš pagrindinių 
spaudos dėsnių, nes jis tą 
principą pritaikė tik sau 
vienam, o visus kitus, turė
jusius priešingą nuomonę 
— susodino į nemokančių 
žurnalizmo abėcėlės mokyk
lą. Tuo būdu tuoj iš abėcė
lės iškrito daug raidžių, ir 
toliau mes buvome privers
ti kalbėtis jau nesupranta
ma vieni kitiems' kalba.

Manau, kad nereikia būti 
užsispyrusiu prodirvininku 
ar antivienybininku (man 
asmeniškai abu laikraščiai 
patinka ir abiejų esu sena* 
bendradarbis), bet čia nu

darytų išimtį--bet tai reta iš
imtis, ir Stepas Zobarskas jos 
nusipelnė. Už triūsą sudarant 
rinkinį ir jo vertimus, už išlei
dimo dyglių skausmus ir už ne- 
neįkainojamą slaugą lietuvių li
teratūros vertybėms plačiau pa
sklisti pasaulyje.

ATITAISOMA KOREKTŪROS 
KLAIDA

DIRVOS Nr. 27 paskelbtoje B. 
Railos kronikoje "Kas yra NKVD 
stilius?" per neapsižiūrėjimą iš
krito teksto eilutė, ir dėl to ta 
straipsnio vieta pasidarė nesu
prantamo absurdiško turinio. 
Pilnas sakinys buvo toks:

"Užgrobusi visą lietuvių na
cionalistų ir užsienin pasitrauku
siųjų turtą, miegodama jų lovo
se, valgydama jų šaukštais ir 
visą kūrybą tebespausdindama 
dar iš Smetonos laikų užsiliku- 
siomis spaustuvių mašinomis, 
privilegijuotoji tarybinė aristo
kratija dar jaučiasi blogai". 

nėta „šeimyninė byla’’ ir 
visi laisvi jos komentarai 
neįtikino nei manęs, nei 
daugumos, kad šis asmeni
nis nesusipratimas būtų 
pateisintas tokiais lietuviš
kai ausiai svetimais šauks
mais. Mums rėkti garsiau 
už pačią „Tiesą” ir dar pa
dėti aiškinti, kiek jos ap
šauktas nusikaltėlis yra 
„kaltas”, mano supratimu 
— yra klasiškas emigraci
nio nuosmukio pavyzdys ir 
kartu precendentas ateičiai 
,— lietuviškiems kvislin- 
gams stengtis ir toliau žve
joti panašių „laisvų komen
taru”.

Štai „Tiesa” paskelbė ki
tą atvirą laišką buv. po
grindžio kovotojo J. Deks
nio, kuriame jis surašęs, 
kaip užsieny gyveną parsi
davėliai ir niekšai skatinę 
kraujo praliejimą. Ir, sumi
nėjęs visą eilę pavardžių, 
džiaugiasi, kad pagaliau su
sipratęs ir galįs Įsijungti. į 
tarybinį gyvenimą. Kaip 
tos atgailos ir tariami pri
sipažinimai surašomi — 
mes gerai žinome, bet nau
dojantis anuo laisvu ko
mentaru, mes vėl galime iš
koneveikti pogrindį, pradė
ti blusinėtis paminėtų pa
vardžių sąžinėse ir vis aiš
kinti, kad tai daroma var
dan žurnalizmo a, b, c . ..

Toji žurnalizmo abėcėlė 
būtų labai paprasta, jei mū
sų lietuviški laikraščiai ir 
jų bosai laikytųsi pagrindi
nio spaudos uždavinio — 
informuoti skaitytojus, ra
šyti tiesą ir gerbti nusisto
vėjusius laisvos spaudos 
principus. Tačiau jie, šalia 
atliekamo didelio lietuviško 
darbo, užsiaugino dar di
desnę puikybę ir neklaidin
gumą. Girdi, mes vaduoja
me Lietuvą, mes esame 
veiksnių veiksnys, tik au
kokite mums daugiau dole
rių, o mes žinome, ką da
ryti ir kaip rašyti. Tas bal- 
finis pagrindas ir sudarė 
kai kuriems mūsų laikraš
čiams sąlygas pavirsti at
skirų asmenų, grupelių, ar 
tiesiog eilinių pletkų gar
siakalbiais.

Ir tokiu būdu, atsirado 
tikra žurnalistinė turgavie
tė, kurioje negali susigau
dyti nei prekių kainos, nei 
vertės, žinoma, toje turga
vietėje siūlyti pardavimui 
auk štesniuš žurnal i z m o 
principus nėra prasmės, nes 
tave visuomet apšauks ir 
užrėks visokie erzacų par
davėjai. Bet vieno dalyko 
aš nuoširdžiai geidžiu — 
prašau mus nemokyti abė
cėlės, kurios patys gerai ne
žinote. Neįrodinėkite, kad 
lietuviai sportininkai be

(Nukelta į 6 psl.)
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DĖL VAISTU | LIETUVA
Dr. B. Matulionis

Gana dažnai artimieji prašo 
atsiųsti vaistų nuo džiovos. Pas
kutiniu laiku padažnėjo prašymai 
atsiųsti nuo džiovos Seromycino, 
kuris yra labai brangus.

