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Nauji komunistų puolimai Laose
Vakarai ruošia protestus ir boikotuoja konferenciją

Prez. Kennedy ir britų 
premjeras Maciu i 11 a n a s 
Londone prieš, kelias dienas 
sutarė, kad sovietų pažadus 
tartis dėl Laoso ateities rei
kėsią laikyti Maskvos glo
balinių intencijų bandymu, 
tai yra, norit ar nenoru 
siekti tarptautinės įtampos 
sumažinimo.

JAV delegacijos šefas 
amb. Harriman po to Žene
vos konferencijoje ragino 
sovietus, kad jie Chruščio
vo sutarimą su prez. Kenne- 
džiu paverstų veiksmais, 
tai yra, įgyvendintų ginklų 
paliaubas Laose. Diena vė
liau iš Laoso atėję praneši
mai parodė tikrą Maskvos 
atsakymą: komunistai po 
stiprios artilerijos ugnies 
puolė ir užėmė Padongo 
miestelį, iš kur karališko
sios kariuomenės daliniai, 
milžiniškos priešo persva
ros akivaizdoje, pristigę 
šaudmenų, turėjo pasitrauk
ti.

VIENOS PASITARIMŲ NOTOS
Tačiau, vienu ar kitu at- čiovuIš Vakarų Vokietijos sos

tinės ateinančiomis žinio
mis, prez. Kennedy ir 
Chruščiovas Vienoje apsi
keitę notomis dėl Vokieti
jos ir Berlyno.

„Atvirų” pasikalbėj i m ų 
detalės tebelaikomos pa
slaptyje, bet iš minėtų notų 
turinio aiškėja, kad abu ly
deriai laikėsi senai žinomų 
pozicijų dėl Berlyno atei
ties.

Sovietų memorandu m a s 
pakartojo Maskvos intenci
ją pasirašyti separatinę 
taikos sutartį su komunisti
niu rytinės Vokjetijos reži
mu ir perduoti jam sąjun
gininkų susisiekimo su Ber
lynu kontrolę.

Vienas naujas punktas 
Chruščiovo pareiškime bu
vo tas, kad metų gale sovie
tai planuoja sušaukti kon
ferenciją dėl separatinės 
taikos sutarties, jeigu ne
būtų pasiektas Berlyno pro
blemos sprendimas.

Amerikiečių memorandu
me, kaip tikima, buvę pa
brėžta, kad separatinė tai
kos sutartis negalinti pa
liesti sąjungininkų teisių 
Berlyne ir sumažinti sovie
tų įsipareigojimų bei atsa
komybės.

Ši formulė taip pat turi 
naują sąjungininkų sosti
nių galvojimo aspektą, bū
tent, kad separatinė taikos 
sutartis tarp sovietų ir ry
tinės Vokietijos režimo dar 
n e r e i š kianti tiesioginės 
grėsmės Vakarų Berlynui. 
Esą, sovietai turį teisę ir 
galį pasirašinėti kokias tik 
norį sutartis su Rytų Vo
kietijos komunistais, kol 
jos neliečia sąjungininkų 
teisių. ir susisiekimo su 
Berlynu kontrolės.

Bet komplikacijas kelią 
tai, kad sovietai teigia, jog 
Berlynas esąs „suvereninė
je” Rytų Vokietijos terito
rijoje, ir bet kokios sutar
tys dėl sąjungininkų susi
siekimo su tuo miestu vė
liau turėtu būti pasirašo
mos su Rytų Vokietijos ko
munistiniu režimu, kurio 
Vakarai nepripažįsta.

Tokį aiškinimą Chruščio
vui per pasitarimus Vieno
je išdėstęs ir prez. Kenne
dy.

Kaip reagavo Vakarai į 
atvejų atvejais komunistų 
pakartotą žygį — sulaužy

mą sutarčių ir savo paža
dų? JAV ir Britanija boi
kotavo tarptautinės konfe
rencijos posėdį, kuriame 

veju, Vienos susitikimas 
įspėjęs Vakarų sąjunginin
kus, jog prieš metų pabai
gą reikia laukti sunkiau
sios ligšiol tarptautinės kri
zės dėl Berlyno. Tai galbūt 
ir yra pats didžiausias su
sitikimo laimėjimas.

*

žinias dėl apsikeitimo no
tomis Vienos pasitarimuo
se pagaliau patvirtino ir 
Baltieji Rūmai, kurių spau
dos sekretorius Lincoln 
White pareiškė, kad sovietų 
atstovai pasitarimų pabai
goje įteikę amerikiečiams 
dvi notas: vienoje jų buvo 
išdėstytos sovietų pažiūros 
dėl Berlyno, kitoje — nusi
ginklavimo ir atominių ban
dymų nutraukimo. 

Kompozitorius Bronius Budriūnas, Los Angeles šv. Kryžiaus pa
rapijos choro dirigentas. Jo vadovaujamas Los Angeles lietuvių 
choras atvyksta į Chicagą dalyvauti Dainų šventėje. Šis choras 
atvyksta iŠ tolimiausios JAV vietos. Komp. Br. Budriūnas yra 
vienas Dainų šventės mišraus jungtinio choro dirigentų.

vistiek nebūtų buvę pasiek
ta jokios pažangos, nebent 
pasiklausyta naujų puolimų 
ir sovietinės propagandos 
perlų.

JAV delegacijos šefas 
Harriman įteikė protestą 
sovietų delegacijos šefui 
Puškinui. JAV ir britų de
legacijos pasiprašė, kad vy
riausybės atsiųstų naujas 
instrukcijas, ir vienas JAV 
delegacijos narys pareiškė, 
kad amerikinė delegacija 
tol nedalyvausianti konfe
rencijoje, kol Sovietija su
tiks paremti ginklų paliau
bų įgyvendinimą. Washing- 
tone pradėta svarstyti apie 
griežtos notos pasiuntimą 
Maskvai.

Padongo kritimas milžta- 
riškai nėra didelis nuosto
lis, lyginant su jau prarasta 
Laoso dalimi, bet jis stip
riai sukrėtė Laoso karališ
kosios kariuomenės moralę, 
išryškindamas, kokios tra
pios buvo taikos viltys, su
dėtos į tarptautinę konfe
renciją.

Tas komunistų žygis ga
lutinai sukrėtė prez. Kenne- 
džio susitikimo su Chruš- 

prasmingumą, nes
Laoso klausimas buvo vie
nintelis, dėl kurio jis Chruš
čiovu buvo priėjęs „vienin
gos nuomonės”.

Britai taip pat jaučiasi 
sovietų apgauti, nes prieš- 
k o n ferenciniuose pasitari
muose tarp britų ambasa
doriaus ir sovietų užs. reik, 
min. Gromyko buvo aiškiai 
pabrėžta, kad JAV ir Brita
nija eis į derybas su sąly
ga, kad sovietai įsakys ko
munistams įgyvendinti gin
klų paliaubas. Praktiškai 
komunistai beveik be palio
vos, kai tik oro sąlygos lei
do, tęsė artilerijos ir pėsti
ninkų puolimus.

Dabar delegacijų sluoks
niuose kalbama, kad būklė 
galinti pasitaisyti per nak-

Lansinge, Michigano valstybės universitete, kuriame mokosi 23,000 studentų, gegužės 13 d. įvyko 
tautybių paroda ir festivalis. Būrelis ten studijuojančių lietuvių sugebėjo kartu su latviais ir estais 
įrengti pabaltiečių skyrių. Nuotraukoje matomi studentai Jūratė Petravičiūtė ir Rimantas Gražulis, 
aiškinę parodos žiūrovams apie išstatytus lietuvių eksponatus ir teikę informacijų apie Lietuvą.

JAV DILEMA - KAIP BALSUOTI DĖL ANGOLOS
Prasidėjusiuose Jungt. Tautų 

Saugumo Tarybos debatuose dėl 
Angolos Portugalija atkakliai gy
nė savo administraciją toje Va
karų Afrikos teritorijoje, įro
dinėdama, jog Angola tapo "ne
įtikimo laukinių siautėjimo" au
ka.

Lisabonos vyriausybė kaltino, 
kad Azijos ir Afrikos valstybės 
pateikusios Saugumo Tarybai 
"nuogus melus", ir jų pareika
lauti debatai tik didinsią "iš už
sienio remiamus" komunistų, 
ekstremistų ir anarchistų žiau
rumus.

Portugalijos delegatas pabrėžė, 
kad Lisabona nesanti linkusi įsi
leisti į Angolą Jungtinių Tautų

tį, jei tik sovietai duotų nu
rodymus komunistams nu
traukti kovas. Komunistei 
gali tai padaryti, kaip prieš 
keletą mėnesių „Ąsočių ly
gumoje”, kol sutelks jėgas 
naujam puolimui. Tuo at
veju konferencija tęstųsi... 
iki naujo smūgio Vaka
rams.

TIRIA DOMINIKOS ĮVYKIUS
Amerikos Valstybių Organiza

cijos sudaryta komisija atvyko į 
Dominikos Respubliką tirti kalti
nimų prieš naująjį režimą, kuris 
dabar pasižadėjo krašte palaips
niui atstatyti pilietines teises.

Komisijos atvykimo išvakarė
se buvo iš kariuomenės pašalin
tas pik. Abbes Garcia, kurio 
pavardė siejama su policinio te
roro inspiravimu krašte. Pik. 
Abbes buvo karinės žvalgy
bos viršininkas, bet vadovavęs 
akcijoms prieš nužudytojo dikta
toriaus priešus. Jo atleidimas 
padarytas dikatoriaus įpėdinio 
Rafael Trujillo jr. pageidavimu. 
Tikima, kad jis tuo siekęs su
mažinti užsieniuose didėjančią 
kritiką dėl policijos: siautėjimo 
Dominikoje.

Komisija turės nustatyti, ar 
Dominikoje apie penkias dienas.

Kovos su teroristais išplito ne 
tik visoje šiaurinėje Angolos da
lyje, bet jau persimetė ir į va
karinę pakrantę.

komisijų, nes Angola esanti Por
tugalijos dalis, ir neramumų 
malšinimas esąs Portugalijos vi
daus reikalas. Šis pareiškimas 
sukėlė nepasitenkinimą tarp Va
karų sąjungininkų, kurie užkuli
siuose buvo bandę sušvelninti 
Azijos ir Afrikos tautų rezo
liucijos reikalavimus, pagal ku
riuos Portugalija turėjo būti pa
smerkta už "žudynes" ir "repre
sijas”.

Naujasis Dominikos režimas 
rodė užsienio laikraštininkams 
lavonus dviejų vyrų, kurie kal
tinami dalyvavę atentate. Vie
nas jų, atsargos generolas Juan 
Diaz, kaip skelbiama, buvęs fak
tinis diktatoriaus žudikas. Vy
riausybė skelbia, kad sąmoksle 
dalyvavę septyni asmenys, ku
rių vienas dar tebesąs laisvas, 
o kiti žuvę arba sugauti. Spren
džiant iš .to, kad jiems nepasi
sekė pabėgti į užsienius, reikia 
spėti, kad jie neturėjo stipraus 
pogrindinio užnugario.

Krašte kariuomenė tebėra pa
rengties būklėje, ir susisieki
mas griežtai kontroliuojamas. 
Vyriausybė užsienio laikrašti
ninkams rodė vyskupo Fran- 
cisco Panai laišką, kuriame rei
kalaujama, kad visi kunigai lai
kytų gedulingas mišias už žu
vusį diktatorių.

Jungtinėms Valstybėms Ango
los debatai sukelia labai sunkią 
dilemą, kurią reikės išspręsti 
dar prieš šios savaitės pabai
gą: pritarti Azijos ir Afrikos 
tautoms ar remti NATO narį.

Kai Angolos klausimas Jung
tinėse Tautose buvo pirmą kartą 
iškeltas kovo mėnesį, JAV dele
gacijos šefas amb. Stevensonbal- 
savo prieš Portugaliją, vėliau iš 
jos ir kitų NATO narių susilauk
dama aštrių priekaištų, kad ci
niškai siekianti populiarumo tarp 
afrikiečių ir azijatų. Jei JAV 
dabar atsitrauktų iš tada užimtos 
pozicijos, afrikiečiai ir azijatai 
patikėtų sovietų kaltinimais, kad 
VVashingtonas tada pareiškęs 
jiems pritarimą "opurtunisti- 
niais sumetimais". Tuo tarpu 
JAV delegacija JT Saugumo Ta
ryboje dar neturi aiškių Washing- 
tono nurodymų, nors debatai tę
siasi jau kelintą- dieną.

Rezoliucijos projektą Saugumo 
Tarybon įnešusi Liberijos dele
gacija teigia, kad pagal jos turi
mas "patikimas informacijas" 
portugalų kariuomenė nužudžiu
si Angoloje daugiau kaip 30,000 
negrųį 0 80,000 jų pabėgę į 
Kongą. Portugalijos delegacija 
nurodė, kad teroristai vykdą pla
taus masto žudynes, naikindami 
ištisus kaimus, ir jų daugumą 
sudarą iš užsienių atsiųsti a- 
gentai, kurių mokyklos esančios 
Konge.

TRUMPAI
♦ Atominių bandymų nutrauki

mo derybose JAV delegacija pa
siūlė, kad Sovietija leistų pa
tiems savo piliečiams nuspręsti, 
ar Vakarai tikrai nori pasiekti 
susitarimą dėl atominių bandymų 
sustabdymo. Delegacijos šefo 
Arthur H. Dean žodžiais, So
vietija turėtų savo gyventojams 
paskelbti Vakarų pasiūlymo teks
tą, kad rusai galėtų susidaryti 
"nepriklausomą nuomonę".

♦ Tūkstančiai demonstrantų 
Japonijoje džiūgavo, kad vyriau
sybė buvo priversta pertraukti 
savo pastangas dėl naujo įstaty
mo, kuris būtų uždraudęs de
monstracijas šalia parlamento ir 
premjero oficialiosios rezi
dencijos, priėmimo.
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Senas maitinas prie Vencavų ežero Rytų Aukštaitijoje.

Stalinabado skandalas
Kremliaus 'azijinėj vitrinoje’ keičiamos dekoracijos.

1961 m. birželio 9 d,

'ŠNIPU KARALIUS’ DULLES TURĖS PASITRAUKTI
Kaip perorganizuojama Amerikos žvalgyba

Vieną rytą nustebę Sovietijos 
piliečiai Pravdoje perskaitė, kad 
didžioji jėgainė "Nurek Ges" so
vietinėje Tadžikijoje, turėjusi 
savo apimtimi pralenkti įrengi
mus prie Volgos, būsianti stato
ma, "nepaisant apgavysčių ir iš
eikvojimų’1'. Tik po to užtikrinimo 
sovietų partijos laikraštis nu
švietė įvykius sovietinės impe
rijos Vidurio Azijos provincijoje.

įvykiai Tadžikijoje parodo, 
kaip sunku yra tokią daugiatautę' 
imperiją, kaip Sovietija, valdyti 
pagal komunistinius šūkius, ku
rie prieštarauja imperialisti
niams centralės tikslams. Nuo
šalioje Tadžikijoje rusai ir 
vietiniai komunistai pradėjo 
veiksmus ar " apsileidimus", ku
rie nepateisinami Kremliuje. Jie, 
greičiausiai ne tiek iš vidinio 
įsitikinimo, kiek iš noro ne
erzinti vietos gyventojų, rodėto- 
lernaciją islamui ir tadžikų 
tautos nacionalizmui. Bet tai 
Pravda dėl akių pamini tik tarp 
kita ko. '

Tuo tarpu abu "pagrindiniai 
kaltininkai" buvo ligšiol atve
jų atvejais giriami ir komuniz
mo prasme visai ."garbingi." par
tijos valdininkai. Sovietinės Tad
žikijos premjeras Dodžudojevas 
ir pirmasis partijos sekretorius 
Uldžabajevas ilgus metus išti
kimai tarnavo partijai. Dodžiu- 
jevas buvo paskirtas "visasą
junginio" aukščiausiojo sovieto 
prezidiumo pirmininko pava
duotoju po daugelio stalinistinės 
eros metu, kuriais jis pasižymė
jo, kaip ištikimas ir klusnus bol
ševikinės policijos- viršininkas. 
Tadžikijoje. Uldžabajevas anks-

čiau sėdėjo premjero poste 
ir- daugelį metų buvo partijai 
ištikimas komunistinės agitaci
jos ir propagandos skleidėjas.

