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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ILGASIS ŽYGIS
AZIJOS KOMUNISTŲ VIETNAME VARTOJA
MA TAKTIKA IR STRATEGIJA SAVO PRA
DŽIĄ GAVO JŲ ‘ILGAJAME ŽYGYJE’ PIETŲ 
IR VAKARŲ KINIJOJE TRIAUKIANTIS NUO 
ČIANGAISEKO ARMIJOS. — NUO PRALAIMĖ
JIMO JUOS TADA IŠGELBĖJO ČIANGAISEKO 
PAĖMIMAS I NELAISVŲ IR JAPONŲ UŽPUO

LIMAS.
Meškauskas --------Vytautas

Gynimo Sekretorius Robertas 
McNamara pirmadienio spaudos 
konferencijoje atsisakė speku
liuoti kaip ilgai dar truks karas 
Vietname, tačiau sutiko, kad jis 

' gali būti labai ilgas. Faktinėpadė 
tis šios savaitės pradžioje buvo 
tokia, kad JAV karoaviacija savo 
puolimais gerokai apsunkino ko
munistų partizanų ir reguliarių 
š. Vietnamo dalinių aprūpinimą 
Pietų Vietname.

Jei sukilimo pradžioje komu
nistiniai partizanai buvo ginkluo
ti amerikiečių ginklais, atimtais 
iš Pietų Vietnamo vyriausybės 
karių, tai dabar jų apginklavime 
jau vyrauja komunistinių kraštų 
(daugiausiai R. Kinijos) gamy- 

' bos ginklai, kuriems amunicija 
turi būti atgabenta iš Kinijos. Dėl 

tiltų sunaikinimas Šiaurės Viet 
name, o taip pat sustiprinta su
sisiekimo kontrolė jūroje, turė
tų gerokai apvaržyti komunistų ka 
ro veiksmus.

Pastebėtas komunistų dalinių 
permetimas įgalina prielaidą, 

’ kad jie 
užimti 
Nang’e.

galbūt norės pabandyti 
amerikiečių bazę Da 
Iš kitos pusės jie gali

Rodyklės rodo Kinijos komunistų armijos traukimąsi 1934-35 me
tais nuo Čiang Kaišeko kariuomenės. Tą ‘ilgąjį žygĮ’ pergyveno 
30.000 karių, kurie šiandien sudaro Raudonosios Kinijos elitą. Tuo 
metu buvo išmokta ir naujos taktikos, kuri labai sėkmingai dabar 
buvo panaudota Vietname.

bandyti išnaudoti 'viešąją opi
niją’, kad pasiekus derybom tai, 
ko nepasiekė ginklais, šiaip ar 
taip JAV, McNamaros skaičia
vimu, karas Vietname kaštuoja 
apie 1,5 bilijono dolerių per me
tus. (Suma nėra labai didelė tu
rint galvoje, kad kariavimo prie
monės ir be karo žygių sensta 
ir turi būti pakeistos naujomis, 
be to, ir be karo, JAV turės to
liau remti komunistams pasiryžu
sias priešintis Artimųjų Rytų 
kraštų vyriausybes.) Svarbiau, 
kad karas- Vietname nėra labai 
populiarus JAV-bėse, prieš jį va
roma didelė propaganda, | vyriau
sybę daromas spaudimas nusileis
ti ir išnaudoti kiekvieną proga tai
kai atstatyti. Tai leidžia bflkštau- 
ti, kad Washingtono administra
cija gali padaryti apgailėtinų klai
dų, ypač turint galvoje priešus, 
su kuriais turima reikalo, o tie 
yra skirtingi.

Vokiečių karinis kritikis Adel- 
bert VVeinstein Frankfurter All-

gemeine Zeitung skiltyse aiškina, 
kad sovietų ir Raudonosios Kini
jos armijos turi.tik tiek bendro, 
kad yra kilusios revoliucijos me
tu. Tačiau čia panašumas ir bai
giasi. Sovietų kariuomenė grei
tai grįžo prie senų Rusijos kariuo 
menės tradicijų, kurios, aplamai 
imant, yra bendros Vakarų kariuo 
menėm, tuo tarpu komunistinės 
Kinijos kariuomenė liko savita ir 
vadovaujasi visai kitokia doktri
na.