Siunčiant nuo džiovos vaistų, 
štai ką reikia žinoti. Yra žino
mi tik trys pagrindiniai vaistai: 
Streptomycinas (S.M.), Isoniazi- 
das (I.N.H.) ir Para-amino-sali- 
cylinė rūgštis (P.A.S.); jie yra 
patys svarbiausieji. Negalima 
sėkmingai gydyti džiovos, varto
jant tik vieną iš tų vaistų. Bū
tinai reikia lygiagrečiai iš tų 
trijų vartoti bent du.

Džiovos gydymas vaistais trun
ka ilgai. Tik lengvais atsitiki
mais, kai džiova esti pastebėta 
pradžioje, gydymas vaistais 
trunka apie metus laiko.

Labai dažnai ši liga esti paste
bėta gana vėlai, kai jau esti apim
ta plaučių žymi dalis ir plau
čiuose esi pasidarę cavernos 
(žaizdos). Tokiais atsitikimais 
gydymas vaistais gali trukti ke
letą metų.

Dabar keletas žodžių apie pa
čius vaistus. P.A.S. Šis vaistas 
duodamas ligoniui kasdien, vidu
tiniškai po 24 tabletes per dieną; 
todėl šio vaisto tenka siųsti di
deliais kiekiais, po 700 tabL 
mėnesiui. Kadangi persiuntimas 
brangus, tad Šio vaisto siuntimas 
gana nepatogus. Be to, gana daug 
ligonių negali šios vaisto ilgai 
vartoti, kadangi jis erzina skran
dį, sukelia vėmimą, viduriavimą 
ir t.t.

I.N.H. Šis vaistas vartojamas 
kasdien, vidutiniškai po 300 mi
ligramų per dieną, tad šio vaisto 
persiuntimas labai patogus, nes 
svoris mažas. Šis vaistas pigus 
ir žinomas daugybe visokių var
dų, bet jo bendrinis vardas Čia 
Amerikoje žinomas kaip ISO- 
NIAZID. Kaikurie šio vaisto pa
kaitalai, kaip antai, rimifon ar 
iproniazid (kitaip marsilid), ne
turi gydomųjų pirmenybių, o kai
nuoja žymiai brangiau.

Streptomycinas. Šio vaisto vie
nas gramas leidžiamas į 
raumenis, paprastai, kartą per 
tris dienas. Greta paprasto 
streptomycino dar žinomas jo 
antrininkas, kuris vadinasi Di- 
hydrostreptomycinu. Abiejų gy
domasis veikimas vienodas, bet 
dihydrostreptomycinas yra pa
vojingas klausos nervui, kurį 
gali stipriai sužaloti, padaryda
mas žmogų kurčią visam gyveni
mui; tad šio vaisto reikia saugo
tis. Bet ir patį streptomyciną ne 
visados galima vartoti. Kartais 
po nekurio laiko žmogaus kūnas 
pasidaro perdaug jautrus strep- 
tomycinui: ligonį pradeda kankin
ti varginantis kūno niežėjimas 
arba atsiranda sunkūs odos bė
rimai ir t.t. Tada tenka strep- 
tomycfno vartojimą sulaikyti ir 
patį vaistą tenka pakeisti kitu 
vaistu.

Don Camillo...
(Atkelta iš 3 psl.)

Gali būti dar viena priežas
tis, kai vieną ar du ar net vi
sus tris minėtus vaistus tenka 
sulaikyti nuo tolimesnio vartoji
mo. Gana dažnai atsitinka, kad po 
ilgesnio gydymo džiovos bakteri
jos pasidaro ar vienam, ar net 
visiems trim vaistam atsparios. 
Tada vaistai bakterijų nebevei
kia. Gerai, jei bakterijos pasida
ro atsparios kuriam nors vienam 
vaistui. Tada dar lieka iš trijų 
du naudingi vaistai. Bet jeigu bak

MIESTO KRAUTUVĖ ATIDARA NUO 9:30 A. M. IKI 9 P. M.
HEIGHTS KRAUTUVĖ ATIDARA NUO 9:30 A. M. IKI 9:30 P. M.

EAGLE STAMPS YRA 
DIDELIS SUTAUPYMAS

LAISVAS MAŠINŲ
PASTATYMAS ABIEJOSE 
KRAUTUVĖSE

JAU ČIA! ĮVYKIS, KURIO 
.. JUS LAUKITE...

PAS MAY’S 2 DIDEIESE KRAUTUVĖSE 
PRADEDANT KETVIRTADIENIO 9:30 A. M.

terijos įgyja atsparumo bent 
prieš visus tris, tada ligonio gy- 

< dymas pasidaro toks sunkus, kad 
tenka ieškoti kitokių gydymo 
priemonių.

Dėl šios priežasties jau po 
metų gydymo (dažnai ir anksčiau) 
tenka tikrinti ligonio bakterijų 
atsparumą. Patikrinimą gali pa
daryti tik bakteriologinė labo
ratorija, o tokių laboratorijų ma
žos ligoninės ar mažos sana
torijos, paprastai, neturi.

Dabar prieiname prie svar
biausio dalyko. Jei dėl kurios 
nors priežasties iŠ minėtų tri
jų vaistų iškrenta bent du, tai 
nieko daugiau nelieka, kaip pa

mėginti pavartoti naują vaistą. 
Be minėtų trijų pagrindinių vaistų 
(SM, INH, PAS) yra dar kitų 
vaistų, tai Seromycinas arba ki
taip dar vadinamas Cykloserinu, 
Pyrazinamidas (P.Z.A.) ir Vio- 
mycinas.