Tai, kuo Maskva oficialiai juos 
apkaltino, yra tipinga visiems 
"respublikų" ar provincijų par
tijos valdininkams. Ištisais me
tais jie pranešinėjo į Maskvą 
nepaprastus laimėjimus, nors iš 
tikrųjų planai buvo išpildomi. 
Tiesą pasakius, jie darė tą patį, 
kaip ir Maskvos centrinės statis
tikai. Skirtumas tik tas, kad jų 
melai buvo skirti ne užsieniui, 
bet Maskvos buhalterijos kny
goms.

Viena techninių studijų grupė 
iš JAV, kuri 1958 metais turė
jo progos aplankyti Tadžikiją, 
paskelbė, kad gyvenimo sąlygos 
ten yra skurdžios, laukai men
kai įdirbti ir derliai dėl vabz
džių epidemijų ir nepakankamos 
mechanizacijos menki. Šias išva
das Maskva pavadino "kapitalis
tiniais šmeižtais", kuriuos iš 
pavydo sugalvoję "nuo pažangos je, kad viešumos dėmesį nuo 
atsilikę" Amerikos agronomai.

Lyg tyčia Tadžikija, kuri dėl 
didelių atstumų nuo centrinės 
Rusijos ir savo geografinių sa
vybių išliko labiau apsaugota nuo 
rusifikacijos, buvo Kremliaus 
mėgstama vaizduoti, kaip so
vietinės tolerancijos tautinių ma
žumų atžvilgiu pavyzdys. Per 
tadžikus, kurie yra giminingi 

-šiaurinės Indijos gyventojams, 
buvo norima Pietvakarių Azijos 
gyventojams 
rūpestingai Kremlius globojąs 
mažas tautas.

Kokiu mastu tikri klastojimai 
ir suktybės iššaukė Stalinabado,

Tadžikijos sostinės, skandalą, 
labai sunku pasakyti, bet kyla 
klausimas, ar tie oficialieji kalti
nimai nedengė daug gilesnių 
priežasčių: sovietų kolonijinės 
politikos fiasco. Minėtieji klas
tojimai tęsėsi jau daugelį metų, 
ir tektų laikyti stebuklu, kad jie 
nebūtų buvę Maskvai žinomi 
anksčiau. Nes tūkstančiai rusų 
valdininkų ir agitatorių, gyve
nančių Tadžikijoje, turėjo juk pa
stebėti tai, ką per trumpą lai
ką pastebėjo amerikinė studijų 
grupė, ir nevisi iš jų galėjo 
būti paperkami, kaip antrasis 
partijos sekretorius ir Maskvos 
vietininkas Obnosovas, kuris 
prarado postą kartu su ministeriu 
pirmininku ir pirmuoju partijos 
sekretoriumi. į akis krinta, kad 
visi trys tuo pat metu buvo iš
mesti ir iš komunistų partijos.

Ukrainietis Kovai ir senas tad
žikų komunistas Rasulovas dabar 
turi vykdyti tolimesnius valymus. 
Kremlius turėjo laimę nelaimė-

skandalo nukreipėGagarino skri
dimas ir stambus tarptautiniai 
įvykiai. Tačiau Azijoje ir isla- 
minėje Afrikoje nepaprastai do
mimasi, kaip sovietai valdoTad- 
žikiją, ir Kremlius neišlaikys 
amžiną paslaptį, ar po "klasto
jimų" arba "politinių nukrypimų" 
šūkiais neslypi akcija, kurios tik
rasis tikslas išnaikinti paverg
tas tautas arba religines bend
ruomenes.

Dar nėra "oficialu", bet jau 
vieša paslaptis, kad ČIA (Cent
rinės Žvalgybos Agentūros) vir
šininkas Allen Dulles netrukus 
pasitrauks iš tarnybos. Tepra
ėjus dar nedaug laiko nuo Kubos 
įvykių, prezidentas Kennedy ne
norįs sudaryti įspūdžio, kad Allen 
Dulles padaromas atpirkimo o- 
žiu, tačiau pradėtoje tos įstaigos 
reorganizacijoje Dulles jau ne
beturi didelio balso.

Dulles, mirusio valstybės sek
retoriaus brolis, "šnipų kara
liaus" vardą susikūrė II Pa
saulinio - karo metu, iš savo į- 
staigos Šveicarijoje sugebėda
mas nutiesti slaptus siūlus iki 
pat vyriausios fiurerio būstinės, 
o ypač iš ten diriguodamas keis
tas derybas dėl vokiečių kapi
tuliacijos Italijoje.

Dabartinė ČIA buvo įsteigta 
1947 metais, jai pavedant rinkti 
ir koordinuoti slaptas informa
cijas iš viso pasaulio. Nuo to 
laiko ta įstaiga ir jos viršinin
kas pergyveno daug aštrios kri
tikos. Nes Allen Dulles išsiko
vojo beveik visišką laisvę nuo 
kongreso kontrolės, • jo fon
dai buvo slapti, jo valdininkai 
negalėjo būti priverčiami liudyti 
kongreso apklausinėjimuose, ir 
jis buvo atsakingas tik pačiam 
prezidentui.

Ji buvo taip pat smarkiai puo
lama už tai, kad jos špionažo 
tinklas nesugebėjo laiku įspėti 
apie reikšmingas permainas dau
gely pasaulio dalių. Taip ameri
kinę vyriausybę netikėtai užklu
po Irako ir Venezuelos pervers
mai. Toliau buvo priekaištauja
ma, kad ji po savo stogu suglau
dinusi dvi visiškai skirtingas 
funkcijas, būtent informacijų rin
kimą bei įvertinimą ir slaptųjų 
misijų vykdymą.

Reikšmingiausios misijos, ku
rias ČIA viršininkas Dulles pra
vedė, buvo prokomunistinės vy
riausybės nuvertimas Gvatema
loje, skraidymai virš Sovietijos 
teritorijos, vėliau privedę prie 
garsaus U-2 incidento, ir nese
niai nepasisekusios Kubos inva
zijos paruošimas. Tačiau ten 
Dulles nebuvo vienintelis "šei
mininkas". Ir karo laivyno slap
toji tarnyba turėjo savo perso
nalą Kuboje. Tiek ČIA, tiek karo 
laivyno žvalgyba labai suklydo, 
vertindamos priešo jėgas.

Tarp kita ko, ČIA viršininkui 
šiandien prikišama, kad jis vyk
dęs savą Kubos politiką ir in-

/

vazijos pasiruošimuose rėmęsis 
beveik
Castro priešų , elementais (Ba- 
tistos
bandyti, jei nuotykis būtų pasi
sekęs, Havanoje pastatyti reak
cinę vyriausybę.

Prezidentas Kennedy nuo pat 
pradžios norėjo iš pagrindų re-

išimtinai reakciniais

šalininkais) ir norėjęs

tikos, kurios tikslai nebūtų su
derinti su visuotine užsienių po
litika.

Kai visos šios reformos bus 
įvykdytos, "Centrai Intelligence 
Agency" nebebus valstybė valsty
bėje, kaip dažnai prikišdavo kri
tikai ir kongreso nariai. Ji bus 
glaudžiau supinta su atskirų vy-

ALLEN DULLES, ČIA (Centrinės Žvalgybos Agentūros) viršininkas.

pavaizduoti, kaip

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
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ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE. GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA
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formuoti ČIA. Allen Dulles buvo 
naujosios vyriausybės perimtas 
tik tam, kad garantuotų šios svar
bios įstaigos tęstinumą reformų 
laikotarpy. Dabar reorganizacija 
bus platesnio masto, negu 
anksčiau planuota, ir greičiau 
vykdoma.

Dulleso įpėdinu, kaip atrodo, 
numatytas generolas- Maxwell 
Taylor, kuriam šiuo metu paves
tas invazijos nesėkmės tardy
mas.

Prezidentas, kaip sakoma, 
nusivylęs senaisiais slaptųjų tar
nybų patarėjais ir todėl prisi
traukęs reorganizacijos talkon 
savo brolį Robertą Kennedį.

Reorganizacijos planuose pir
moje eilėje numatoma iš ČIA 
atimti dvigubas funkcijas. Atei
tyje ji turėtų tik rinkti ir ver
tinti žinias, kad vyriausybei pa
teiktų visai objektyvų pasauli
nės situacijos vaizdą. Misijų vyk
dymas turėsiąs būti perduotas 
specialiai sukurtai krašto gyny
bos šakai. Iš Kubos įvykių pa
aiškėjo, kad pabėgėlių armija 
buvo klaidingai apmokyta, kas 
iššaukė chaosą operacijos metu. 
Modernusis partizaninės takti
kos apmokymas, kaip dabar pa
reiškiama, galįs būti atliekamas 
tik modernios armijos rėmuo
se.

Svarbiausia, reorganizuota C 
IA neturės savo gyvenimo už vy
riausybės ribų. Sakoma, kad į- 
vairūs ČIA manevrai tarp ku
biečių emigrantų buvę visai ne
žinomi valstybės departamentui. 
Todėl ateity ČIA būsianti glau
džiau susieta su užsienių reika
lų ministerija, kad negalėtų slap
tai vykdyti savo atskiros poli-

riausybės šakų sistema ir praras 
dalį to mito, kurį buvo sukūręs 
"šnipų karalius" Allen Dulles.

KUR DEDA PAGALBĄ
Raudonosios Kinijos režimas 

nori iš Australijos nupirkti sko
lon milijoną tonų kviečių, kad 
sumažintų ten siaučiantį badą. 
Tačiau Australijos vyriausybė 
delsia, nes jai paaiškėjo, kad 
raudonoji Kinija dalį tų kviečių 
nori iškeisti Sovietijoje į gink
lus, kuriais remiami partizani
niai komunistai Azijos kraštuose. 
Kinija jau dalį ankstesnės aus
tralų kviečių siuntos pardavė 
Sovietijai. Pavergtosios Kinijos 
gyventojai gautų tik dalį ir šios 
siuntos, jei Australija nuspręstų 
kviečių duoti. (tp)

ROJAUS TERMINAS
"Komunizmas Sovietijoje pra

sidės už 15 metų ir bus bendrais 
bruožais įgyvendintas per 10 me
tų," -- taip neseniai atskiruose 
sovietų laikraščiuose paskelbė 
mokslų akademijos narys prof. 
Strumilinas ir partijos ideolo
gas Stepanianas. (tp)
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LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS
Lietuviai ir milijonierių lovos. ■ lietuviškumas brangiai atsieina.

Naują Lietuvių Bendruomenės 
Tarybą sutinkant

Lietuvių Bendruomenės vyriausioji rinkimų komisi
ja jau išsiuntinėjo oficialius pranešimus, kas išrinktas į 
trečiąją LB tarybą. Pranešime taip pat pažymėta, kad 
rinkimuose iš viso teisėtus balsus padavė 4,632 rinkėjai. 
Kiek buvo neteisėtų balsų, ir ar iš viso tokių buvo, komi
sija nepranešė.

Rinkėjų skaičius nedidelis. Gerai dar, kad jis pralen
kė prieš trejus metus paduotų balsų skaičių. Ir labai gai
la, kad ir prie didelių pastangų, balsuotojų buvo mažiau, 
negu jų yra buvę prieš šešerius metus, kada buvo renkama 
LB pirmoji taryba.

žiūrint į apygardų balsuotojų gausumą, tikrai pasi
gailėjimo verti yra Los Angeles apygardos daviniai. Jei 
visur kitur išrinkti kandidatai neapsėjo be 350 balsų, tai 
Los Angeles nė šimto nesurinko. O kodėl ten taip atsitiko, 
reikia laukti, kad patys tenykščiai veikėjai tuos davinius 
panagrinės. O mes, atsimindami ten vykstančius nuolati
nius tarpsrovinius nesklandumus, apie kuriuos jau ke
liais atvejais buvome rašę, galim tik pakartoti, kad tie 
pagaliai, pačių bendruomenininkų į bendrus ratus sukišti, 
dabar beveik patiems į kaktą atsimušė. Taigi pamoka 
įvyko, ir jei mokiniai suprato kas atsitiko, tai ateityje 
vengs nereikalingo erzelio ir ieškos geresnio kelio, kuria
me visi gali sutilpti ir nesikumščiuodanli eiti.

žiūrint Į balsavimo davinius vertas dėmesio yra ir 
teigiamas bendruomeniškumo momentas, kuris pasireiškė 
rinkimu ne partijų atstovus, bet veikėjus, štai Chicagos 
apygardoj, daugiausia balsų surinkę yra J. Jasaitis — 
frontininkas ir Valdas Adamkavičius — santarietis. Vi
durio apygardoj St. Barzdukas — frontininkas ir Juozas 
Bačiūnas — tautininkas.

Tokių pavyzdžių būtų galima visą glėbį priskaityti. 
Ir tai, atsimenant Lietuvių Bendruomenės struktūrą, jau 
užimtą veiklos barą ir numatomus nelengvo darbo sun
kumus, tai reikia laikyti LB tarybos stiprumu. Jos na
riai gali atsiremti į visus lietuvius, nes jie ne vien parti
niais balsais išrinkti. Ir taip atsiremdami jie savo suma
nymams įgyvendinti gali platesnės paramos tikėtis.

Manau, kad atsiras specialistų, kurie nesunkiai su
skaičiuos, kurios srovės ir kiek aktyvesniųjų veikėjų į LB 
tarybą išrinkta. Taip buvo padaryta po pirmosios ir ant
rosios tarybos rinkimų, taip bus ir dabar. Nors po ranka 
ir nėturint sąrašų, bet iš žinomesnių pavardžių spren
džiant, — apie ketvirtadalis atstovų yra tautininkai.

Lietuvių Bendruomenės taryba išrinkta ir oficialiai 
paskelbta. Joje daug daugiau vyrų ir tik trys moterys. 
Visus juos sveikiname linkėdami išrinkti gerą valdybą, 
ruošti dar nepajudintų, bet reikalingų darbų planus ir 
našiai dirbti. Ir jei taip bus, tai bus pati geriausia dovana 
visiems lietuviams, o pačiai Bendruomenei įsistiprinimo 
kelias. B. G.

OFICIALUS LB RINKIMU KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Bendruome n ė s 
Vyriausioji Rinkimų Komi
sija praneša, kad š. m. bir
želio 4 d. posėdyje, peržiū
rėjusi rinkimų davinius į 
III-čia ją LB Tarybą rado, 
kad iš viso buvo paduota 
4,632 teisėti balsai ir tary
bos nariais išrinkti šie' as
menys :

Los Angeles Apygardoje: 
Nakaitė-Arba- 
čiauskienė Elena 
(Alė Rūta), 45 m., rašytoja 
(71 balsais). Kandidatas — 
Valiukas Leonardas, 40 m., 
tarnautojas, 57 b.

Chicagos A p y g ardoje: 
Jasaitis Jonas, 34 m., 
teisi ninkas, tarnautojas, 
1268 b. A d a m k a v i - 
čius Valdas, 34 m., inžinie
rius, 1229 b. Kisielius 
Petras, 43 m. med. gydyt. 
1104 b. Vardys Vytau
tas, 36 m. Dr., universiteto 
prof., 1059 b. B 1 i n s t r u- 
b a s Teodoras, 54 m., pe
dagogas, 966 b. Razma 
Antanas, 38 m., med. dak
taras, 929^b. Garšva 
Pranas, 46 m., R. Kat. ku
nigas, 860 m. J a k u b ė - 
n a s Vladas, 56 m., kom
pozitorius, pianistas, 849 b. 
S h o t a s G. Bruno, 38 m., 
tautinių šokių mokytojas, 
846 b. šantaras Sta
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sys, 52 m., R. Kat. kunigas, 
836 b. Mackus Algi
mantas, 30 m., rašytojas, 
816 b. švedas Jonas, 
66 m., karininkas, ekono
mistas, 800 b.