Praeitą savaitę mes jau kalbė
jome apie partizaninį karą ir jo ap
raiškas, ŠĮ kartą verta kiek ilgė
liau sustoti prie specifinės ki- 
nietiškos strategijos ir taktikos, 
nes su ja turima reikalo Vietna
me.

Kinijos komunistų partija Įsi
steigė 1921 metais. Milžiniška
me krašte tada siautė anarchija 
ir karas tarp atskirų kariuome
nės vadų. Komunistai suprato, 
kad jie tik tada galės turėti dau
giau reikšmės, jei patys sudarys 
stiprią kariuomenę. To pasiekti 
jiems greitai susidarė proga. Kan
tono srityje Įsigalėjęs tautiniai* 
socialistinės Kuomintango par-

tijos vadas Sun Yat-senas, nusi
vylęs Vakarais, paprašė Sovietų 
Sąjungos pagalbos. Leninas jam 
pasiuntė Mykolą Borodiną (tik
roji pavardė -- Grusenberg) su 
dideliu ekspertų štabu (jų tarpe 
buvo ir Hoči-min, dabartinis š. 
Vietnamo prezidentas). Borodi- 
nas perorganizavo Kuomintango 
partijos aparatą ir kariuomenės 
kadrams parūpinti {steigė karo 
akademiją. Savaime aišku, kad so
vietiniai patarėjai nepraleido pro
gos J raktines pozicijas prisodin
ti jiems patikimus asmenis. Karo 
akademijos viršininku buvo pa
skirtas Čiang-Kaišekas, vedęs 
Sun Yat-seno seserj, o jo pava
duotoju dabartinis Raudonosios 
Kinijos premjeras Čiu Enlai. Na
cionalistų - komunistų bendradar
biavimas nutrūko 1927 m. Sovie-- 
tiniai patarėjai buvo išsiųsti ir 
tada Įsigalėjęs Čiang Kaišekas 
pradėjo kovą su komunistais, ku
ri užsitęsė visą dešimtmetį.

Po skilimo komunistai jsiga- 

lėjo Kiangsi provincijoje, kur jie 
sugebėjo kurį laiką priešintis. 
Vienas iš komunistų vadų Mao •! 
Tse-tungas suprato, kad propa-’ 
ganda yra svarbiau už ginklą: 
"Ginklas yra svarbus, bet ne le
miamas karo faktorius -- rašė! 
jis. — Lemiamas faktorius yra 
žmogus, ne dalykas. Galios santy-r 
kį nustato ne tik ūkinės ir karinės 
priemonės, bet žmonių rezervai 
ir jų moralinis stovis".

Mao nestojo Į atvirą kovą, bet 
stengėsi Įsigalėti pogrindžio ke
liais ir teroru. Taip jam pasise
kė neblogai Įsitvirtinti kalnuoto
se pietvakarių Kinijos srityse. Jo ; 
šalininkų skaičius vis didėjo. ! 
čiang Kaišekas prieš komunis- ; 
tus buvo pradėjęs net keturias 
dideles ofenzyvas, bet jų sunai
kinti nepajėgė. 1934 m. komunis- •' 
tų armija siekė apie 80.000 vyrų, • 
kuriems padėjo dar apie 50.000 
partizanų. Ligšioliniai pasiseki- 
mai jų vadams buvo gerokai ap
sukę galvas. Jie sau leido Įsi- . 
tvirtinti miestuose, kur lengviau 
buvo surasti būstines, bet kartu 1 
sudarant ir geresnius objektus ' 
čiango armijos puolimams.

Negalėdamas pats susitvarky
ti .Čiangas pasikvietė sau patarė
ju vokiečių generolą Aleksandrą , 
von Falkenhauseną. Tas gerai ap
mokė jo kariuomenę ir griebėsi 
visai naujos taktikos. Užimta te
ritorija būdavo pagrindinai ‘iš- 
valoma’ ir tik tada einama Į prie-l 
kį. Komunistai, kurie iš pradžios . 
dar bandė stoti Į atvirą kovą, į 
greitai vėl perėjo prie savo se- . 
nos taktikos. Jie po truputį, kaip > 
žemėlapis rodo,pradėjo trauktis. 
Prasidėjo taip vadinamas 'ilga
sis žygis’jPer kurį komunistai pa • 
tyrė didžiulius nuostolius ir kurį 
pergyveno tik apie 30.000 komu
nistinių karių, šiandien sudarą 
Raudonosios Kinijos elitą. Savo 
‘ilgajame žygyje’ Mao rėmėsi 
kaimiečiais, kuriems dalino 
žemę. Tačiau ilgainiui tas nepa
dėjo ir atrodė, kad Čiangas galų 
gale išeis laimėtoju iš kovos su 
komunistais ir kitais varžovais.