Vienas kuris iŠ Šių trijų vais
tų ar net du iŠ karto vartoja
mi, kaip sakoma, tik iš bėdos, 
kai iškrenta pagrindiniai vais
tai. Visi Šie trys vaistai daug 
kartų brangesni, kaip anie, pa
grindiniai.

Nei Viomycinas, nei Seromy
cinas savo veikimu prieš džio
vą, atrodo, neprilygsta aniem 
pagrindiniam. Be to seromycinas 

yra labai nuodingas: jis gali sun
kiai sužaloti kepenis. Gali sukel
ti priepuolius, kaip epilepsijos 
(nuomario liga) ir 1.1., todėl se
romycinas tegali būti vartojamas 
tik tokioje ligoninėje, kuri turi 
reikalingas laboratorines prie
mones laiku pastebėti seromy
cino žalingą veikimą.

Pyrazinamidas savo gydomuoju 
veikimu nors prilygsta aniems 
trims pagrindiniams vaistams, 
bet yra dar labiau pavojingas 
nei seromycinas. Šio vaisto ne 
tik ligonis su receptu negalėtų 
gauti, bet ir patiems vaistinin
kams šis vaistas neparduodamas,

(Nukelta į 7 psl.)

Žurnalizmo...
(Atkelta iš 5 psl.)

reikalo švaistė pinigus P. 
Amerikoje, arba, kad J. Ba
čiūnas nedadavė paskutinės 
dešimtinės prie paaukoto 
kelinto tūkstančio, nes 
tiems dalykams, pradedant 
jumis ir baigiant manim, 
niekas netiki.

Rašykime tiesą ir nuo čia 
pradėkime mokytis žurna
lizmo abėcėlės. Bet visi 
drauge, ir mokytojai, ir 
mokiniai 9 0 a

•--Drauge...
Bet ji juk niekada nebuvo bu

vusi Trastevere! Ji niekada ne
buvo mačiusi tokių dviejų akių! 
Kai susidūrė su Scamoggios 
žvilgsniu, prigėrė jame, kaip 
musė išrūgose...

*

R. yra vidutiniškas rusų pro
vincijos miestas su maždaug 
šimtu penkiasdešimt tūkstančių 
gyventojų, nedaug žmonių ir dar 
mažiau automobilių gatvėse.

Viešbutis buvo nereikšmingas, 
ir kambarys, kurį Don Camillo 
gavo, niūrus. Jis nežinojo, kam 
skirta antroji lova, tačiau tai 
patyrė netrukus, kai, jam besi- 
prausiant, kambarin įžengė Pep
pone.

--Klausyk, kil... drauge,--pa
sakė Peppone, vos tik užda
ręs duris.--Liaukis erzinęs Ron- 
dellą. Pagaliau jis nekaltas, kad 
nėra simpatiškas tamstai.

--O man jis net labai sim
patiškas,—atlaidžiai pasakė Don 
Camillo.-- Bet matai, kai rei
kalas liečia partiją, aš nepripa
žįstu jokios atodairos. Jis dar 
pilnas visokių buržuazinių prie
tarų, ir aš laikau mūsų pareiga 
juos išnaikinti. Vyrukas turi būti 
įstatytas į vagą, supranti?

Peppone tvojo savo skrybėlę 
į sieną.

--Vieną iš ateinančių dienų aš 
tave ' pasmaugsiu,—sušnibždėjo 
jam į ausį.

(Bus daugiau)

VISI AUKŠTUTINIAI IR RŪ
SIO SKYRIAI MAY’S DVIE
JOSE KRAUTUVĖSE DALY
VAUJA ŠIAME PINIGŲ TAU

PYMO ĮVYKYJE!

MAY’S DIDELIS PRIEŠ VELYKINIS TAUPYMO 

ĮVYKIS DUODA ŠIMTUS NEKASDIENINIU 

PREKIŲ KIEKVIENAME PARDAVIMO AUKŠ-
C-

TE... PIRKITE PAS MAY’S IR TAUPYKITE.

= Milijonų dolerių vertes, naujos prekes jums patogiu sutaupymu! Per visą kraštą skel- 

biamos prekes žemomis, žemomis kainomis! Viskas, ko jums reikia dabar ir pa v a-* 

== sariui . . o jūsų rūbams, jūsų šeimai, jūsų namams. Kai kuriais atvejais kiekiai yra 

= riboti, tat prašome pirkti anksti. May’s dvi drautuvės atidaromos 9:30 a. m. ir neuž~ 

= mirškite o . Eagle Stamps padidina sutaupąs.
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CLEVELANDE
Ir apylinkėse

• Aldona Rastenienė, 
prieš porą savaičių nusi
laužiusi koją, grįžo iš ligo
ninės ir gydosi namie.

Kaziuko mugė
Clev elando Neri n g o s 

skaučių tuntas, talkinamas 
akademikių skaučių ir 
skautininkių bei vyresniųjų 
skaučių židinio, kovo 20 d., 
sekmadienį, lietuvių salėje 
rengia Kaziuko mugę.

Nuo 12 vai. žemutinėje 
salėje veiks Lietuviškų val
gių virtuvė su balandėliais, 
vėdarais, dešrom ir kt. Bus 
tortų ir kitokių skanumynų 
bufetas.

Viršutinėj salėj bus drau
govių stalai su liet, lėlėm, 
pagalvėlėm, audiniais, albu
mais, margučiais ir kito
kiais rankdarbiais. Be to 
bus pačių skaučių gaminti 
baravykai, širdelės, sausai
niai ir saldainiai. Laimės 
ratas, elgetų laivas ir kiti 
žaidimai.