Kandidatai: A m b r o - 
z a i t i s Kazys, 42 m. me
dicinos daktaras, 793 b. 
G a u č y s Povilas, 59 m., 
rašytojas, 792 b. R u g i s 
Jonas, 60 m., inžinierius, 
universiteto prof.

Vidurio fCleveland) Apy- 
agrda; Barzdukas 
Stasys, 54 m., mokytojas, 
563 b. Bachunas Juo
zas, 68 m., ūkininkas, 443 
b. Mikulskis Alfon
sas, 51 m., muzikos moky
tojas, dirigentas, 377 b. 
Nasvytis Algirdas, 50 
m., inžinierius, 359 b. Ka
mantus Vytautas, 31 
m., inžinierius.

Kandidatai: ž i ū r i s 
Pijus, 67 m., chemijos inž., 
334 b. Ramanauskas 
Vladas, 45 m., med. gydy
tojas, 328 b. Jankus 
Jurgis, 54 m., rašytojas, 
300 b.

Naujosios Anglijos (So. 
Boston) Apygardoje: V i- 
1 e i š i s Petras, 54 m., dr. 
jur., verslininkas, 519 b. 
Matulionis Balys, 62

Kaimas vakaro šešėliuose Rytų Aukštaitijoje

Romanai, humoras ar filmai, 
paprastai neturi nieko bendra 
su gyvenimo tikrove. Tačiau, 
jų pagrindinė mintis dažniausiai 
glūdi kasdieninėj to laiko re
alybėj, o jei tik per daug nutolsta, 
tai skaitytojuose neranda dide
lio pasisekimo.

Štai nesenai pasirodė spaudoj 
Alb. Valentino humoristinėj for
moj aprašyta, netoli Chicagos 
buvusi milijonierių vasarvietė, 
kurią įsigijo lietuviai ir, anot au
toriaus, dabar kiekvienas lietu
vis vasarotojas turės progos pa
miegoti lovoje, kur anksčiau mie
gojo milijonieriai, lošti jų pa
liktomis kortomis. Žodžiu, ga
lėsim pamėgždžioti buvusius tur
tuolius.

Tokiu mūsiškių džiaugsmu ir 
tuščiu viliojimu užsirūstino "nuo 
amžių išdidus lietuvis.”

--Daug maloniau ir patraukliau 
būtų, jei naujieji savininkai savo 
vilas įruoštų lietuvišku stilium, 
išdekoruotų mūsų dailininkų kū
riniais. Lietuvišku skoniu žavė
tųsi ir svetimieji, kad būtų apstu 
lietuviškos spaudos, muzikos ir 
dainų plokštelių, o jau žydiškoj 
aplinkoj savo trumpų atostogų 
praleisti manęs niekas nesuvi
lios, -- įrodinėja sujaudintas 
skaitytojas.

—Lietuvos laisvei milijoną do
lerių sudėjo daugumoj tie, kurie 
miegojo dviaukštėse lovose, 
kurie dar gyveno po kelis viena-

m., med. daktaras, 480 b. 
I z b i c k a s Vytautas, 40 
m., dipl. inžinierius, 450 b. 
Giedraitis Antanas, 
69 m., rašytojas 433 b. 
Ivaškienė Ona, 50 m., 
prekybininkė, 431 b.

Kandidatai: Bričkus 
Romas, 26 m., studentas, 
356 b. Grigalius Jo- 
naę, 50 m., advokatas, 345 
b. Bagdonas Kazys, 
55 m., prekybininkas, 325 b.

Rytų (New Yorko) Apy
gardoje: Jankus Lion
ginas, 49 m., R. kat. kuni
gas, 774 b. A r m a n i e - 
n ė Elena, 50 m., advokatė, 
daktarė, 659b. Šlepe
tys Jonas, 64 m., pulki
ninkas, teisininkas, 634 b. 
N e m i c k a s Bronius, 52 
m., teisių daktaras, 564 b. 
Naujokaitis Pranas,
55 m., pedagogas, rašytojas, 
555 b. D i 1 i s Vladas, 63 
m., inžinierius, 519 b. / Vo
le r t a s Vytautas, 40 m., 
inžinierius, 504 b. D z i- 
kas Stasys, 48 m., moky
tojas, žurnalistas, 495 b.

Kandidatai: Vaitie
kūnas Vytautas, 56 m., 
teisininkas, 475 b. Vali u- 
š a i t i s , 50 m., kunigas, 
436 b. Leskaitienė 
Vincė, 56 m., operos solistė,
56 m.

R. Skipitis,
Pirmininkas

J. Talalas,
Sekretorius

E. ČEKIENĖ

me kambary. Jie buvo pinigi
niai neturtėliai, bet tikrieji tau
tinės dvasios milijonieriai, ku
rių dėka ir mums į užjūrį plau
kė siuntiniai ir dokumentai at
vykti į šį kraštą. Tai nebuvo 
trupiniai nuo milijonierių stalo 
paberti per vandenyną, bet duok
lė iš jų kuklių santaupų savo 
tėvynei ir nepažįstamam broliui 
lietuviui, -- aiškina vienas ki
tam besidalinant A. V. reporta
žo įspūdžiais.

LIETUVIŠKUMAS BRANGIAI 
ATSEINA...

Jau visi matome, kad mūsų iš
eivijos tarpe dėmesys lietuviš
kiems reikalams mažėja. Dar 
yra tam tikras skaičius jautres
nių tautiečių, jaučiančių pareigą 
aplankyti lietuvių dailininkų pa
rodą, koncertą, susirinkimą ar 
kitokią lietuvišką Pramogą. Jų 
atsilankymu pagerbiami ini
ciatoriai, kultūrininkai ir k. Bet 
lietuviškumas brangiai atseina 
tiems, kurių net keli šeimos na
riai nori būti padorūs lietuviai.

Be trijų dolerių dabar niekur 
nenueisi, o keturiems jau visas 
tuzinas dolerių. Tai tik už įėji
mą, o viduje loterija, užkandžiai 
ir t.t. Bet ir tai dar ne viskas. 
Yra visokių aukų rinkėjų ir jie 
visi renka būtiniems ir tik ge
riems lietuviškiems tikslams. 
Kaip neremsi, ypač, kai tiek 
daug akių stebi -- ar esi dar 
patriotas ar nutautėjęs?

Ir trauki nenorom piniginę, 
pasirašai į aukų lapą. Gaila juk 
ir tų rinkėjų, negi tuščią grą
žins. Tik gaila, kad tų visų tūks
tančių mūsų mieste gyvenančių 
lietuvių niekur nesugauna papra
šyti dolerio aukos, nes jie niekur 
nesilanko, lietuviško balso ne
girdi, lietuviškai nebeskaito.

Juk ir New York Times turi 
per daug puslapių, nespėji per
skaityt, -- nesenai išsireiškė 
buvęs nepriklausomos Lietuvos 
pareigūnas.

Jei dar koks laikraštis jų na
mus lanko, tai dažnai prenumera
ta už kelis metus nesumokėta. 
Kur gi juos aukų rinkėjai sugaus. 
Taip ir krenta visi lietuvybės 
rūpesčiai ant tų negausaus būrio 
visur besilankančių, visus re
miančių, dar tvirtų lietuviškų 
pečių.

Bet gi amžius negailestingai 
lenkia ir stipriausius pečius, 
o kartu mažėja pajamos, tačiau 
didėja visuomeninės išlaidos, nes 
vaikai auga. Tas negausus dos
niųjų skaičius turi atsverti už 
tūkstančius mūsų pražuvėlių, 
į kuriuos visi aukų rinkėjai lyg 
susitarę kreipiasi.

Andai, mano kaimynystėj kilo 
didelė nesantaika,‘kai penki šei
mos nariai iš karto visi pano
rėjo eiti į lietuvišką vakarą. 
Trys iš jų besimokantis jauni
mas.

--Visiems kas savaitę eiti per 
brangu, tai mano visos savaitės 
uždarbis, -- sako šeimos gal
va.

--Einam visi, bet mokėkim tik 
prie durų, tai nebus per daug, 

—pasiūlė 14 -- mėtis sūnus, 
-- o kai viduje ims prašyti su 
aukų lapais, tai tu, tėte, aiš
kiai jiems pasakyk, tegu prašo 
tų, kurie čia neatėjo ir, kurie 
neturi vaikų. Jie turi suprasti, 
kad išauginti gerą lietuvį tėvams 
brangiai kainuoja.

Ar šis pasiūlymas nevertas 
rimto susidomėjimo?
ŽIŪRI IJCNYGĄ,MATO ŠPYGĄ...

Vr., rašydamas gegužės 29 
dienos Dirvoje apie K. Ostrausko 
New Yorke suvaidintą "Kanarė
lę", reiškia savo susižavėjimą, 
o apie publikoj nugirstas ir Chi
cagos pastatymo aprašinėtojųpa- 
reikštas neigiamas nuomones 
sako, jog pastarieji "žiūri į 
knygą, mato špygą"... "ne visų, 
mat, dantys riešutus įkanda".

Paskaitę kai kurie žiūrovai 
pasijuto įsižeidę. Gerai, dar sa
ko, kad knygas perka ir laik
raščius prenumeruoja, o ką jie 
ten mato, sau tinkamo randa, 
tai jau jų reikalas. Vieni skaito 
atsiminimus, kiti vertimus, o 
dar kiti tik po paveikslais pa
rašus, bet laikraščiui jie visi 
vienodai naudingi, nes remia. 
Blogiau, kada visai nebežiūri į 
knygą ir nebemato nei špygos...

Taip pat labai aišku, kad ne 
visų dantys riešutą įkanda. Ma
žam vaikui dantis stiprina prad
žioj duodami kramtyti duonos 
plutelę, o paskiau ir kiečiaus! 
riešutą. Gaila, kad išeivijos sce
noj vis tokie veikalai, kurie 
silpniems dantims neduoda 
progos juos stiprinti.

No.6l^°?.^.

Bntieh Statės nf Amerira

DEPARTMENT OF STATĖ

3Tū ai! ta įufjnnt ttjeae presenfs sijai! tume, (Sreefing:
J<Eertifn That the incorporation of Lithuania Into the 

Union of Soviet Sodai ist Republics is not recognized by the 

Govemment of the United Statės and that Dr. Julius J. Bielskis 

was recognized by the Govemment of the United Statės as 

Honorary Consul of the Republic of Lithuania at Los Angeles, 

Cal ifornia by exequatur dated Augus t 7, 1939 and this 

recognition is štili in effect.

the Dtetrid of Columbta, thi>

day qf.. Uay

Jn tritirttonu iut)ereaf, /,__ CHSSI£R..ROALSST...........

\cting Seaelary ofStote, haoe hereunlo caused the teal of the Depart- 
Acting

meni of Stale to be affized and my name lubsertbed by the /iuthenti- 

eatlon Offica of the eatd Departmenl, ai the city of H'aehbųton, tn

'9-61

Naujoji JAV administracija atnaujino akreditacijos dokumen
tus visiems Lietuvos diplomatams, reziduojantiems Amerikoje, pa
brėžiant, kad JAV vyriausybė ir toliau nepripažįsta Lietuvos inkor
poravimą į Sovietų Sąjungą. Viršuje dokumento kopija, kurį gavo 
Lietuvos konsulas Dr. J. Bielskis.

DAUG LIKĘ NESĖTŲ LAUKŲ

Esu neseniai iš Lietuvos at
vykęs. Kokiu keliu, gal ne taip 
svarbu. Lietuviams, jūs gerai 
numanot, dabar tiesiais keliais 
labai sunku į Vakarus prasimušti. 
Gal tik seneliams ir vaikams 
pas gimines į JAV, Kanadą, 
Australiją.

Tik atvykęs greit gavau Dirvą 
paskaityti, nors gyvenu tarp 
vokiečių. Ir įsitikinau, kad jūs 
esat neblogai informuoti, kaip 
mums Lietuvoje sekėsi ir kaip 
dabar palikusiems sekasi. Ne
žinau, ar kas pranešė, kad šį 
pavasarį su darbais ūkiuose Lie
tuvoje buvo labai sunku ir daug 
laukų liko neužsėta. Dabar man 
artimieji rašo, kad nors kokiais 
javais nori tas spragas užkai
šioti, kad nuostolius nors kiek 
išlygintų.

Prašau man siųsti Dirvą, o 
aš kai tik apsitvarkysiu, atsily
ginsiu ir pinigais. O dabar tai 
tik žiniomis.

S. SKIRVYTIS, 
Bavarija

SEKMINIŲ ŠVENTES 
PRISIMINUS

Per Sekmines Vepriuose (Uk
mergės raj.) įvyksta dideli atlai
dai. Žmonės labai gausiai su
sirenka net iš kitų rajonų. Vie
tos ir Ukmergės rajono komunis
tų vadams tai nepatinka. Kadangi 
jų rengiamuose mitinguose ir su
sirinkimuose, kur aiškinama 
apie marksizmą ir dabartinį "ge
rą" gyvenimą, niekas neateina, 
tai jie niršta.

Kartą jie sugalvojo neleisti per 
Sekmines maldininkams daly
vauti šventės iškilmėse. Tai į- 
vyko 1958 metais. Tada Sekmi
nių dienomis buvo uždraustas bet 
koks susisiekimas su Vepriais. 
Niekam neleido į Veprius eiti 
ar važiuoti. Kurie per Šventąją 
kėlėsi laiveliais ar keltu, tu
rėjo gerokai išsimaudyti. Mat, 
liaudies milicija turėjo įsakymą 
tuos laivelius ir keltą paskan
dinti. Todėl visos per upę per
sikėlimo priemonės buvo sušau
dytos, nežiūrint, kad jose buvo ir 
maldininkai.

Šie, nors ir "išsimaudę" 
maldininkai, bet bažnytinėse iš
kilmėse dalyvavo dar su didesniu 
pasišventimu.

Taip ir liko nepanaikintos iš
kilmingos Sekminių šventės 
Vepriuose. Maldininkai ir dabar 
masiniai dalyvauja šiuose atlai
duose. Taip pat buvo ir šiais 
metais.

K. AUDRIETIS, 
V. Vokietija

J < ygn t/h

Acting Secretary rf SlOU.

By ____
ACting AutitcnHcaHon Oįicer, Deparimcni (į StaLt.
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Drūkšių ežero žvejai ruošiasi rytmečio darbui.

Šviesų sekė šešėliai
2. Pučas Lietuvos kariuomenėje 1919 metais...

Kai kam vistiktai kilo 
abejonių.. Jei Glovackį areš
tavo valdžia, tai mes eida
mi jo vaduoti, eisime prieš 
valdžią. Kas duoda įsaky
mą? Ar mes turim jo klau
syti?

Musų kuopas vadas buvo 
kar. Laurinaitis. Jo tolimas 
giminaitis, savanoris, taip 
pat buvo mūsų kuopoje. 
Įkalbėjom jį nueiti pas kuo
pos vadą paklausti patari
mo. Grįžęs jis papasakojo, 
kad kuopos vadas atrodo ži
nąs apie tai, bet nieko tikro 
nepasakęs, tik pajuokavęs.