Tačiau Mao susilaukė netikė
tos talkos iš japonų, kurie pano
rėjo kontroliuoti Kiniją. Komu
nistai tuojau pasisiūlė talkininkau
ti nacionalistams kovoje prieš 
užpuolikus. 1936 m. čiangas buvo 
suimtas vieno sukilusio generolo 
ir išduotas komunistams, tie jį 
paleido su sąlyga, kad tas sudarys 
su jais bendrą frontą prieš japo
nus.

Komunistų politiką galima su
prasti tik tada, kai suvoki Mao 
mokslą apie prieštaravimą. Pas 
Mao, kaip ir pas Leniną, strate
gija prasideda su prieštaravimų 
ieškojimu visuomeninėje struk
tūroje. Kai tokie randami, tada 
pradedama ieškoti geriausiostak- 
tikos tiems prieštaravimams iš
naudoti savo naudai.

Japonams užgrobiant vis dides
nius Kinijos plotus, komunistai

(Nukelta į 2 psl.)

— Ačiū labai!.

Dailininkas Adomas Galdikas savo studijoje darbo metu. V. Maželio nuotrauka

ADOMAS GALDIKAS TAPYDOJE IR LAIKE
Stasys Santvaras

Bostone susidaro pagirtinas paprotys — kasmet sureng
ti nors vieną kitą lietuvių dailininkų parodą.

Parodos paprastai yra rengiamos ALTS-gos Bostono sky
riaus namuose. Žymią dalį tų parodų rengė ir globojo tų dailių 
namų šemininkai.

Vadovaujami dipl. inž. J. Dačio, jie surengė ir dail. 
Ad. Galdiko pirmąją dailės kūrinių parodą Bostone. Paroda bu
vo atidaryta š.m. balandžio 24 d. 5 vai. po pietų, dalyvaujant 
gausiam būriui Bostono lietuvių. Man teko sakyti vadinama 
"atidarančioji" kalba, kuri yra atiduodama ir mieliems Dir
vos skaitytojams.

Neišvengiamai ši vakarą turiu 
pradėti banalybe: akivaizdoj čia 
susirinkusių man yra didelė, ne 
kasdien pasitaikanti, garbė tarti 
žodį Adomo Galdiko dailės kūri
nių parodos atidaryme. Bostone, 
dažniausia šioj pastogėj, jau 
turėjom visą ciklą dailės parodų, 
tik dar savo tarpe neturėjom dail. 
Adomo Galdiko, kurio kūryba gy
venamu laiku ypačiai toli prasi
siekė už mūsų tautinio gyvenimo 
ribų. Nuoširdžiai sveikinu t Bos
toną atvykusi Dailininką, dėkoju 
už mums atvežtą dailės kūrinių 
Parodą.

Tariama, kad žmogus yra savo 
laiko vaikas. Tačiau jo sieloj ir 
veide yra bruožų, kuriuos jis ne
šasi per amžius. Tai polinkis (o 
gal net ir aistra) grobti, paverg
ti, griauti, naikinti ir žudyti, tai 
žmogaus veidmainingumas, klas
tingumas, pavydumas ir, paga
liau, niekšingumas. Nors pasta
ruoju metu pradėjom ypačiai gi
liai tikėti evoliucija, bet ir toji 
net per amžius nepajėgė tų bruo
žų sušvelninti itin komplikuotoj 
"mašinoj" -- žmogaus dvasioj. 
Mūsų gyvenamo laiko barbarų 
siautėjimas ir,kaipatrodo, nebe-

Pagydoma hipokrizija yra patys 
patikimiausi to teigimo stulpai.

Greta niekšingos griovybinės 
dvasios per žmonijos gyvenimą 
visada skriejo ir žmogaus kūry
binė dvasia, kaip neatskiriamas 
mūsų dualizmo pradas. Kūrybi
nės dvasios atstovas, pačia es
mingiausia tų žodžių prasme, yra 
dail. Adomas Galdikas. Tačiau 
ar jisai yra gyvenamo laiko vai
kas? Ir kuo yra būdingas tasai 
mūsų laikas?