5 vai. vak. Z. Peckaus 
paruoštas ”Subatvakarėlis” 
ir draugovių pasirodymai.

Clevelandiečiams bus Įdo
mu pamatyti skaučių dar
belius ir linksmą programą 
bei pasivaišinti lietuviškais 
valgiais ir skanumynais.

• Vasario 16 d. gimnazi
jos mokinių rankų darbai 
Clevelande. Ir skaučių Ka
ziuko mugėje bus galima 
įsigyti Vasario 16 d. gim
nazijos mokinių pagamintų 
lietuviškų lėlių, austų stal
tiesių, juostelių, odos dirbi
nių ir kitų gražių rankdar
bių. žinoma, ir tuo paremti 
šią vienintelę lietuvišką 
gimnaziją0

• Skaučių Tėvų Komite
to sušauktame susirinkime 
pašnekesį apie skautiškąjį 
auklėjimą pravedė skauti
ninke A. šenbergienė. Ko
miteto vardu pranešimus 
padarė O. Jokubaitienė ir 
J. Mockus. Apie Neringos 
tuntą, kuriame dabar yra 
90 skaučių, pranešė tunti
ninkė Mockuvienė. Į naują 
Tėvų Komitetą išrinkta: O. 
Jokubaitienė, p. Kubiliūnie- 
nė, J. Garla, A. Karsakas ir 
V. Petkus. Susirinkimui 
pirmininkavo J. čiuberkis, 
sekretoriavo p. Kubiliūnie- 
nė0

Kaziuko mugei, kuri atsidaro ŠĮ sekmadienĮ 12 vai. Lietuvių 
salėje, jūros skautės R. Mockutė, B. Augustinavičiūtė, N. Karaliūtė, 
ir L. Koklytė "pririnko" gražių baravykų. Svečiai, atsilankę i 
mugę, ne tik pamatys linksmą programą, bet galės taip pat įsi
gyti gražių skaučių rankdarbių. v. Bacevičiaus nuotrauka

• Melas šventykloje, V.
Mariūno 5 v. dramos pasta
tymo, įvykusio kovo 12 d. 
Slovėnų salėje, žiūrėjo per 
400 svečių. Režisavo Petras 
Maželis, statė Vaidilos te
atras. Vaidino: Nijolė Ma- 
želienė, Dalia Mackialienė, 
Vladas Plečkaitis, Ignas 
Gatautis, Romas Zorska ir 
Jonas Citulis.

Apie veikalą, kuris pre
tenduoja į naujoviškumus, 
bet tuoj po vaidinimo buvo 
kietokoje žiūrovų kritikos 
ugnyje, esam prašę, kad 
pasisakytų teatro žinovai.

Vaidinimo metu susirin
kusiems Z. Peckus pristatė 
neseniai iš Lietuvos atvy
kusius p. Armonienę ir sū
nų, kuriems dalyviai nepa
gailėjo sveikinimų.

• J. Kazlauskas Tncome 
Tax pareiškimus pildo Dir
voje kiekvieną šeštadienį 
nuo 9 vai. iki 2 vai. po pie
tų, arba pagal susitarimą 
telef. RE 1-7222.

Dviejų mieg. plytų namas
Naujas. Dviejų šeimų. 

East 185 St. 2 mašinom ply
tų garažas. Natūralus. me
džio įrengimas. Prieina
miausią kaina.

AN 1-1398,
Builder (32)

Išnuomojamas butas
5 kamb. žemai. 5700 Lu- 

ther Avė. Raktas po 4 vai. 
gretimam name, šaukti 
WH 3-4949o .(34)

• Latvių karių organiza
cijos ”Daugavas Vanagi” 
Clevelando kuopos teatralai 
kovo 19 d., 7 vai. vak., Bo- 
hemian National Hali — 
4939 Broadway, stato žy
maus latvių rašytojo Ju
liaus Petersono 4 v. kome
diją ”Diplomatai”. Režisuo
ja Western Reserve Uni
versiteto režisūros dokto
rantas Arturs Rubenis. Pa
grindinį vaidmenį vaidina 
rašyt. Em. Skujeniekas. Po 
vaidinimo pobūvis. Bilietai 
po $1.50 ir $2.00.

STAMFORD
Gražus minėjimas 

neskaitlingoj kolonijoj
Čia Vasario 16 d. minė

jimas įvyko vasario 22 d. 
Dalyvavo beveik visi ne
skaitlingos Stamfordo kolo
nijos lietuviai.

Minėjimą atidarė Bend
ruomenės pirmininkas Juo
zas Valiušaitis, prašyda
mas dalyvių susikaupti ir 
įsigilinti į šio minėjimo 
prasmę. Pakvietė minėjimą 
pravesti M. Biliūną.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo teisininkas Antanas Dir
žys, prieš penkerius mėne
sius atvykęs į šį kraštą iš 
Venecuelos. A. Diržio kalba 
buvo labai įdomi, dalyvių 
atydžiai išklausyta, iškėlusi 
daug naujų minčių.

Minėjime taip pat kalbė
jo ir sveikino Balfo centro 
valdybos vardu Lietuvos 
N e p r i k lausomybės kovų 
Lūrėjas-savanoris Vaclovas 
Alksninis.

Meninėje dalyje solistas 
Vilius Bražėnas, jo dukrai 
Livijai okomponuojant, pa
dainavo kalėtą dainų. Livi
ja paskambino porą dalykė
lių. V. Bražėnui ir jo duk
rai dalyviai gyvai paplojo.