Kilančios abejonės tapo

Paraginki! savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVA

DIRVA

S907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius n
Už metus — $8.00 □
UŽ 6 mėnesius — $5.00 □

(Tos kainos yra tik naujiems skaitytojams)

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas;

P. REMEIKA
išsklaidytos vakare, prieš 
patikrinimą. Kuopose buvo 
pasakyta:

— Mes atėjom Lietuvos 
ginti, bet ne daboklėje sėdė
ti. Kurie iš mažens pripra
tę lakstyti basi ir maitintis 
kiaulių ėdalu, tiems ryt ei
ti nereikia!

Priesaikos niekas neda
vė. — Savanoriai tik raš
tišką pasižadėjimą; o tai 
nėra priesaika! — Tai įti
kino.

Rytojaus dieną pulkas

(Vardas, pavardė)

(Adresas) 

pakeliamas anksčiau ir tuoj 
po kavos rikiuojasi aikštėje 
(vėliau tai buvo 5-to pėst. 
pulko rajonas). Pastebime, 
kad karininkų tik keletas. 
Vadovauja raitų žvalgų ko
mandos viršininkas kar. 
Draugelis. Mūsų viršila 
Miškinis ir kiti, tarnavę ru
sų kariuomenėj kalbėjo, kad 
Draugelis nėra karininkas, 
bet prisimetęs, kaip ir 
Gruzdąs. Nėra ir kai kurių 
viršilų, šiaip būrininkai ir 
skyrininkai savo vietose. 
Tačiau kiekvieną kuopą iš
veda kuris nors kareivis, 
matomai tam iš anksčiau 
kieno tai paskirtas.

Mūsų kuopą išveda kuo
pos raštininkas Danilevi
čius. Kuopos ginklininkas 
nesuranda rakto ir Danile
vičius liepia atplėšti ginklų 
sandėlį. Išduodama po 120 
šovinių kiekvienam ir išda
linamos rankinės granatos, 
kiek tik jų sandėlyje buvo.

Gretimuose karei v in ė s e 
ruošiasi 2-ra kulkosvaidžių 
kuopa. Krauna sunk, kul
kosvaidžius ir šovinius Į ve
žimėlius, kinko arklius. Iš 
kažin kur atsiradęs kuopos 
vadas karininkas Mačiulis 
susijaudinęs graudena ka
reivius :

— Vyrai, neimkit kulko
svaidžių. Jūs dar nemokat 
su jais apseiti ir nežinot, 
kokios yra miesto kautynės. 
Jei jus užklups vokiečiai, 
prarasit kulkosvaidžius ir 
pakliūsit karo teisman.

Kareiviai nekreipia dė
mesio. Kažinkuris atsako:

— Nesirūpink, tamsta 
vade, viskas bus gerai!

Pulkas baigia rikiuotis. 
Visi trys batalijonai, išsky
rus dvi kuopas — viena, ku
ri ta diena neša įgulos sar
gybas ir kita, liekanti pulko 
rajono apsaugai.

Iš pulko štabo išeina pul
ko vadas kar. Liatukas bu
dinčio karininko lydimas. 
Niekas jam nekomanduoja. 
Atsistojęs prieš pulką mė
gina kalbėti:

— Vyrai, ką darot. .. Bet 
jo neklauso. Iš užpakalinių 
eilių atlenda mažo ūgio ka
reivėlis užsidėjęs ant šau
tuvo durtuvą. Jį pažįsta vi
sas pulkas — tai ūkio kuo
pos batsiuvys Kleiza. Priei
na prie pulko vado.

— Vade, aš paprašiau ta
vęs baltinių, o tu davei man 
daboklės — ir išlupa pulko 
vadui iš trikampio žvaigž
dutę. Iš kuopų, stovinčiųi 
priekyje, pasigirsta balsai:

— Liaukis Kleiza!
— Kleiza, kiaulių ganyt! 
Kleiza atsisukęs į pulką 

pažiūri, nusispiauna ir nu
eina atgal į rikiuotę. Pulko 
vadas, kiek pastovėjęs, taip 

pat nueina atgal į štabą.
Draugelis paduoda ko

mandą ir kuopos, viena pO 
kitos, išžygiuoja. Prie kuo
pų nei vieno karininko! Tik 
šaligatviu, kaip žiūrovai, 
eina Kaunas ir Laurinaitis.

Pulkas žygiuoja lyg būtų 
susirūpinęs. Dainos nėra. 
Kalbamės apie Kleizą. Su
valkietis skyrininkas karš
čiuojasi.

— Mūsų vadas tikras lė- 
tukas. Jei taip man — dė
čiau tokiam Kleizai, kad su
smuktų. Ne jis man laipsnį 
davė, ne jis ir nuims ...

Kitas, tarnavęs rusų ka
riuomenėj, galvoja kitaip.

— Tu nesakyk, pulko va
das nekvailas. Ar atkreipei 
dėmesį, kad juodu abu, pul
ko vadas ir Kleiza, vilkėjo 
rusiškas milines. Atseit, 
abu buvę rusų kariuomenėj 
ir matę revoliuciją, kaip ka
reiviai karininkus ant dur
tuvų maustė. Ką tu žinai, 
ką Kleiza būtų daręs, jei ne 
tokie, o kitoki šūkavimai iš 
rikiuotės būtų pasigirdę.

— Man tai patiktų, kad 
pulko vadas būtų pradėjęs 
muštis su Kleiza prieš visą 
pulką, — iš rikiuotės paste
bi.

Šančiuose kareivinių lan
gai ir tarpdurės pilni vokie
čių. Jie mums kažinką šū
kauja, atrodo pajuokia. 
Turbūt nežino, kas čia de
dasi.

Prie Karmelitų bažnyčios 
pulkas sustabdomas. Pasi
rodo, Glovackio esama ne 
daboklėj, o karo ligoninėj. 
Pulko atstovai, po vieną iš 
kuopos, pas jį nueina. Glo
vackis išėjęs dėkoja pulkui. 
Bet eiti su pulku jis nega
lįs. Pulkas turi prašyti pre
zidento, kad jį paleistų.

Pulkas žygiuoja prie pre
zidentūros. Ji tada buvo 
Laisvės Al. ir Vytauto pr. 
kampe, kur vėliau buvo pa
statyti Kauno Apskr. virši
ninko ir Saugumo Departa
mento rūmai, čia pulkas iš
sirikiuoja nuo Įgulos baž
nyčios ligi Parodos gatvės.

Tie patys pulko atstovai, 
11 ar 12 kareivių, su šautu
vais, sueina į prezidentūrą. 
Prezidentas Antanas Sme
tona priima atstovus ir mė
gina įtikinti, kad jis negali 
paleisti Glovackio. Ji areš
tavo karinė vadovybė. Jei 
teismas jį išteisins, jis bus 
paleistas. Pulkas turi grįž
ti į kareivines ir t.t.

— Be pulko vado mes iš 
čia neisim, — atsako atsto
vai.

Pulkas stovi bent porą 
valandų. Matome, kad Į pre
zidentūrą ateina ministeris 
pirmininkas Šleževičius ir 
kiti nepažįstami, greičiau
sia ministeriai. Pagaliau 
pranešama, kad Glovackis 
paleidžiamas ir gali vykti 
su pulku.

Nuostabu. Jokių entuzi
azmo ženklų. Pulkas grįžta 
prie karo ligoninės ir svei
kina išėjusį Glovackį. Tuo 
metu Nemuno saloj ima 
kalenti kulkosvaidis. Susi
daro stipriai įtempta padė
tis. Paaiškėja, kad šaudo 
vokiečiai. Ar jie demons
truoja prieš mus. ar atlieka 
pratimus — nežinom. Ka- 
žinkas pakiša mintį, esą 
reikia gauti ir Glovackio 
bylą, nes kol ji bus valdžios 
rankose, pulko vadas netu
rės ramybės. Dalis pulko 
nužygiuoja prie kariuome
nės štabo, o pulkas laukia 
prie ligoninės. Už kokios va
landos byla atnešama ir čia 
pat sudeginama.

Pulkas žygiuoja namo. 
Tačiau be nuotaikos pakili
mo. Jaučiamės nevisiškai 
smagiai, lyg ką negero bū
tumėm padarę.

Pasirodo, pulko vado iš
vadavimas įvyko pačią pa
skutinę minutę. Tuo metu, 
kai pulkas žygiavo iš Pane
munės, virtuvėms jau buvo 
išduoti amerikiniai miltai 
kukulių sriubai pietums, 
amerikiniai taukai uždarui 
ir balta duona. Atseit, dar

Du joniškiečiai susitikę Dirvos skaitytojo Jono Narvydo sodyboje 
Seafort, N. Y. Nuotraukoje iš kairės: Leonas Virbickas, Lietuvos 
kariuomenės majoras, ir senas nepailstamas tautininkų veikėjas 
New Yorke Pranas Narvydas. Tolumoje matyti Marija Virbickienė.

kiti rkšo

LATVIU SPAUDA UŽSIENIUOSE
"Tėvynė” paskelbė E r iks Rais- 

ters rašin| apie latvių spaudą 
užsieniuose. Kadangi rašinyje 
daug informacinių žinių, su juo 
ir supažindiname.

"Latvių spauda , palyginus su 
lietuvių spauda,atrodo kiek kuk
liau, nes latviai neturi nė vieno 
dienraščio. Patsai latvių skai
čius tremtyje taipgi mažesnis. 
Aplamai latviai skaito šioje ša
lyje naujų emigrantų apie 50,000 
ir apie 40,000 senųjų emigrantų, 
kurie pradedant 1880 metais ir 
baigiant 1939 metais į šią šalį 
atkeliavo. Iš senųjų emigrantų 
latvių veikloje dalyvauja, skai
tant antrą ir trečiąją kartą, maž
daug tik 10 nuošimčių. Visi kiti 
jau yra pilnai asimiliavęsi. Se
nųjų ateivių organizacijos tebe
veikia. New Yorke jie turi apie 
350, Pliiladelphijoje apie 200 na
rių, taip pat jų veikla reiškiasi 
Bostone ir Chicagoje.

Veiklių latvių ateivių Jung
tinėse Amerikos Valstybėse yra 
apie 60,000, o Kanadoje apie 
20,000. Latvių ateiviai turi du 
laikraščius. Laikraštis "LAIKS" 
išeina New Yorke, jo tiražas 
siekia apie 12,000 ir leidžiamas 
du kartu į savaitę. Tai yra di
džiausias latvių laikraštis lais
vame pasaulyje. Laikraštis 
"LATVIA-AMERIKA" išeina du 
kartus į savaitę Toronte ir turi 
skaitytojų apie 4,500. Yra dar 
kiti savaitiniai ir mėnesiniai pe
riodiniai leidiniai, bet jų tiražas 
yra nedidelis. Taip pat savo laik
raštį turi ir latvių komunistai, bet 
jų tiražas siekia nedaugiau 500

viena diena ir mitybos pro
blema nebebūtų priežastim 
maištauti.

Netrukus pulke įvyko ir 
daugiau pasikeitimu. Sku
bus apmokymas buvo baig
tas, vyrai aprengti, apauti, 
prisaikdinti ir pulkas iš
siųstas į frontą.

šio žygio pasekmėje liko 
nukentėjęs tik vienas. Tai 
karininkas Liatukas, šiek 
tiek ir pulko karininkai. 
Glovackis, matomai, nega
lėjo užmiršti jų nedalyvavi
mo išvadavime. Jis dažnai 
pasišaipydavo net kareivių 
akivaizdoje.

Išvykdami į frontą mes, 
keletas buvusių mokomoj 
kuopoj, užėjom atsisveikin
ti karininką Steikūną. Jį 
gerbėm, kaip pavyzdingą 
mokytoją ir neabejotiną au
toritetą kariniuose reika
luose.

— Vyrai, su tuo išvada
vimo žygiu jūs apsileršėt. 
r.ors tai ir ne jūsų vienų 
kaltė. Dabar fronte jums 
reikės įrodyti, kad nepamir
šot ko jus mokė pirmoj Lie
tuvos kariuomenės instruk
torių mokykloj — ištikimy
bės ir drausmės. Linkiu 
jums pasižymėti! — taip 
jis mus palydėjo į frontą.

* * *
Antras pėstininkų pulkas 

peržygiavo Lietuvą skersai 
ir išilgai. Kovėsi visuose 
frontuose. Jį pajautė sveti
mi, o kartais ir savieji. Bet 
garsas apie jo pirmą žygį, 
kaip šešėlis lydėjo ligi galo. 

(Pabaiga) 

kopijų.
Latvių laikraštį "LAIKS", ku

rt leidžia Helmars Rudzitis, 
sk'aito latviai gyvenę ir kituo
se kontinentuose. Helmars Rud
zitis, buvo Rygoje žinomas nuo 
1928 metų knygų leidėjas. Tais 
metais jis pirmasis pradėjo leisti 
pigias knygas, kurios išeidavo 
kas mėnuo ir už jas skaityto
jai mokėdavo tik po 1 latą, kai 
paprastai knygos kainuodavo apie 
3-5 latus. Greitu laiku jo lei
dykla pasidarė labai populiari 
ir todėl jis sugebėjo išleisti kny
gas 10,000 ir daugiau tiražu. 
H. Rudzitis, atvykęs | Jungtines 
Valstybes, savo pradėtą darbą 
toliau vykdė ir įsteigė leidyklą 
"Gramatu Draugs". Dabar jis 
išleidžia kasmet 15 - 20 knygų, 
jų tarpe apie pusę sudaro nau
ji kūriniai. Pavyzdžiui .praeitais 
metais jis išleido 10 žinomų au
torių kūrinius. Jų tarpe Auš- 
lava Eglišą romaną ir apysa
kų rinkinį, Voldemaro Karklinio 
romanus, Aidas Niedra ir Irmos 
Grebzdės romanus. O taip pat 
ir septyneto kitų žinomų rašy
tojų kūrinius. Daugumas išleistų 
knygų pavaizduoja šios dienos 
okupuotos Latvijos gyvenimą. 
Reikia manyti, jog šie leidiniai 
butų įdomūs ir lietuvių skaityto
jams.

Be anksčiau suminėtų laikraš
čių latviai tremtyje išleidžia dar 
šiuos savaitraščius: Vakarų Vo
kietijoje "LATVIJA", Anglijoje 
"LONDONAS AVIŽE" ir Austra
lijoj "LATVIETIS AUSTRALIA". 
Jų tyražas nėra didelis, nes Va
karų Vokietijoje latvių gyvena 
apie 10,000 Anglijoje apie 12,000. 
Švedijos latviai turi leidyklą 
"Dauguvą" ir Danijos latviai turi 
leidyklą "Imanta". Išviso laisvojo 
pasaulio latviai išleidžia apie 
75 knygas į metus.

Latvių rašytoju ir spaudos 
žmonių paramai Siaurės Ame
rikoje veikia Kultūros Fondas, 
o kitose šalyse mažesnės apim
ties fondai, kurie kasmet ver
tinguosius kūrinius premijuoja. 
Amerikos Latvių Kultūros Fon
das, kuris veikia Latvių Susi
vienijimo Amerikoje globojamas 
kasmet surenka nuo 7 iki 9 tūks
tančių dolerių aukų ir tos su
mos yra išdalinamos geriau- 
siems rašytojams, muzikams, 
menininkams ir teatro veikė
jams. Nuo 1951 metų gavo premi
jas 8 latvių rašytojai: Janis 
Jaunsudrabinš, Janis Veselis, 
Andreja Eglitis, Anšlavs Egli- 
tis, Zinaida Lazda, Peteris Er- 
manis, Martins Ziverta ir Te- 
odors Zeltinš. Martins Ziverts 
yra gausiausias teatro veikalų 
rašytojas. Jo kūriniai vaidina
mi visuose tremtinių teatruose. 
Galima spręsti, jog ir šie kūri
niai būtų įdomūs ir lietuvių pub
likai, nes jie atvaizduoja dabar
ties gyvenimą.