Labai šiltai buvo sutikta 
F. Prekerio suorganizuoto 
moterų okteto pasirodymas. 
Ypatingai visiems patiko 
partizanų ir tremtinių dai
nos. M. B.

Puošia širdeles savo berneliams... Clevelandietės jūros skautės
R. Žygaitė, R. Gaidžiūnaitė ir E. Šenbergaitė sekmadienĮ vykstančiai 
Lietuvių salėje Kaziuko mugei puošia medauninkus.

V. Bacevičiaus nuotrauka

v
MiLJ'IMltl -H Z

; laU V! M*-
1

Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
taupymo sąskaitas lietuvių * vedamoj Tau
pymo Bendrovėj, kuri:

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P.M.

V. RICKUS 
PAINTING-DECORATIG INC.

RESIDENCINIS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. Įkainavimai ne

mokami. Klijentų patogumui turime taip pat specialistus 
medžio, tinko ir kitiems namų remonto darbams.

Dabar jau yra pats laikas tartis dėl pavasario darbų. 
Telefonuokite: PO 1-6035

658 E. 162 St., Cleveland, Ohio

I. J. SAMAS JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

Feas^Tleveland^uoudT^uperTor^mJ^TI

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

40/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

*10.000 i HOME ANO 
REMODEUNO LOANS i

Dėl vaistų...
(Atkelta iš 6 psl.)

kad kartais ligoniui vaistininkas 
neparduotų. ŠĮ vaistą gaminan
čioji firma (Merck) teparduoda 
betarpiškai tik žinomom ligoni
nėm, kurios aprūpintos tinkamo
mis laboratorijomis.

Laiškuose, kurie ateina iš Lie
tuvos su prašymais atsiųsti se- 
romycino, dažniausia nieko nesa
koma, kodėl to vaisto prašoma. 
Susidaro Įspūdis, kad sovietiniai 
gydytojai Lietuvoje neturi pakan
kamai žinių apie seromyciną ir 
kartais pataria tą vaistą vartoti, 
kai tokiam patarimui nėra 
pagrindo.

*
BALFO Centro prierašas:
Dėkodami Dr. B. Matulioniui 

už ŠĮ svarbų paaiškinimą norime 
pažymėti, kad visus minimus 
vaistus Balfas gauna ir siunčia 
maždaug šiomis kainomis (nor
malinės dozės): 
Streptomycin-30 gramų $3.60 
INH - 300 tabL $3.00 
PAS 500 tabL $3.50 
Rimifon (50 mg) - 500 tabL 
$4.00 
Seromycin - 40 kaps. $10.00 
Viocyn - 1 ampulė $2.90.

Užsakant Balfe (adresas: 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N.Y.) 
vaistus, nereiktų siųsti pinigų, 
q laukti sąskaitos, nes tikslią 
kainą galima nustatyti tik pake- 
tuką paštan nunešus.

Balfas vaistus siunčia Į Lie
tuvą ne pelno tikslais. Sausio -- 
vasario mėnesiais Į ten išsiųsta 
309 siuntiniai už $3,464.42.

Balfo Reikalų Vedėjas

PAIEŠKOMI
Augustaitė, Levutė, Jurgio 

duktė, ištekėjusi, bet vyro pa
vardė nežinoma, iš Bublių km., 
Kėdainių apsk.

Gauronskienė-Vilukanytė, Te
ofilė, Simono duktė, iš Leipūnų 
km., ir jos dukterys Adelė, 
Agnieška, ir Elena.

Gustienė-Argustaitė, Stefanija, 
Juozo duktė, iš Bublių km., Kė
dainių apsk.

Jocius, Petras, Petro ir Ale- 
sės (Aleksandors) sūnus, jo žmo
na Ambrozaitytė, Zelma, gyveno 
Detroit, Mich.

Jokubauskas, Juozas, žmona 
Anelė, vaikai Stefa ir Vacys, 
kilę iš Varniškių .

Juzintavičius, Vytautas ir Van
da, iš Lietuvos išvykę 1944 m.

Kaunas, Jonas, mokytojas, iš 
Lietuvos išvyko 1944 m.

Kuočius, Simonas, iš Vabalų 
km., Ylakių vaL, Mažeikių apsk.

Misevičius, Mykolas, Juozo 
sūnus, iš Šiaudynės km., Pu- 
šalto vai., Panevėžio apsk.

Raškauskaitė, Levutė ir Ona, 
ir jų motina, išvyko iš Kybartų 
1944 m.

Skiparius, Juozas, Kazimiero 
sūnus

Veinis, Marytė, ištekėjusios 
pavardė nežinoma

Želvys, Badislovas, Jonas, Ka
zys, ir Mykolas, iš Janapolio 
pa r.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General ofLithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

JO/
moka “ /O metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31d.)

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

I Mutual Oed&ud Savings j 
anJ ssocialion

~ Charferod and Sup«rvi»«d by th« United Statas Govarnment ~ 
= 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOiS j 
=E Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Fra*. EE
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20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKfN

Authoriiad Facfory Service

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAKEWOOD 1-4669

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kur tik be»iruo»tumčt keliauti, tuoj auairiikit «u mūaų įstaiga

Kelionių bilietų parūpinimai ir pinigų persiuntimą, j visu, kraitu. 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 AValnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

L

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

b 
b



Nr. 32 1960 m. kovo 16 d.