Tenka apgailestauti, kad iš lie
tuvių kalbos tremtyje vertimai* 
nėra gausūs. Vienintelis Emi
lio Skupenieko vertimas pasiro
dė laikraštyje "LAIKS", tai jau
no lietuvių rašytojo R. Spalio 
romanas, Gatvės berniuko nuo
tykiai.

Norėdami latvių ir lietuvių li
teratūrinę kūrybą suartinti, tu
rėtume pagalvoti apiebendrą fon
dą, kuris šį reikšmingą darbą 
galėtų paremti. Yra mintis kas
met rūpintis apie savitarpinę in
formaciją apie abiejų tautų kūry
binį gyvenimą. Panašus lietuvių 
ir latvių kūrybinis bendradarbia
vimas abiem pusėm būtų naudin
gas ir paskatintų abiejų tautų ar
timesnį susipratimą."
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MĖLYNAM SNIEGE ŽEMĖS IR BROLIU VEIDAI
Mes atradom savo žemę ir savo 
darigų. / Mėlyną žeme. Mėlyną 
dangų. Mėlyną sniegą / tarp 
kieto gruodo ir minkštų debesų. 

(Mėlynas sniegas, 9.).

Visada krintantis, viską den
giantis, žėrintis, degantis, o 
tirpstantis ir nykstantis snie
gas. Savotiškai jungiantis žemę 
ir dangų. Poeto surastą žemę 
ir dangų jungiantis ir mums per
duodantis poeto žodis.

Savo žemės, savo žodžio ieš
kodamas, Henrikas Nagys nuo 
pirmųjų "Ateityje" bei "Naujo
joje Romuvoje" parodžiusių 
(1938) eilėraščių iki ketvirtojo 
(Prieš tai: "Eilėraščiai" --1946, 
"Lapkričio naktys" --1947, "Sau
lės laikrodžiai" -- 1952) rinkinio 
"Mėlynas sniegas" nuėjo ilgą ke
lią. Vis didėjančiu randančiojo 
pasitikėjimo svoriu Įspaustos ta
me kelyje pėdos rodo, kad po
etas juo ėjo nesiblaškydamas. 
Norėtųsi paskutinįjį žodį ypatin
gai pabrėžti, nes per visą šį 
laikotarpį- H. Nagio eilėraščių 
motyvai, forma, stilistinės prie
monės esmėje liko tos pačios, 
laikui negailestingai veriant nau
jas žaizdas, rėžiant naujus ran
dus ir turtinant poetą naujomis 
patirtimis. Žodis pasidarė sva
resnis ir brandesnis, priemo
nės nuosaikesnės, forma labiau 
išbaigta, išieškota, tačiau jaunas 
studentas Henrikas Nagys, skai
tąs "Neregį" Kėdainių gimnazi
jos audotorijai (jaunųjų alma
nachas "Pirmieji žingsniai", 
1939) ir universiteto lektorius, 
literatūros daktaras Henrikas 
Nagys, skaitąs "Mano miestelio 
mirtis" Chicagos studentams 
santariečiams (1958), yra tas 
pats poetas Henrikas Nagys, 
klausančiajam nesukeliąs dvide
šimties metų perspektyvos Į- 
spūdžio.

Savo žemę ir savo dangų po
etas jau ir tada buvo suradęs. 
Reikėjo pažinti. Reikėjo Įsi
tvirtinti.

♦

Vaikystės žaidimų draugai, su
rinkau jus / j vieną atsidūsėji
mą: jūsų plaukus, akis ir ran
kas, / kad galėčiau sugrįžti at
gal prie žemaičių upės, / kai 
neša pavasariai ledą, varnėnus 
ir debesis _Z ‘virš stebuklingo 
šaltinio, aklus pagydžiusio: / 
Atverkit ir man nuo dulkių ap
akusias mano akis!
(Rauda ir Vaikystės Fuga, 17).

Prieš dvidešimt metų Henri
ko Nagio, tada dar jauno poeto, 
eilėraščius šalia Jono Kuo
sos - Aleksandriškio eilėraščių, 
įvairiomis progomis labiausiai 
mėgdavo deklamuoti mano miesto 
(Panevėžio) teatro aktoriai 
(jiems vadovavo Vakarų teatro 
dvasia Lietuvon atnešęs Juozas 
Miltinis). Su nemažesniu pamė
gimu H. Nagį skaitė ir deklama
vo tremties studentai ir jaunimas 
Vokietijoje. Su nemažesniu susi
domėjimu ir įsijautimu jų klau
so šiame krašte išaugęs lietu
viškas jaunimas Stasio Pilkos 
rečitaliuose. Nes ir "Mano kny
gos" ir "Mano žemės ruduo" 
ir "Broliui" ir "Atsisveikini
mas" buvo ir yra parašyti žmo
gaus žmogui. Žmogaus, kurio 
"rankas norėtum glostyti", nes 
"jis tavo žodžiu rašo" (prisi
menant "Broliui" iš "Eilė
raščių"). Nepasakytus, nesuras
tus žodžius, bet tavo.

Henriko Nagio bendraamžis 
poetas Kazys Bradūnas "Drau
go" š. m. gegužės 13 d. litera
tūriniame priede, mėgindamas 
skaitytojui padėti surasti, "kuri 
iš Nagio knygų yra pati geriau
sia", nesutinka su "vienonuomo
ne". To "vieno", kuriam geriau
sia Nagio knyga yra "Lapkričio 
naktys", nes "ten tiek daug tie
sioginio jausmo, graudaus senti
mento, išpažintiško intymumo 
ir eksperimentiškos formos 
sproginėjimų". Savo nesutikimą 
grįsdamas, iš visų čia išvardin
tų H. Nagio poeziją daugiau ar 
mažiau ^charakterizuojančių sa
vybių K. Bradūnas išskiria gal 
būt pačią svarbiausią, tiesio
ginį jausmą, gana teisingai iš
vesdamas: "ne vien tik jausmo 
karštumas padaro poeziją ar ap
lamai literatūrą didele". (Ma
no pabraukta. K. R.).

Tenka sutikti, kad "ne vien". 
Poezija turi^daug ir kietų rei
kalavimų, kuriuos, aš manau tas 
"vienas" irgi turėjo galvoje. Ta
čiau taipgi reikia sutikti, kad li
teratūroje. poezija yra pati gry
niausia ir betarpiškiausia jausmo 
kalba. Pirmojeeilėjepoezija kal
ba ne į protą, bet į jausmus, Į 
širdį. Tuo nenoriu paneigti filo-

KįSTAS REIKALAS
sofinės poezijos, o tik pabrėžti, 
kad jos kelias į skaitytoją yra 
kitoks. Kad prabilti į jausmus 
poezijai yra esminis dalykas. Ko 
bus vertas puošniausias ir tobu
liausiai architekto pastatytas na
mas, jeigu jame nebus įmanoma 
gyventi? Ko bus vertas puikiau
siai stilistiniai ir forminiai pa
rašytas ir išmąstytas eilėraštis, 
su giliausia filosofine mintim, 
jei jis nepalies skaitytojo šir
dies, jei skaitytojas jo nepajus? 
Žinoma, toliau einant, reikalavi
mai, statomi architektui ar po
etui, jau priklausys nuo paskiro 
individo išprusimo, skonio, este
tinio pajutimo ir t.t., dalykų, į 
kuriuos įsigilinus,dažnai užmirš
tami patys esminiai, kaip sa
vaime suprantami ir todėl ne
diskutuotini.

Daugelis Henriko Nagio poezi
jos mėgėjų,"Mėlyną sniegą" per
skaitę, ir pasiliks K. Bradūno 
minimo "vieno" nuomonės, savo 
pateisinimui cituodami posmą, 
kuriame daugiau negu kituose 
yra to "tiesioginio jausmo" ir 
"išpažintiško intymumo":

Mėlyno sniego žemėj liko tiktai 
vardai, / liko linijos ir piešiniai 
ir raidės ant pelenų / Mėlyno 
sniego žemėj žemės nėra.

(Terra Incognita, 21).

Saulėlydy kaba suplėšyti debe
sys. Burlaivių griaučiai, / paža
liavę tinklai, žvynai, žuvys ir 
žvaigždės ant kranto. / Beža
dės. moterys, tylūs vaikai tebe
žiūri i jūrą. / Praūžusio pikto 
tornado liūdnas natųre morte.

(Vėjai, 58).

Audringą tamsią naktį akimir
kai blykstelėjusio žaibo nušvies
tas vaizdas su visom ryškiom 
detalėm ilgai išlieka atminty.

a

Nes akių vyzdžiai buvo iki kraš
tutinumo atverti, mėginant per
verti tamsą, nes į priekį iš
tiestų rankų neramūs pirštai ner
vingai virpėjo paliesti tai, kas 
slypi ir tyko.

"Mėlyno sniego" skyrelių pa
vadinimai ("Mėlynas sniegas", 
"Piešiniai ant sniego, Piešiniai 
ant pelenų, Devyni žemės veidai. 
Devyni brolių veidai) labai cha
rakteringi rinkinio eilėraščių po
būdžiui. Henrikas Nagys žodžiais 
piešia vaizdą, lyg dailininkas 
drobėje. Vaizdą, kažkada įsigrę- 
žusį atmintin, žaibui blyksterė
jus, ir pasilikusį. Piešia sunkia 
ranka, apgalvotai, ramiai, dės
tydamas žodžius, lyg spalvas, 
nes, kad ir pilnas ekspresijos, 
vaizdas atmintyje yra užfiksuotas 
sustingęs judesy. Ir jis nepabėgs, 
ir jis nesikeis. Vaizdas yra da
bar, ranka pasiekiamai arti. Toks 
jis ir pasiliks: amžina dabartis.

Glosto gera ir gaivi migla mano 
veidą. / Medžių melsvi siluetai 
grimsta j naktį. Pilkos mote
rys stovi ir tyli prie lango. / At. 
sidusėdami aidi už girių varpai.

(Tėviškė, 18).

Ši iliustracija yra taipgi ypač 
dėkinga iškelti vienai efektin
giausių ir gausiausiai "Mėlynam 
sniege" . vartojamų stilistinių 
priemonių. Tai aliteracija, ne
mažiau mėgiama didžiojo vokie
čių poeto Rainer Maria Rilkes, 
Henriko Nagio poezijai turėjusio 
neabejotinos įtakos. "Mėlynam 
sniege" aliteracija itin saikingai 
ir sėkmingai naudojama veik 
kiekviename eilėraštyje.

Pelkių tyloj švilpiniuoja Pano 
skudučiai, / Giriose briedžiai ge
ria iš gėlo šaltinio. / Paparčių 
pavėsyje plazda vėjo plaukai pa
laidi.

(Idilė, 32).

Juodieji poetai dainuoja dienovi
dį, degančią dieną. / Iš peleni
nių palmių pasipila paukščių 
pulkai / virš šokančio, šaukian
čio, šėlstančio miesto ...

(Los Angeles, 78).

Atsimenu H. Nagio, tada be
rods dar 8-tos klasės gimnazis
to, straipsnį moksleivių žurna
le "Ateitis". Straipsnį, kuriame 
gana įdomiai buvo nagrinėjama 
Salomėjos Neries poezija, ir už 
kurį H. Nagys laimėjo bene pir
mą premiją žurnalo skelbtame 
konkurse. Buvo iškeltas S. Ne
neš žodžio tyrumas ir muzikalu
mas, išplaukiantis iš minimalaus 
garsų Č.Ž.Š, vartojimo. Nežinau, 
ar H. Nagys šiandien tebėra tos 
pačios nuomonės, tačiau "Mėlyno 
sniego" eilėraščiais (kaip rodo 
pirmas ir paskutinis šiame sky. 
relyje cituojamas posmas) rei
kiamas įspūdis ar muzikalumas 
išgaunamas dažnai kaip tik šiais 
garsais.

♦

Bėga ir bėga medžiai blyškiam 
horizonte. / šniokščia ir šniokš
čia lauke lietus.

(Tolimos nakties 
atsiminimas, 29).

I

II

Šiame posme veiksmažodžių 
"bėga" ir "šniokščia" kartoji
mas labai charakteringas ne tik 
pirmykštei Henriko Nagio poezi
jai, bet ir "Mėlyno sniego" 
rinkiniui. Tokiais kartojimais 
pabrėžiamas jau minėtas dabar- 
tiškumas, o taipgi sukeliama mo
notonijos nuotaika. Tos monoto
nijos, kuri vaizdą ar mintį il
gam įkala skaitytojo atmintin, ne
lyginant tas " lašas po lašo" 
žinomoje patarlėje.

Šlama kaštanai lauke. Alėja vė
juotoj pakrantėj, kur lūžta 
banga po bango. Elektrinis kal
vis kala ir kala nakties pa
kraštyje. Išblyškusios švyturio 
rankos bėga ir bėga ratu ir 
glosto man veidą.

(Laterna magica, 2G).

Nors viršuje cituotuose pos
muose ši priemonė ir įneša kiek 
dinamikos Į poeto statiškai pie
šiamą vaizdą, tačiau tai nėra 
taisyklė, o greičiau išimtis, nes 
dažniausiai kartojimais apeliuo
jama į girdėjimo, ne regėjimo 
pojūtį.

Meškeriotojai Neryje prie Vilniaus.

Vienas likau. Nuolat aidi ir aidi 
ir aidi / vėjo gaida iš gilios su
temos, iš niekur . ..

(Išsipildymo psalmė, 45).
Henrikui Nagiui, vienam iš lie

tuvių moderniosios poėzijos pra
dininkų, rimas tėra atsitiktinis 
dalykas, tačiau kur jo siekia
ma, jis visada yra šviežias, vi
sada originalus. Nors ir gana re
tai vartojamais, tačiau ypatingai 
išmąstytais asonansais poetas 
moka išgauti itin muzikalius są
skambius:
Žiūri tėviškės žvaigždės j vei
dus mums. ./ Klausosi ki.nno to
poliai mūsų alsavimo. / Mirga 
virš gimtojo stogo sietynas ra
mus / ir beria baltą sidabrą i 
rūkstančius kaminus.

(Kūčių naktis, 35).
Daug būtų galima kalbėti apie 

forminę ir stilistinę Henriko Na
gio eilėraščių pusę, tačiau tai 
jau būtų nebe laikraštinės re
cenzijos, o plačios ir išsamios 
studijos reikalas, kurios poetas 
be abejonės nusipelno. Vienok 
pabrėžtina, kad kas šiandien, 
atrodo, išplaukia natūraliai, be 
didesnių pastangų, yra ne vien 
talento, o ilgo ieškojimo, kantrių 
studijų ir darbo vaisius. (Šio 
rinkinio eilėrašči:, datos 1952 
-60 m). Tą ieškojimą ir darbą 
galime pavadinti meile kūrybai, 
meile poezijai. H. Nagys yra vie
nas iš tų kūrėjų, kurie į savo 
pašaukimą žiūri itin rimtai, 
kurie nuolat jaučia atsakomybę 
ir prieš skaitytoją ir prieš pa
čią literatūrą.
Prieblandoj liko apkurtusio žal
vario aidas. Vakaro akys liūd
nos ir skaudžiai mėlynos. / Vė
jas neša degėsių ir pūvančios 
žemės tvaiką. Aikštėj vaikai 
mažais kastuvėliais laidoja smė
lyje > mažą geltoną paukšti ir 
didelę vasarą.

(Išsipildymo Psalmė. -15).

Kaip jau minėjau, savo eilė
raščių tematika ir motyvais H. 
Nagys nedaug tepasikeitė, ta
čiau pasidarė abstraktesnis,uni
versalesnis, jo poezija įgavo dar 
daugiau rudeniško brandumo, 
rimties ir tragikos. Iš dar di
desnės perspektyvos atskambąs 
vaikystės -- prarasto rojaus mo
tyvas nebėra švelni idilė, o grei
čiau graudi rauda.

Mes kalbamo apie bevardę ma
žą stoti. Atsiminimu lygumo
se tolstančią nuo mūsų. Kur 
paskutini žodi sukapojo ratu rit
mas ir geležiniai dūmai mums 
išdegino akis.

(Epitafija draugystei, 19).

Išsvajotose lygumose nebedai
nuoja išdidūs gaivalingi miškai. 
Patriotinės paskirties posmai 
persunkti beviltiško skundo ir 
kartaus priekaišto gaida.

... Namai vėl miega, užtroškę 
gaisro smalkėmis, apkurtę nuo 
keiksmų, varpų gaudimo ir ra
tų dardesio, apakę nuo patranku 
sudaužytos saulės mirgesio.

(Mano miestelio mirtis, 46).

Per susigūžusi tuščią Žemaičiu 
kaimą • lekia kazokai, nuogais 
kalavijais kapodami, baltą be
žadę žiemos mėnesieną.

(Laterna obseura, 41).

Vis dažniau tirštesniais ir niū
resniais tonais suskamba "Kel
tuvininko balsas", šmėkštelėja 
"juodi valdininkai mirties salo
nuose", ar "Monsieur LeMort", 
petį paliečia "svetimšalio ran
ka" ar "laivininko irklai", sim
boliai sugrįžimo namo į neži

nią, visa nugalinčios,visada lai
minančios, visus poetus vilio
jusios ir masinusios mirties 
simboliai. Šios tematikos eilė
raščiuose H. Nagys ypatingai sa
vitas ir Įspūdingas. Tačiau pa
čiais stipriausiais rinkinyje lai
kyčiau eilėraščius, sutelktus 
skyrelyje "Devyni žemės veidai", 
kuriuose poetas tartum žodžiais 
bando statyti didingą paminklą 
visai žmogų supančiai aplinkai, 
pats pasilikdamas atokiai, nie
kur neleisdamas nepažabotam' 
jausmui pažeisti epiškos rim
ties.

Silpnesni kai kurie skyrelio 
"Devyni brolių veidai" eilėraš
čiai. "1956 metų ruduo -- Bu
dapešto baladė" perkrauta laik
raštine retorika ir agitatoriška 
poza; "Adelaidėj" -- daug dirb
tinumo ir pigaus sentimento; eg
zotiški blizgučiai irgi ne dei
mantais žiba "Hong Konge" ir 
"Auksiniame Krante", Kad ir 
šitas: •■■■■&■ - ■ ■ .......

geltonas tyru 
Hong Konge.

O mėnuo žydi 
krašte. Uoste.
Žėrintis ir apvalus, kaip vario 
skardą. / Kaip gongas.

(Hong Kongas, 71).

Ar ne geresnis būtų išėjęs 
brolių portretas su kiek mažiau 
veidų?

Išvadoje, tačiau, "Mėlynas 
sniegas" drąsiai rikiuojasi stip
riųjų lietuviškos poezijos rinki
nių eilėn.

♦

"Mėlyno sniego" viršelį ir vin
jetes piešęs dail. Algirdas Ku- 
rauskas per kelis paskutinius 
metus yra užsirekomendavęs, 
kaip vienas sąžiningiausių šios 
srities menininkų. Ko reikalau
jama iš knygos viršelio ir i
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liustracijų? Vieni galvoja, kad 
viršelyje ar iliustracijose turi 
atsispindėti pačios knygos vei
das, jos mintis, jos turinys, nuo
taika. Kiti sako, kad iliustra
cijos, ypač poezijai iliustruoti 
skirtos, yra menas pačios savy
je ir teturi knygą tik papuošti, 
padaryti ją patrauklesne. "Mė
lyno sniego" atveju manyčiau 
kad Alg. Kurauskas nė vieno, 
nė kito nepasiekė. Sekant pir
mųjų reikalavimą, "Mėlyno snie
go" viršelis arba skyrelių 
"Piešiniai ant sniego", "Devyni 
žemės veidai" vinjetės geriau 
tiktų knygoms a la "Barbaras 
rėkia", "Roboto daina", gi 
"Piešiniai ant pelenų" vinjetė 
--pasakai apie karalaitę pavirtu
sią medžiu. Antrųjų reikalavimus 
atitiktų nebent tik titulinis kny
gos puslapis.

Techniškai knyga išleista gana 
gražiai.

Henrikas Nagys, "Mėlynas 
Sniegas". Poezija. Išleido Lietu
vių Enciklopedijos Leidykla, 1960 
m. 500 egz., 88 pusi. Kaina 
$ 2.00.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu- 

j meruoti DIRVĄ.
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PAVYKĘS BALFO VAKARAS PHILADELPNIIOIE
BALF-o 52-jo skyriaus valdy

ba šių metų gegužės 27 dieną 
surengė koncertą — pobūvį, ku
ris praėjo su dideliu pasiseki
mu. Gauta gražaus pelno, kuris

Naujoji KLB Hamiltono apylinkės valdyba. Sėdi iš kairės: vicepirm. Z. Gasiunas, ižd. R. Rimkevi- 
čienė, pirm. A. Juozpavičius. Stovi iš kairės: sekr. A. Mikalauskas, valdybos nariai K. Baronas, 
A. Mingėla ir parengimų vadovas K. Mikšys.

A. Juraičio nuotrauka

matų teorijos. Jis turi "savo” 
stilių ir yra gana pavojingas. 
Todėl pirmose dviejosepartijose 
jis jau buvo aiškus laimėtojas 
po 11 ėjimų, nors jo varžovai 
pasidavė tik po 19 ėjimų, kas 
irgi yra laikoma trumpomis 
partijomis.

Paklausus, kodėl K. Škėma 
nemėgsta pripažintų partijų de
biutų, bet. iš karto nori pri
baigti priešininką, jis atsakė. 
"Jeigu priešininkas nėra pasi
ruošęs, aš suardau jo visus pla
nus, o jeigu mane jis pastebi, 
aš vistiek nieko nepralošiu, nes 
darau logiškus ėjimus".

E. Šulaitis

bus persiųstas vargo mokyklų 
sunkiai būklei pagerinti. Labai 
džiugu, jog mūsų visuomenė 
taip gražiai šį kilnų tikslą pa
rėmė. Valdyba nuoširdžiai dė
koja visoms ponioms, auko
jusioms bufetui ir visiems į 
koncertą atsilankiusiems. Musų 
nuoširdi padėka Leonui Kauli- 
niui ir jo vadovaujamam tauti
niam ansambliui su soliste V. 
Bendžiūte, ir taipogi Baltimorės 
tautinių šokių ansambliui, vado
vaujamam p. Brazaičio, kurie 
atliko programą be jokio hono
raro. Dėkojame ir rašytojui An
tanui Gustaičiui, nepagailėju
siam pastangų atvykti iš Bostono 
ir klausytojus patenkinti savo 
satyra. Nuoširdi padėka ponioms: 
Mošinskienei, Ramanauskienei, 
Stankienei, Starkienei, gražiai 
pasidarbavusioms bufete ir prie 
laimėjimų o p. Vasienei ir po
nams: Gudėnui, Lušaičiui, Ruk- 
šiui, Šalčiūnui, stropiai dirbu

siems visą vakarą. Ačiū Phi
ladelphijos, Media, Chester, Ri- 
verside, Cambridge ir kitų vieto
vių lietuviams, gausiai atsilan
kiusiems ir tuo užtikrinusiems 
vakaro pasisekimą. Dar atskira 
padėka Adolfui Gaigalui, suda
riusiam programą ir gražiai ją 
pravedusiam, ir taipogi Irenai 
Bendžiūtei už gražių plakatų nu
piešimą.

Turime gražių vilčių jog ir 
ateityje lietuvis-atsilieps į lietu
vių pagalbos šauksmą.

K. Škėma šachmatų pirmenybėse
Gegužės mėn. 27 - 30 d.d. 

La Grange, III. (netoli Chica
gos) miestelyje buvo pravestos 
Great Lakęs šachmatų pirmeny
bės, kuriose dalyvavo 70 "proti
nio" sporto atstovų. Jų tarpe 
pasirodė ir vienas lietuvis —Ka
zys Škėma iš Detroito, Mich., 
o žiūrovų tarpe buvo ir daugiau 
mūsų tautiečių iš Chicagos.

Šį kartą pirmenybių dalyvių 
sudėtis buvo gana stipri: net 
25 meistrai ir ekspertai rungė

si. Čia net matėsi visoje Ame
rikoje žinomi žaidėjai Donald 
Byrne (jo "reitingas" 2513) ir 
Robert Byrne (2472). Esant to
kiam gausiam gerų žaidėjų bū
riui, K. Škėmai šiemet nepa
vyko pakartoti pernykščio lai
mėjimo (pernai jis dalinosi I- 
II vietą su S. Popel iš Detroito), 
nors šiaip pasirodė gana gerai 
ir surinko 5 taškus (iš 7 gali
mų). K. Škėma dalinosi VI - XI-tą 
vietą kartu su kitais 6 žaidėjais.

KUR PRALEISTI ATEINANČIAS 
ATOSTOGAS!

Maloniai kviečiame atvykti j saulėtą Cape 
Cod, Mass ir praleisti savo atostogas Lūšių 
ir V e i t ų viloje

? M E š K A ”
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. Buzzards Bay, PLAZA 9-3251

VILA MEŠKA tikram poilsiui, be rūpesčių siūlo:
• Erdvią ir ramią aplinką • Didelius ir jaukius 
kambarius • Gerą ir gausų maistą • Pliažas pa
siekiamas per 5 min. pėsčiomis • Silver Beach 
pliažas per 10 min. automobilių • Vasarotojus 
be automobiliu nuveža ir parveža savininkai
• Vaikams rengiami pa vakarėliai su lietuviška 
programa • Tėvams išvykus vakarais prižiūrimi 
vaikai • žuvavimas geras jūroje ir ežerėliuose.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 17* DIENĄ.
Kainos neaukštos. 15/7 NUOLAIDA vasarojan- 

tiems nuo birželio 17 d. iki liepos 8 d. ir nuo 
rugsėjo 2 d. iki sezono uždarymo.

Iki sezono pradžios kreiptis: S. M. Lūšys, 105 
G*rand St., Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 7-5576.

Jo tiksli vieta paaiškės kiek vė
liau, kada lygiai taškų surinkę 
žaidėjai bus įvertinti pagal spe
cialią lentelę. Mūsiškiui turėtų 
atitekti maždaug VII-VIII vieta.

Pirmąją vietą šį kartą dalinosi
R. Byrne iš Indianapolis, Ind. 
ir Al. Sandrin iš Chicagos- — 
abu surinkę po 6 taškus (abu 
dvi partijas sužaidė lygiomis). 
Pagal specialų įvertinimą, pir
majam buvo pripažinta I vietą. 
Tačiau jie I ir II vietai skir
tus, prizus -- 500 dol.(I v. -- 
300 dol. II -- 200 dol.) dalinosi 
lygia dalimi. Pažymėtina, jog 
Al. Sandrin yra aklas ir reikia 
tik stebėtis, kokia yra jo atmin
tis bei vaizduotė, įgalinanti jį 
varžytis ir laimėti prieš geruo
sius šachmatininkus.
-■III-V vietą dalinosi po 5 1/2 

taško surinkę žaidėjai P. Poshel 
iš Ann Arbor, Mich. D. Byrne 
iš Valparaiso, Ind. ir R. Kirbyiš 
Lemon Grove, Calif. Po 5 taškus 
surinko K. Škėma, J. Pinnec,
S. Popel, R. Kauše, Ed. For- 
manek ir M. Robinson.

Koks stiprus buvo dalyvių są
rašas įrodo ir faktas, jog nese
niai "iškeptas" naujasis Chica
gos šachmatų meisteris --latvis 
J. Tums surinko tik 4.5 taško. 
Žinoma, čia gerokai lėmė ir lai
mė -- žaidėjų suporavimas, ne
skaitant jau įvairių neapsižiūrė
jimų atskirose partijose.

Mus labiau domina K. Škėmos 
pasirodymas. Jis šiame turnyre, 
pagal savo "reitingą" (2144), 
buvo įrikiuotas XI -ju. Viena iš 
stambiausių pergalių buvo jo 
IV-to rato laimėjimas prieš Ro- 
bion Kirby (meistrų klasės) iš 
Lemon Grove, Calif. Prieš tai 
jis buvo įveikęs Cha ries Mus- 
grove iŠ Northlake, III., Daug- 
las Grant iš Chicagos, Jos Gil- 
christ iš Clevelando. Nugalėjęs 
R. Kirby, jis kartu su S. Po
pel turėjo "švarų" (tik 2 žmo
nės) rezultatą 4:0. Tada jie 
turėjo susitikti tarpusavyje ir 
čia K. Škėma, nors vienu metu 
buvo įgavęs persvarą, buvo pri
verstas supasuoti. Šeštame rate 
mūšiškiui pakliuvo R.Byrne(pir- 
menybių laimėtojas), kuris irgi 
nugnybo tašką. Tik paskutiniame 
rate K. Škėma vėl sugebėjo 
pelnyti tašką, nugalėdamas Ro
bert Ilderton iš Berwyn, III.

K. Škėma yra vienas iš tų 
žaidėjų, kurie nepripažįsta šach-

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.

rBEFORE YOU BORROVV 
TO BUY A HOME

BANK FOR ALL THI

OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR SELLING 

REAL ESTATE

GET OUR L0W RATES 
AND HELPFUL TERMS

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

VISAD TURĖK PO RANKA
GERĄ DOVANA

VISI DALYVAUKIME TAUTOS VIENYBĖS ŠVENTĖJE!

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTĖ
CHICAGOJE

1961 M. LIEPOS 2 D., 3 VAL. PO PIETŲ
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

43 ir Halsted Streets
BILIETAI paštu užsakomi, kartu siun
čiant piniginį čekį, šiuo adresu:

LITHUANIAN SONG FESTIVAL 
2501 West 69th Street 
Chicago 29, III.

DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS

BILIETŲ KAINOS:

5, 4, 3, ”2 ir 1 dol.

Visos vietos numeruotos.

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surasti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.ob ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Dėkoja už paramą
PLB Stuttgarto apylin

kės valdyba gavo iš BALFo 
480 svarų cukraus ir 240 
dėžučių po 12 uncijų deš
ros. ši brangi dovana yra 
išdalinta Stuttgarto apylin
kės labiausiai vargstan
tiems lietuviams.

Sušelptųjų ir savo vardu 
nuoširdžiai dėkoju BALFo 
vadovybei, visiems tautie
čiams, aukavusiems ir aukų 
rinkėjams už materialinę ir 
moralinę paramą. Mūsų 
apylinkėj yra gana daug se
nelių, ligonių ir gausių šei
mų, kurie be pašalinės pa
ramos labai skursta. Tikiuo
si, kad ir ateity mūsų apy
linkes vargstantieji bus 
šelpiami ir remiami.

Dėkinga
PLB Stuttgarto 

apylinkės pirmininkė

Diktatūra
P. Korėjoje

Gen. Carter M. Magruder, JAV 
karinių pajėgų viršininkas P. Ko
rėjoje, pareiškė, kad jis "noriai 
tęs darbą su naująja karine junta 
P. Korėjos gynybai stiprinti". 
Pradžioje amerikietis generolas 
buvo pasmerkęs karinę grupę, 
už premjero John M. Chango vy
riausybės nuvertimą ir jo auto
riteto pažeidimą. Vėliau pasiektu 
kompromisu buvo P.- Korėjos 
armija grąžinta amerikiečio ope- 
racinėn kontrolėn, bet atskiri 
daliniai leidžiami naudoti karinės 
juntos revoliuciniams tikslams 
pasiekti.

Karinė junta paskelbė absoliu
tinę karinę diktatūrą krašte, ne
didelei grupei karininkų pavesda
ma visas administracines ir le- 
gislatyvines teises. 1948 metais 
priimta krašto konstitucija, nors 
formaliai nesuspenduota,bet fak
tiškai liko tik popieriaus gabalu.