KAS IR KUR? Konkursas
• Valencijos lietuviai, Ve- 
nezueloje, leidžia biuleteni, 
kurį pastaruoju metu reda
guoja Petras Neniškis. Iš 
viso to biuletenio jau iš
leista 12 numerių.
• G. ir D. Krivickai, gyve
ną Washingtone, atšventė 
25 metų vedybinę sukaktį 
dalyvaujant -jų namuose 
virš 70 svečių.
• Dr. S. A. Brenza, prieš 
metus miręs Chicagoje, pa
liko virš milijono1 dolerių, 
kurių didžioji dalis teks 
našlei.
• Jurgis Mitkus, iš Detroi
to, prašo patikslinti, kad jis 
nesąs Ramovės pirminin
kas. Pirmininku esąs Jonas 
Šepetys, o jis valdybos na
rys.

• Dr. Petras Kisielius, va
dovavęs Cicero lietuvių ko
lonijos Vasario 16-sios mi
nėjimui, kuris sutraukė 
virš 200 žmonių, čia buvo 
surinkta virš 500 dol. aukų. 
Minėjimą surengė LB Cice
ro apylinkės valdyba.
• J. Kalnietis, iš Baltimo
rės, mokėdamas metinę 
prenumeratą, atsiuntė ir 
$5.00 auką.
• G. Biskis, Dirvos bičiulis 
iš Cicero, atsiuntė naujų 
prenumeratorių.

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪ
DIS, norėdamas paskatinti jau
nimą domėtis lietuviška litera
tūra, ugdyti ir ieškoti naujų li
teratūros talentų, skelbia

JAUNIMO LITERATŪROS 
KONKURSĄ

Laimėtojams skiriamos šios 
premijos:

1. Už geriausią prozos kū- 
rinį--150.00 doL

2. Už geriausią poezijos kū- 
rinį--150.00 dol.

3. Už geriausią prozos raši- 
nį—150.00 dol.

Prozos kūrinys gali būti apy
saka, feljetonas, trumpa novelė 
ar kitas prozos veikalas savo es
me priklausąs grožinei literatū
rai, ir netrumpesnis kaip 2000, 
bet neilgesnis kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti 
eilėraštis ar jų grupė, arba po
ema epinio, lyrinio ar humoristi
nio žanro, netrumpesnė kaip 1500 
žodžių.

Prozinis rašinys turi būti ne
ilgesnis kaip 4000 žodžių. Au
toriaus užduotis: originalus 
minčių dėstymas apie kurį 
nors lietuviškos kultūros ar vi
suomenės pasireiškimo būdą.

Premijuoti rašiniai visų pir
ma bus atspausdinti MŪSŲ VYČIO 
žurnale, vėliau gali būti karto
jami kitoje spaudoje.

Konkurse gali dalyvauti lietu
viai visokių (išskyrus komunis
tinių) pažiūrų ir priklausą bet 
kokiai jaunimo organizacijai, o 
taip pat ir tie, kurie nėra to
kių organizacijų nariai, bet jau
čia lojalumą Lietuvai ir jos kul
tūrai, nevyresni kaip 30 metų.

Kūrinių temų pasirinkimas yra 
laisvas.

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame voke 
turi būti nurodyta autoriaus pa
vardė, vardas, adresas ir gimi
mo data.

Rašinius prašoma siųsti Jury 
Komisijos Sekretoriui Romui Ke- 
ziui, 130 Hendrix St., Brooklyn 
7, N.Y. USA. Rašiniai gauti po 
1960 m. rugsėjo 15 d., nebus Jury 
Komisijos vertinami.

Jury Komisiją sudaro: Pirmi- 
ninkas--Dr. Henrikas Lukaševi- 
čius, nariai—rašytojai: NelėMa- 
zalaitė, Stepas Zobarskas, Leo
nardas Žitkevičius ir Romas Ke- 
zys.

SOL. ALE KALVAITYTE, šiais metais švenčianti 25 metų me
ninio darbo sukaktį, Lietuvos valstybinėje operoje dainavusi pagrin
dines partijas, lietuvių statomoje Verdi 4 veiksmų operoje "Tru
badūras" dainuos vieną iš pagrindinių--Azučenos partiją. Solistė 
šią partiją atliks kovo mėn. 19 ir 27 dienų spektakliuose. Pati 
opera yra statoma Chicagoje kovo mėn. 19, 29 ir 27 dd. Operos 
rengėjas, kaip ir anksčiau, yra Chicagos. Lietuvių Vyrų Choras 
"Vytis”.

Muzikinis subatvakaris Bostone

PITTSBURGH
Lietuvių kambarys naujai 

dekoruotas
Pittsburgho universitetas 

turi įruošęs 19 tautų kam
barius. Lietuvių kambarys 
dabar yra naujai dekoruo
tas: sienos išmuštos nauja 
lietuviškai ornament uotą 
drobe. Išaudė dail. A. Ta
mošaitienė. Medžio visi pa
gražinimai padaryti seniau

iš lietuviško natūralaus 
ąžuolo. Vieną sieną puošia 
dailininko Čiurlionio pa
veikslas.

Tuose kambariuose kas
dien vyksta studentų pamo
kos.

Kambario įruošimu dau
giausia pasidarbavo velio
nis P. Pivaronas. Dabar 
universiteto kambario ko
miteto pirmininkė yra B. 
Pivaronienė. X?

Kitas kultūrinis subatva
karis ALT S-gos namuose 
rengiamas kovo 19 d., 7 
vai. vak. Nors tą dieną Juo- 
zapinės, tikimasi, kad ir 
vienas kitas Juozas atvyks 
maloniai praleisti savo var- 
dienio vakarą.