Karinis režimas pažadėjo 
krašto valdžią grąžinti civiliams, 
kai tik pasieksiąs "revoliucinius 
tikslus", bet iš paskutiniųjų jo 
veiksmų daugumas stebėtojų su
sidaro įspūdį, kad jis laikysiąs 
valdžią savo rankose ilgą laiką.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė.

Chicago 22, I1L
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. 
pirmad., antrad., ketvirtad., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

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

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7*5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramūnu, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(Įėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais:

2-4 p. p. ir 5-7 p. p«
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J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS MOKYKLOS ŠVENTĖ

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street . Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS 00,
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

Birželio 4 d. buvo žymi diena 
šios mokyklos 8-to skyriaus mo
kiniams: mokyklos baigimo dip
lomų įteikimas. Tos iškilmingos 

. apeigos buvo atliktos per 9 vai. 
Mišias bažnyčioje. 31 mokyklą 
baigę dalyvavo Mišiose, kurios 
buvo atnašaujamos jų intencijai, 
ir visi priėmė šv. Komuniją. 
Klebonas kun. B. Bartis pasa
kė baigusiems ypatingai įdomią 
kalbą.

2 vai. p.p. parapijos salėje 
įvyko visų mokyklos skyrių pa
ruoštas muzikos festivalis. A- 
kompanavo G. Karsokienė.

7-to ir 8-to skyriaus mokiniai 
šventę pradėjo JAV ir Lietuvos 
himnais. Po to jie padainavo dai
nas iš operetės "Princasstuden
tas”, iš "Muzikinių garsų" ir 
valsą "Vienos miškas", kurio 
pradžioje mergaitės dailiai at
liko plastinį šokį. Pabaigai jie 
padainavo lietuviškų dainelių, la
bai patikusių publikai.

1- mo skyriaus mokiniai padai
navo porą lietuviškų dainelių 
ir jų viena grupė pašoko "Noriu 
miego" ir "Bitutę". Kita grupė 
pašoko "Pasakų šalies" šokį, 
apsiavę "fėjų" kurpaitėmis. Pui
kiai pasirodė mažoji solistė Faye 
Vitas, skambančiu balseliu suža
vėjusi svečius.

2- ro ir 3-čio skyriaus moki
niai įscenizavo įvairias žai
dimų daineles.

4- tokai olandiškuose rūbuose 
"Vėjo malūnų" dainoje bei šoky
je gražiai imitavo malūnus. Daug 
juoko sukėlė mergaičių padainuo
tas skundas kad joms reikia 
plauti indus. O taip pat ir ber
niukų dainelė apie berniuką pui
kuolį.

5- to ir 6-to skyriaus moki
niai prisidėjo prie programos 
humoristine daina "Mugė", "Que 
serą" ir dar pora dainelių.

Programos pabaigoje buvo į- 
teiktos dovanos skirtos Tėvų -- 
Mokytojų ir Karo Veteranų Sąj- 
gų, tiems mokiniams, kurie gavo 
aukščiausius laipsnius: iš tiky
bos' -- Raimundas Malskis ir 
Elaine Kogoy; iš soc. studijų 
--Walter Michelbart ir Domicė
lė 'Yestonsky; iš rašinių kon
kurso -- Konstantinas Kliorys 
ir Rita Matonis; iš matematikos 
ir gamtamokslių -- Kęstutis Ci- 
vinskas.

ATOSTOGŲ SEZONO NUOLAIDA
"TUNE-UP”:

Išvalymas ir sureguliavimas žvakių, points, karbu- 
ratoriaus, oro filtro, patikrinimas dinamos, reguliatoriaus 
ir baterijos. Išplovimas radiatoriaus ir pakeitimas termos
tato. 6 cil. mot. — $6.50. 8 cil. — $9.00.

Maflerių įdėjimas nemokamai.
Stabdžių įdėjimas, būgnų tekinimas ir cil. (ratų) 

šlifavimas — $10.00. Pilnas Auto — Body dažymas ir 
taisymas.

QUIK AUTO SERVICE, INC.
Sav. Pranas Grigonis

1304 East 9th Street Telef. TO 1-1673

EAST CLEVELAND — 13515 EUC'LID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS 
INSURE O TO 

'IOOOO

SUPERIOR 
SAVINGS

IN TOWN OFFICE — 6712 SL’PEIUOR AT EAST 68 ST. <

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

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

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

Kęstutis Civinskas

Kęstutis Civinskas taip pat 
gavo ir stipendiją iš Benediktinų 
Gimnazijos.

Mokinių tėvai ir kiti parapi
jiečiai reiškia nuoširdžią padė
ką šv. Pranciškaus seserims, 
aukštai įvertindami jų pasiauko
jimą ir darbą vaikus mokant ir 
auklėjant...

G. K.

• Lietuviu Studentu Są
jungos Clevelando skyrius 
kviečia visus studentus ir 
jaunimą Finis Semestri 
proga pasilinksminti šį šeš
tadienį, birželio 10 d. Čiur
lionio ansamblio namuose. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įėji
mas 75 centai.

RENGIASI LIETUVIŲ DIENAI
Lietuvių Bendruomenės I ir II 

Apylinkių valdybos sekmadienį 
posėdžiavo aptardamos devintos 
lietuvių dienos reikalus.

Lietuvių diena rengiama sek

madienį, rugsėjo 3, žinomame 
Neuros ūkyje, prie Brunswick, 
Ohio. Ruošiama įdomi progra
ma, kuri bus vėliau paskelbta.

Posėdyje abi apylinkės sutarė 
globoti Lietuvių Klubo rengiamą 
vakarą birželio 24 d. kurio pelnas 
skiriamas clevelandiečių dai
nininkų parėmimui vykstant į 
Dainų šventę.

BIRUTIEČIŲ POBŪVIS

L. L. K. Birutės Draugijos 
narių ir jų artimųjų susirinki
mas -- pobūvis įvyks birželio 
11 d. V. Nagevičienės Rūtos vi
loje, prie Pymatuning ežero.

D. MULIOLYTĖS VESTUVĖS

Daktaro Algio Matulionio ir 
Danutės Muliolytės sutuoktuvės 
įvyksta šį šeštadienį t. y., bir
želio mėn. 10 d. 3 vai. po pietų 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

MERGAIČIŲ STOVYKLA
I

Mergaičių stovykla vadovauja
ma Putnamo seselių, "Dainavoj" 
prasidės nuo liepos 9 ir tęsis 
iki liepos 23 d.

Registruotis ir informacijų 
kreiptis į Gailiušienę, telef. MU 
1 - 7014.

ŽAIBO LENGVATLETĖS 
RUNGTYNIAUJA

Gegužės 19 d. Clevela .de įvy
kusiose LAKE ERIE A.A.U. Dis- 
trikto mergaičių prieauglio kla
sių 1961 m. lengvosios atletikos 
pirmenybėse dalyvavo ir būrelis 
LSK Žaibo lengvatlečių.

Šį kartą varžybos vyko 9 - 
U metų ir 12 - 13 metų amžiaus 
grupėse. Apie 80% visų dalyvių 
sudarė spalvuotosios mergaitės, 
kurių pajėgumas yra žinomas. 
Kiekvienoje rungtyje dalyvavo 
apie 40 - 70 dalyvių, taigi no
rint prasimušti į geresnes vie
tas, reikėjo įveikti stiprią kon
kurenciją.

9-11 metų grupėje iš Zai- 
biečių dalyvavo: D. Rinkutė, R. 
Jucaitytė, D. Čiitoerkytė ir Pet
raitytė. Iš jų R. Jucaitytei pa
vyko šuolyje į augštį laimėti 
3 vietą, peršokus 3* 9" (1.14 
m).

12 - 13 metų grupėje, LSK Žai
bą atstovavo D. Jurgaitytė, V. 
Mockutė, D. Čiurlionytė ir V. 
Žardinokaitė. Šioje grupėje mū
siškės pasirodė gana stiprokai.

Beisbolo sviediniuko metime 
Dalia Jurgaitytė laimėjo I vietą, 
numetusi 189* 6" (57.76 m.). Tai 
yra nauja geriausia Š. Ameri
kos Lietuvių pasekmė, mergai
čių B klasėje. Senoji pasekmė 
buvo 168* 11" (51.48 m) ir pri
klausė D. Klimaitei (Toronto 
Aušra).

Šuolyje į augštį, Vilija Mocku
tė laimėjo I vietą, peršokusi 
4’ 4" ir D. Čiurlionytė III vie
tą, su 4’ 2".

Šuolyje į tolį -- D. Čiurlio
nytė laimėjo II vietą nušokusi 
14’ - 5 3/4". Vilija Mockutė 
čia buvo IV-ji, pasiekusi 13’ -10".

Labai šaltas oras gerokai kliu
dė pasiekti geresnių pasekmių.

♦

Gegužės 27 d., Clevelande į- 
vyko Clevelando ir apylinkių 
miestų (Greater Cleveland) mo
kyklų mergaičių lengvosios atle
tikos pirmenybės. Buvo rungty
niaujama vyresnių (10 - 12 kla
sės) ir jaunesnių (7-9 klasės) 
grupėse.

Jaunesnių grupėje dalyvavo 2 
LSK Žaibo lengvatletės: A. Ka
raliūtė ir V. Mockutė.

A. Karaliūtė, atstovaudama St. 
Aloysius mokyklą, 50 yd. bėgi
me laimėjo 3 vietą, prabėgusi 
per 6.5. sek. kas yra nauja ge
riausia Š. Amerikos lietuvių pa
sekmė mergaičių B klasėje (13 
- 15 metų). Senoji pasekmė buvo 
6.8 sek. ir priklausė 3 mergai
tėms: I. Besperaitytei, R. Bes- 
peraitytei ir pačiai A. Karaliū
tei.

75 yd. bėgime A. Karaliūtė pa
siekė 9.5 sek., kas yra traipogi 
nauja geriausia Š.A.L. posekmė 
mergaičių B kl. Senoji pasekmė 
buvo 9.7 sek. ir priklausė jai 
pačiai.

Vilija Mockutė, atstovaudama 
Collinwood mokyklą, laimėjo I 
vietą šuolyje į augštį, pasekme 
4* 6" (1.37 m).

Šuolyje į tolį V. Mockutė lai
mėjo 2 vietą, nušokusi 15* -1/2" 
(4.58 m). Tai yra nauja geriausia 
Š. A. L. pasekmė. Senoji buvo 
15* - 0" ir priklausė T. Supro- 
naitei (Toronto Vytis); pasiekta 
1960 m.

Šuolyje į tolį iš vietos, V. 
Mockutė nušoko 7*.6 1/2" (2.30 
m) laimėdama 5 vietą.

LENGVATLETŲ TRENIRUOTĖS

Nuo šio mėnesio lengvosios 
atletikos treniruotės vyksta: ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 
5:15 vai iki 8:30 vakaro.

Papildomai vyksta šeštadie
niais. Laikas pranešamas savai
tės bėgyje.

Visus norinčius prisijungti 
maloniai kviečiame atvykti. Ypa
tingai, patys jauniausieji: 9-11 
metų amžiaus.

LSK ŽAIBAS

lais degtukų dėžutės, kad jos 
būtų patrauklesnės. Bet kai šios 
priemonės negalėjo atlaikyti 
žiebtuvėlių konkurencijos, kurias 
pamėgo ispanai, tai valstybė su
galvojo loteriją degtukais.

Kas šiandien perka degtukų dė
žutę, tas be jokio kito primokė- 
jimo, dalyvauja loterijoje. Ma
žiausias laimikis --25 pezetai, 
kas sudaro apie 40 ameriko
niškų centų, ir didžiausias 
—250,000 pezetų, t. y., 4,000 
dolerių. Apie savo laimėjimą ga
lima sužinoti, kai vienas iš deg
tukų vartojant užsidegs raudona 
arba žalia spalva. Tada reikia 
atsargiai dėžutės brėžiamąjį 
šoną atidaryti ir tuščią dėžutę 
pristatyti į Estanco. Taip 
vadinasi valstybinė tabako, pašto 
ženklelių ir degtukų perdavimo 
vieta. Ir ten gauna priklausomą 
išloštą sumą.

Kiekvienoje dėžutėje, po brė
žiamojo šono, yra nupaišyta 
paslaptingi ženklai: kartais tik 
taškeliais, kitą kartą Morzės 
ženkliais, arba ratukais ir vis 
skirtingų spalvų. Ir tuo būdu tie 
ženklai pasako žinovui kiek rei
kia mokėti. Jei po brėžiamojo 
šono padėtas ilgas juodas brūkš
nys — tai reiškia, kad tuščias 
bilietas, nieko nelaimėta.

Ir nors tie laimėjimai labai 
retai pasitaiko, tačiau susidomė
jimas didelis. Ir nuo to degtukų 
paklausa labai padidėjo.

N. B.

LOTERIJA DEGTUKAIS
Tokia loterija įvyksta Ispa

nijoje, kur yra valstybinis deg
tukų monopolis. Norėdama dau
giau parduoti degtukų, valstybė 
griebėsi įvairių priemonių. Pir
ma, ji pakelė degtukų kokybę. 
Buvo sugalvoti taip vadinami 
skalbiniams degtukai, kurie gali 
būti uždegti ne tik patraukus per 
degtukų dėžutės brėžiamąjį šoną, 
bet taip pat per batukų pus
padį, per kelnes, arba į kambario 
sieną. Be to, buvo daromos įvai
rių spalvų su įvairiais paveiks

VILLA RŪTA
prie Pymatuning ežero 

vasarojimo sezoną atidaro 
birželio 20 d., kur svečiai 
galės pasinaudoti nauju, ge
rai įrengtu smėlio paplūdy- 
mu Ohio pusėje — tik 10 
min. nuo Rūtos pėsčiomis.

Kas nori ramios aplinku
mos, poilsio gamtoje, gero 
maisto ir aprūpinimo — vi
sa tai ras Rūtos viloj.

Svečiai prašomi iki rug
pjūčio 1 d. kreiptis tel. WH 
2-4500 (V. Nagevičienė).
Vėliau laiškais. Adresas — 
V. Nagius, Andover Post 
Office, Andover, Ohio. N. 
Lake Rd.

Iš Clevelando — kelias 6 
iki Andover, E. 85 iki Lake 
Rd. pasukti (N.) į kairę iki 
ketvirtos Avė., į dešinę 
Lakeview Dr. iki Vilią Rū
ta.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS

FINIS SEMESTRI
Ši šeštadienį birželio 10 d.z 

Čiurlionio namuose
Pradžia 7 vai. vakare Įėjimas 75(

VISI CLEVELANDO LIETUVIAI KVIEČIAMI GAUSIAI ATSI
LANKYTI ĮCLEVELANDO LITUANISTINIŲ 

MOKYKLŲ ŠVENTĘ-GEGUŽINĘ.
KURI ĮVYKS BIRŽELIO 11 D., SEKMADIENĮ, NEURŲ ŪKYJE. 
PROGRAMOJE DIPLOMŲ IR DOVANŲ ĮTEIKIMAS, SPORTAS, 

BUFETAS IR ŠOKIAI.
BILIETAI — 1 DOLERIS, VAIKAMS NEMOKAMAI. 

PRADŽIA 2 VAL.
ESANT BLOGAM ORUI ŠVENTĖ ĮVYKS ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.



DIRVA
Nr. 66 1961 m. birželio 9 d.

KAS IR KUR?
• Vilties Draugijos valdy
bos posėdis įvyksta ateinan
tį šeštadienį, birželio 10 d., 
1 vai. Dirvos redakcijoje. Į 
posėdį atvyksta visi valdy
bos nariai, o taip pat ir 
Tautinės Sąjungos naujoji 
valdyba.
• Chicagos mayoras Ri- 
chard Daley, įvertindamas 
gyvą lietuvių reiškimąsį 
Chicagos mieste ir vertin
damas lietuviškas dainas, 
priėmė kvietimą būti lietu
vių Dainų šventės garbės 
pirmininku ir dalyvauti 
Dainų šventėje.
• Povilo Jasiukonio, Litu- 
Garsas atstovo adresas yra: 
269 Norton St., New Haven 
11, Conn. Tik tuo adresu, 
dėl lietuviškų filmų ir jo iš
leistų plokštelių, prašome 
kreiptis, nes anksčiau, skel
biant adresą, buvo padary
ta klaida.
• Iš Australijos į JAV, ap
lankyti giminių ir artimųjų, 
išvyko K. Garbaliauskienė 
ir J. Naujalienė.
• Tarptautinės Rašytojų 
Sąjungos P.E.N. tremtinių 
rašytojų centro literatūros 
vakaras įvyks birželio 9 d., 
penktadienį, 8 vai. vak., 
Kosciuszko Foundation au- 
ditarijoj, 15 East 65 St.,

PABALTIEČIŲ PARODA 
DANSINGO 

UNIVERSITE
Gegužės 13 d. Lansinge, 

Michigano Valstybės Uni
versitete, ktiriame mokosi 
dvidešimt trys tūkstančiai 
studentų, tėvų savaitgalio 
proga, įvyko tautybių paro
da ir festivalis. Nors Uni
versitete studijuoja tik ke
letas lietuvių, tačiau jie, 
kartu su latviais ir estais, 
surengė bendrą pabaltiečių 
liaudies meno parodą.

Lietuvių skyrius buvo la
bai gražiai, skoningai įreng
tas. Parodą aplankė kelios 
dešimtys tūkstančių žmo
nių. Dauguma ilgiau stab
telėjo prie lietuvių skyriaus 
domėdamiesi mūsų ekspo
natais. Studentai Jūratė 
Petravičiūtė ir Rimantas 
Gražulis nuoširdžiai aiškino 
lankytojus apie įstatytus 
eksponatus ir teikdami in
formacijų apie Lietuvą.

šios parodos suruošimas 
yra gražus pavyzdys, kad ir 
keli jaunuoliai gali padary
ti didelį darbą. Tenka 
džiaugtis, kad mūsų stu
dentai turi gilų lietuviškos 
garbės supratimą ir jaučia 
pareigą savo kraštą atsto
vauti. K. K. 

Lietuviškojo skyriaus eksponatų dalis Lansingo universiteto paradoje.

New Yorke. Iš lietuvių ra
šytojų dalyvaus Algirdas 
Landsbergis, Aleksis Ran- 
nit ir Antanas Škėma, ku
rio fragmentą iš naujausios 
kūrybos anglų kalba skai
tys jo duktė Kristina. Iš 
Rannito poezijos padekla
muos amerikiečių aktorė 
Maria Matthews. A. Lands
bergis paskaitys iš savo kū
rybos ir vadovaus to vaka
ro programai. New Yorko 
liet, visuomenė kviečiama 
atsilankyti.
• Nijolės Mekytės, dr. Ed
vardo ir dr. Elenos Mekų 
dukters, sutuoktuvės su 
inž. Romualdu Kašuba, 
įvyks birželio 24 d., Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj, 
Brooklyne. Vestuvių vaišės 
—i- Steponio restorane, New 
Yorke.

• Damininkės Vitos Vali- 
konytės ir inž. Geraldo Ta- 
landžio vestuvės įvyksta 
liepos 1 d. Chicagoje.
• Ant. Petrauskas, iš De- 
troit, mokėdamas už Dirvą, 
atsiuntė $5.00 auką.

• Jonas Balutis, iš Chica- 
goš, paremti Dirvos pasi
rinktai tautinei spaudos li
nijai, atsiuntė $5.00 auką.
• Gintautas Vėžys, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

Vysk. V. Brizgys iš A. 
A. kun. dr. J. Mockaus pa
likimo skyrė $500 (penkis 
šimtus dol.) Čikagos Aukš
tesniosios Lituani s t i k o s 
Mokyklos leidžiamiesi e m s 
vadovėliams paremti.

PATIKSLINIMAS
Š. m. gegužės 31 d. „Nau

jienų” 127 nr., birželio 1 d. 
„Draugo” 127 nr. ir „Dir
vos” 63 nr. buvo tilpusios 
tolygios žinutės, kad Čika
gos Aukštesniosios Litua
nistikos Mokyklos Motinų 
klubas aukojo $2.000 šios 
mokyklos vadovėliams leis
ti. •

Kai net trijuose laikraš
čiuose buvo minima toji pa
ti suma, tai netenka abejo
ti, kad tai būtų vienoda pra
nešimo klaida.

Čikagos Aukštesnios i o s 
Lituanistikos Mokyklos Va
dovėlių Leidimo Komisija, 
matydama šią klaidingą in
formaciją, jaučia pareiga 
šią žinutę patikslinti, kad 
ČALM Motinų klubas šios 
mokyklos vadovėliams leisti 
skyrė $1,000 (vieną tūks
tantį dol.).

A. Dundulis,
ČALM VLK pirm.

II Dainų Šventės Komitetas, tvarkąs visus parengiamuosius šventės darbus. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Vytautas Radžius - vicepirmininkas, prelatas Ignas Albavičius - komiteto pirmininkas, Teodoras 
Blinstrubas - vicepirmininkas ir iždininkas. Stovi: Justas Kudirka - vicepirmininkas, Jonas Paštukas 
- sekretorius, Jonas Zdanius - narys muzikiniams reikalams, Jonas Jasaitis - LB Chicagos apygar
dos atstovas ir Stasys Daunys - spaudos reikalų vadovas. Dainų Šventėje dalyvauja chorai iš JAV ir 
Kanados su 1,000 dainininkų.

RETAS DAILININKU SUSITIKIMAS BOSTONE
Kurį laiką mes buvom 

įpratę matyti grupines ar 
atskirų dailininkų individu
alias dailės parodas. Birže
lio 3 ir 4 d. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Bostono 
skyrius, talkinamas filiste
rių ir visuomenės, surengė 
neįprastą ir seniai regėtą 
dailės parodą. Visų pirma 
buvo kreiptasi į tuos Bosto
no lietuvius, kurie turi įsi
giję liet, dailininkų tapybos 
ir grafikos paveikslų. Pasi
rodė, kad Bostone jų esama 
apie 180. Visus juos iškabi
nus, būtų nemenka lietuvių 
dailės apžvalginė paroda. 
Bet ALT S-gos Bostono sk. 
namai, kuriuose paroda bu
vo rengiama, tepajėgė su
talpinti tik 86 kūrinius, ir 
tai sienos atrodė perkrau
tos.

Parodos atidarymo pro
gramai praturtinti iš Nėw 
Yorko buvo pakviestas dail. 
Vyt. K. Jonynas. Jo 
paskaitos tema — šių dienų 
kūrėjo santykis su realybe. 
Reikia tarti, kad V. K. Jo
nynas turi Dievo dovaną 
kalbėti, klausytoją sugesti- 
jonuoti ir įtikinti. Savo pa
skaitoj, pasirendamas enci
klopedinėm aptarimų sąvo
kom, jis palietė realizmą, 
natūralizmą, klasicizmą, ro
mantizmą ir dar vieną kitą 
izmą, kol priėjo prie šių die
nų kūrėjo ir jo santykio su 
realybe.

Savo samprotavim u o s e 
V. K. Jonynas pažėrė apstų 
įdomių, originalių ir gražių 
minčių. Kalbėdamas apie 
moderninę dailę ir jos kū
rėjus, jis ypač akcentavo ži

nojimą ir intuiciją, kaip ne
atsiejamą tų kūrėjų nuosa
vybę. Kad žinojimą (paži
nimą) ir intuiciją moderni
nės dailės kūrėjai turi, gal 
dėl to ginčytis nėra pagrin
do, bet, manding, nederėtų 
tų dalykų nusavinti. Paži
nimas, žinojimas ir intuici
ja, kitaip dar vadinami 
m e i s triškumu, medžiagos 
pažinimu ir apvaldymu, 
įkvėpimu, vidiniu šauksmu 
pasisakyti ir pan. priklauso 
visų laikų ir visų pakraipų 
meno kūrėjams. Jei pažini
mo, žinojimo ir intuicijos 
meno kūrėjai nebūtų turė
ję, tai šiandien kultūros ba
ruose mes neturėtumėm ir 
visų tų dailės meno izmų, 
kurių, jei teisingai supra
tau, dail. V. K. Jonynas ir 
nebandė neigti.

Paskaitą baigdamas, V. 
K. Jonynas tarė, kad šių 
dienų kūrėjas nėra atitrū
kęs nuo realybės. Tačiau jis 
atsisakė atsakyti į klausi
mą, ar šių dienų modernioji 
dailė stovi pažangos ženkle, 
ar daugumoj tėra tik visuo
tinė pakrikusios žmogaus 
dvasios apraiška. Ir teisin
gai darė, nesgi mažų ma
žiausia mes dar neturime 
pakankamos laiko perspek
tyvos tai dailei ramiai ir 
objektyviai vertinti, ne vie
nu atveju, gal ir patys bū
dami kalti, kad ji yra to
kia, o, ne kitokia.

Dail. Vyt. K. Jonyno pa
sisakymas, kad kiekvienam 
kūrėjui yra būtina išmintis, 
laisvė ir tautybė, berods, 
buvo tos gyvosios mintys, 
dėl kurių jis bostoniečių 
tarpe susilaukė ovacijų ir 
visų susirinkiusių pagerbi
mo atsistojimu. Tas buvo 
itin gražu, nesgi retas lie
tuvis kūrėjas savųjų tarpe 
tokios pagarbos susilau
kia ...

Skautų surengtoj paro
doj buvo iškabinti 29 liet, 
dailininkų paveikslai. Dau
giausia tai buvo aliejinės 
tapybos, akvarelės, tempe
ros ir grafikos darbai. Se
nąją liet, dailininkų kartą 
atstovavo Ant. Žmuidzina
vičius, Ad. Varnas, Jonas 
Mackevičius, Kaz. Šimonis, 
Eug. Kulvietis ir amžiaus 
požiūriu Ad. Galdikas.

Žmuidzinavičiaus tebuvo 
tik • vienas paveikslas — 
Rumšiškių k a u k a kalnis, 
bet buvo malonu pažvelgti į 
buvusio mokytojo ir auklė
tojo darbą. Stipriau paro
doj vyr. dailininkų kartą 
atstovavo Ad. Varnas, nes 
jo buvo keletas drobių, ta

pytų Nepr. Lietuvoj ir jau 
čia, JAV. K. Šimonis paro
dytas penkiuose paveiksluo
se. Ad. Galdiko tebuvo tik 
du darbai, bet jų tarpe tik
rai puikus ir originalus jo 
darbas Vėjas. Nūdienių re
alistų grupė parodoj buvo 
gana gausi ir pakankamai 
stipriai r e p rezentuojama. 
Ją savo darbais atstovavo 
Pov. Puzinas, Ant. Rūkšte- 
lė, č. Janušas, B. Murinas, 
dalinai (viena didelio for
mato ai. tapybos drobe) J. 
Bagdonas ir Vikt. Andriu
šis, nors šio dailininko buvo 
iškabinta ir pora teatrinių 
dekoracijų eskizų. Visi tos 
grupės dailininkai turi savo 
individualius veidus, turi 
daug savo kūrybos gynėjų, 
bet ir nemažai tokių, kurie 
jų pastangų nenori vadinti 
daile. Berods, ateitis bus 
tikrasis teisėjas, kuris kiek
vieną šių dienų dailininką 
pastatys į jam prideramą 
vietą.

žiūrint parodos iškabin
tų darbų, jei taip galima pa
vadinti, vidurio grupę tarp 
dešinės ir kairės — tarp 
realistų ir modernistų suda
rė S. čipkuvienė, Vyt. Ka
siulis, P. Kiaulėnas, Ged. 
Liaukus, J. Pautienius ir 
Ant. Tamošaitis. Gal todėl, 
kad buvo daugiau tapybinių 
drobių iškabinta, toj gru
pėj šį kartą stipriau pasi
reiškė J. Pautienius.

Didžiąją dali nuosaikių 
modernistų sudarė Vyt. K. 

Ona Bielskienė, Lietuvos konsulo žmona, Westwood Hills Women 
Klube Los Angeles, Calif., suruošė parodėlę, išstatydama savo 
kolekcijos gintarą, audinius, juostas .bei kitokius tautinius dirbi
nius ir ta proga susirinkusioms klubo narėms paskaitydama paskai
tą apie Lietuvą. Nuotraukoje O. Bielskienė prie eksponatų.

VESTUVĖS—
”pinigų ėdžia”, dejuoja mamos ir tėtės. Bet vistiek — do
vanų reikia. Gradinsko TV, radijų, stereo patefonų ir vė
sintuvų krautuvė, 2512 W. 47th St., Chicago, Ilk, FR 6-1998.

Jonynas (akvarelė, spalvoti 
piešiniai, medžio raižiniai), 
Alf. Dargis, Vyt. Ignas, 
Kaz. žoromskis, Liudas Vi
limas, Viktoras Vizgirda ir 
grafikai P. Augius, Vikt. 
Petravičius, Vacį. Ratas, 
Tel. Valius ir Romas Viesu
las.

Vyt. K. Jonynas, nors 
Bostone savo parodos dar 
nebuvo surengęs, šioj paro
doj pasirodė bene su septy
niais darbais, kurie yra bū
dingai jonyniški, grakštūs 
savo linijom ir spalvom, 
dvelkia geru skoniu, kultū
ra ir estetizmu. Galvoju, 
kad Bostone surengta Vyt. 
K. Jonyno kūrinių paroda 
turėtų nemenko pasiseki
mo.

Kaip ir dera Bostone gy
venančiam, ypač stipriai 
parodoj pasireiškė Vikt. 
Vizgirda, nors pats daili
ninkas šiai parodai nedavė 
nei vieno paveikslo, žiūrint 
į Vik. Vizgirdos darbus, su
sidaro vis gilesnis įspūdis, 
kad jis savo monumenti- 
ne tapyba, savo sunkiom ir 
niūriom spalvom ypač jaut
riai išreiškia mūsų gyvena
mo laiko tragiką. Aš drįstu 
spėti, kad jis yra ateities 
dailininkas, kad jis bus vie
nas pačių stipriausių lietu
vių, tapytojų, kad jis susi
lauks daug didesnės garbės 
ir daug didesnio pripažini
mo, negu šiandien jis tu
ri...

Aš visada žaviuosi grafi
ka, nes man atrodo, kad ji 
yra artima poezijos gimi
naitė. Ir šioj parodoj šau
nūs yra mūsų grafikai Vyt. 
K. Jonynas, Vikt. Petravi
čius, P. Augius, Tel. Valius, 
Vacį. Ratas ir Rom. Viesu
las.

Skautų surengtai parodai 
paveikslus paskolino J. 
Adomavičienė (1), inž. T. ir 
Č. Aleksoniai (1), inž. ir dr. 
M. Gimbutai (18), inž. A. 
•ir V. Girniai (1), Dr. J. ir
O. Girniai (3), St. Grab- 
liauskas (12), Aid. Grinie
nė (1), Al. ir Ant. Gustai
čiai (5), inž. Vyt. Izbickas
(1) , J. Kapočius (7), inž. 
V. ir Br. Kubiliai (3), Ver. 
ir VI. Kulbokai (1), M. ir 
Pr. Lembertai (3), Ant. 
Mažiulis (3), Dr. Br. ir G. 
Mikoniai (4), inž. K. Ne
nortas (3), E. ir P. Pilkos
(2) , Alb. Puskepalaitis (1), 
EI. ir St. Santvarai (7), J. 
Vasiliauskas (3), Iz. Vasy- 
liūnas (6).

Skautai akademikai pada
rė gražų darbą, tą parodą 
surengdami. St. S.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ. į
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