Šio subatvakario progra
mą atliks komp. Julius Gai
delis. Jis kalbės apie sim
foninę muziką ir magnete- 
fono juostelėmis pademon
struos porą savo simfoninių 
kūrinių — Aliarmą ir 
Scherzo iš IV-sios simfoni
jos. Pastarasis jo veikalas 
vasario 6 d. buvo atliktas 
Nevv Yorke vadinamo A. 
Toscanini orkestro, diriguo
jant Vyt. Marijošiui. Kiek 
teko patirti, komp. Jul. Gai
delio kūrinys The Nevv 
York Times ir The Nevv 
York Herald Tribūne minė
to koncerto proga buvo šil
tai ir palankiai įvertintas. 
Nėra abejonės, kad ir gau
siam būriui Bostono lietu
vių bus įdomu Aliarmo ir 
Scherzo paklausyti, ypač 
kai pats autorius prijungs 
savo paaiškinimus.

S u b a t vakario rengėjai 
rūpinasi, kad vakaras būtų 
malonus ir jaukus. Laukia
ma ne tik vyresniųjų, bet ir

jaunimo.
Straipsnely, kuris tilpo 

Dirvos Nr. 28 apie trečiojo 
s u b atvakario pasisekimą, 
įsibrovė pora nemalonių 
praleidimų ir netikslumų. 
Ten pranešta, kad Jurgis 
Jašinskas skaitė Bostone 
gyvenančių rašytojų poezi
ją, „pasirinkęs du Fausto 
Kiršos eilėraščius, du Ant. 
Gustaičio, du Stasio San- 
tva.ro ir vieną nežinomo po
eto’’. Iš tikro, be minėtų ra
šytojų, dar buvo skaitomi 
du Prano Lemberto eilėraš
čiai, du Zigmo Gavelio ir du 
Petro Pilkos.

Zigmas Gavelis, žinoda
mas rengėjų užmačias, spe
cialiai tam vakarui parašė 
humorįstinį eilėraštį, kad 
klausytojai savo spėjimuo
se susipainiotų, o Ant. Gus
taičio buvo paskaitytas vie
nas grynai lyrinis eilėraš
tis, kurio autorių svečiai 
tikrai nelengvai įspėjo. Mi
nėtame str. praleistieji au
toriai šia proga yra nuošir
džiai atsiprašomi.

Antras str. netikslumas 
— paskelbtas subatvakarių 
rengimo komisijos nepilnas 
sąstatas. Iš tikro ją sudaro 
Just. Vaičaitis (pirm.), 
dail. Vikt. Andriušis, VI. 
Mickūnas, Ant. Vilėniškis

VARDAI IR PARKAI
_ JUOZAS ŽILVINAS ______________

• V. Mykolaičio-Puti
no romanas „Altorių 
šešėly” pereitų metų 
pabaigoje išleistas Len
kijoje. Knygą į lenkų 
kalbą išvertė Lau-Gnia- 
dovska.

• Emilija Kielienė, 
prieš keletą mėnesių iš 
Lietuvos atvykusi pas 
savo -vyrą į Chicagą, 
vienai leidyklai rašo: 
„Aš esu neseniai atva
žiavusi iš Lietuvos ir 
nepaprastai džiaugiuos 
čia radusi lietuvišką 
spaudą, lietuvišką kny
gą. Jau daug esu skai
čiusi puikių knygų, ku
rių Lietuvoje nėra. Nuo
širdžiai linkiu, kad visi 
lietuviai įsigytų čia lei
džiamas knygas ir rem
tų jų leidyklas”.

• H. Kairiūkštytė-Ja- 
cinienė Lietuvoje laimė
jo meninių atvirukų 
konkursą; dailinin kės 
atvirukai sukurti lietu
vių liaudies ornamenti
nės tapybos tradicijo
mis.

• Arbit Blatas, iš 
Lietuvos kilęs dailinin
kas, Hirschl-Adler gale
rijoje New Yorke kovo mėn. pradžioje išstatė savo nau
juosius kūrinius. Dailininkas, po studijų Berlyne ir Pa
ryžiuje, jau su pirmąją savo paroda Nevv Yorke 1934 me
tais .pripažintas iškiliu menininku. Jo darbų yra įsigiję 
Nevv Yorko Metropolitan, Whitney ir Modern Art, Pary
žiaus Jen de Paume, Jeruzalės, Tel-Avivo, Beaux Arts de 
Lausanne ir Kauno muziejai bei eilė kitų kultūrinių įstai
gų įvairiuose kraštuose. Daugelį metų praleidęs Pary
žiuje, Arbit Blatas suėjo į glaudžius santykius su tokiais 
dailės milžinais, kaip Picasso, Soutine, Vlaminck ir kitais. 
Jis palaiko ryšius ir su lietuviais dailininkais. Associated 
American Artists, Ine. Nevv Yorke, organizacija, kuri jau 
daugiau kaip ketvirtis šimtmečio amerikiečiams patiekia 
iškiliausių dailininkų grafikos kūrinius-originalus, į šių 
metų vasario mėn. katalogą, šalia kitų vienuolikos daili
ninkų, įtraukė ir Arbit Blato dvi litografijas: Zizi ir 
Mime.

• Jonas Šimkus, tarybinis rašytojas, savo nuomonę 
apie tarybinę televiziją pareiškė Literatūroje ir Mene: 
’’... susidarė nemalonus įspūdis, jog (Vilniaus televizi
jos) studija stengiasi iš žiūrovų vogti laiką. Tai karto
jasi vakaras iš vakaro. Pvz., kai transliuojamas spektak
lis ar koncertas, yra pertraukų, tačiau jų metu televizo
riaus ekrane dažniausiai matoma tik balta užuolaidėlė ... 
Per daug laiko eikvojama ir keičiant programos punk
tus . . . Retai parodomi aktualesni ir geresni filmai... 
Liaudies ansamblio koncertai per televiziją būna reteny
bė ... Gerbiamieji studijos darbuotojai, gerbkite žiūro
vą!’’

• Andrius Kuprevičius, kovo 6 d. Nevv Yorko Town 
Hali koncertavęs pianistas kartu su Vytauto Marijošiaus 
diriguojamu Simphony of the Air orkestru, susilaukė pa
lankaus didžiosios amerikiečių spaudos įvertinimo. Du 
įtakingieji dienraščiai — The Nevv York Times ir The 
New York Herald Tribūne — ypatingai gražiai atsiliepė 
apie mūsų žymųjį pianistą. Tai buvo antrasis A. Kupre
vičiaus koncertas Nevv Yorke.

• Vytautas Žemkalnis, pereitais metais iš Australi
jos į Lietuvą grįžęs architektas, Kauno miesto statybos 
klausimais įvykusioje architektų konferencijoje pareiškė 
savo nuomonę Kauno senamiesčio rekonstrukcijos reika
lu. Esą, „architektai turėtų sudaryti senamiesčio gyven
tojams geresnes gyvenimo sąlygas, duoti daugiau švie
sos, oro, pagerinti sanitarinę būklę; būtų tikslinga iš
griauti ir kvartalu viduje esančius ūkinius pastatus”a

Arbit Blatas: Mime 
(litografija)

Būrys clevelandiečių neolituanų, dalyvavusių Čiurlionio namuose Vasario 16 minėjime. Pirmoj eilėj: 
L. Musteikytė, R. Sadauskas, D. Mackevičiūtė, A. Modestavičius, V. Palukaitis, N. Grybauskaitė, To
liau matyti: A, Garlauskas, R. Mackevičiūtė, E. Modestavičius, P. Morkūnas, O. Čyvaitė, J. Dulieba, 
B. Augustinavičiūtė, R, Mockutė, L. Koklytė, D. Bružaitė, A. Gasparaitis, R. Sakalas, V. Stankevi
čius, V. šlapelis, B. Butkus ir kiti. ,

ir St, Santvaras. Just. Vai
čaitis su St. Santvarų dau
giau rūpinasi subatvakarių 
programomis, o VI. Mickū- 
ną, Vikt. Andriušį ir Ant. 
Vilėniškį slegia visi kiti su
batvakarių rengimo rūpes
čiai.

Amerikiečių ir lietuvių 
koncertas So. Bostone

Bostono lietuviai kviečia
mi nepamiršti, kad kovo 20 
d., 3 vai. po pietų So. Bos
tono Aukšt. Mokyklos au
ditorijoj, Thomas parke, 
yra rengiamas įdomus ka
merinės ir vokalinės muzi
kos koncertas, kurio pro
gramą atliks žinomi Bosto
no muzikai amerikiečiai ir 
Šv. Petro parapijos choras, 
vad. komp. Jer. Kačinsko. 
Koncerte bus pirmą kartą 
atlikta eilė dar negirdėtų

Patikslinimai dėl kompozitoriaus
J. Gaidelio premijos

dainų ir kt. muzikos kūri
nių. Koncertą rengia Lietu
vių Bendruomenės Bostono 
sk. valdyba ir The Institute 
for Progress in Music.

Neseniai Dirvoj buvo pa
skelbta, kad komp. Jul. Gai
delis yra laureatas. Tas pra
nešimas buvo nepilnas, be 
to, netikslu, kad premija 
buvo laimėta Brooklyne, N. 
Y. Iš tikro, komp. Jul. Gai
delis dalyvavo Brookline 
Bibliotekos Muzikos Sąjun
gos skelbtame konkurse, o 
Brookline yra vienas turtin
gesnių Bostono priemiesčių.

Konkursui praėjusį rude
nį jis pasiuntė savo Trio 
smuikui, klarnetui ir valtor- 
nei. Rankraščių konkurso 
rengėjai gavo 18. Geriausiu 
iš tų 18 kūrinių pripažintas 
komp. Jul. Gaidelio Trio.

Įdomu, kad konkurso Ju
ry komisiją sudarė visoj 
Amerikoj ir už jos ribų ži
nomi muzikai: Bostono Uni
versiteto kompozicijos prof. 
Mr. Malloy Miller, M. I. T. 
prof. Gregory Tucker ir 
Harvardo Universiteto prof.

komp. Walter Piston.
Komp. Jul. Gaidelį tenka 

tik nuoširdžiai sveikinti, 
kad .tokia komisija išrinko 
jį konkurso laimėtoju. Jo 
Trio pirmą kartą bus atlik
tas balandžio 27 d. Koncer
tą rengia Brookline Biblio
tekos Muzikos Sąjunga. Tą 
dieną komp. Jul. Gaideliui 
bus įteikta ir laimėtoji kon
kurso premija.

Visais apdraudos 
reikalais, 

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 
Clevelande

Paulina 
Mozuraitis-Bennett, 

HI 2-4450
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