Du rūsčiom audrom pralėkę 
pasaulio karai, nemenka galimy
bė ir trečiajam kilti, didžiuliai 
ir sunkiai besuvaldomi miestai 
sujaukė ir tebejaukia žmogaus 
sielą, sukaustydami mus dvasi
nėj {tampoj ir netikrume. Tiesa, 
praūžę karai, lyg koks paradok
sas (materialistai ir militaristai 
tuo ir grindžia savo pažiūras i pa
saulio istorijos raidą), paskatino 
milžinišką technikos mokslų pa
žangą. Jau mokam pasigaminti 
nepaprasto greičio lėktuvus ir 
raketas, kurios per trumpą laiką 
apskrenda žemės rutuli, suskal
dėm atomą, beveik kasdieną fizi
kai, chemikai, elektronikos žino
vai ir Įvairių kitų specialybių in
žinieriai skelbia naujus ir nuo
stabą keliančius atradimus. Atr 
rodo, kad žmogus, savo artumoj 
atradęs tokią didelę viltį gerai, 
sočiai ir patogiai gyventi, šian
dien turėtų būti toks laimingas, 
koks dar niekad nebuvo. Bet ar 
jis yra laimingas? Rusijoj ir Ki
nijoj susisuko tokios grobuoniškos 
pasaulėžiūros židiniai, iš kurių, 
kaip atrodo, be jokių skrupulų 
gali būti išmesta kibirkštis, kuri 
ir visą mūsų planetos kamuol}, 
dabar jau toki nedideli, gali pa
leisti skeveldrom bekraštinėj 
visatos erdvėj...

Tokia "maloni" būklė, regima 
ir apčiuopiama visoj žemės, ne
galėjo nepaliesti ir nesukrėsti 
menų pasaulio ir jo kūrėjų. 
Pats dail. Adomas Galdikas apie 
tai yra aiškiai ir tvirtai pasi
sakęs: "Baisūs karai, košmariš
kas komunizmas, nuasmeninantis 
žmogų, ir snūduriuojantis jo ide
ologinis oponentas, klaiki netik-

(Nukelta Į 5 psl.)
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Pradėk! ...

CHICAGOS LIETUVIAI RUOŠIASI
JAUNIMO

LB Chicagos Apygardos pir
mininkas inž. Br. Nainys buvo 
sukvietęs lietuvių spaudos atsto. 
vus painformuoti kokie paskuti
nieji bendruomeniški darbai at
likti ir kas rengiamasi artimoj 
ateityje nuveikti.

Po paskutiniojo Apygardos at
stovų suvažiavimo atlikti šie svar
besnieji darbai:

Dailiojo žodžio varžybos pra-' 
ėjo dideliu pasisekimu. Varžybo
se dalyvavo 14 lituanistinių mo
kyklų su 55 varžovais. Dvidešim
čiai pirmųjų vietų laimėtojams 
Įteiktos dovanos (350 dol. vertės) 
Visi varžybose dalyvavusieji ap
dovanoti knygomis, kurias nu
pirko Cicero Medžiotojų ir Žu- 
vautojų klubas (už 100 dol.) Var
žybos sukėlė labai dideli susi
domėjimą mūsų jaunimo tarpe.

ŠVENTEI
Įvyksta Pabaltijo sportinės žai
dynės. Sporto ugdymo reikalais 
daug čia rūpinasi ir darbo {deda 
Vidurinių sporto apygardų vado
vybės nariai Z. Žiupsnis ir Z. 
Degutis.

Paskutiniame Apygardos suvažia
vime K. Avižienio pasiūlyta idė
ja skirti premiją veikalui, para
šytam skaityti 12-14 metų jaunuo
liams, buvo priimta ir pavesta 
Apygardos valdybai vykdyti, Sis 
konkursas bus neužilgo paskelb
us.

Vėžių balių vėl rengs ir šie
met liepos 3 d. Union Pier va
sarvietėje. Pernai toks balius pra • 
ėjo neregėtu pasisekimu ir davė 
gražaus pelno. Gaila, kad du treč
daliai norinčių ūme baliuje da
lyvauti nebegalėjo patekti j salę

ILGASIS ŽYGIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

sudarė vadinamą aštuntą Kinijos 
armiją, kur būdama toliau nuo Ja - 
ponijos bazių, galėjo savo meto
dais geriau priešintis japonams. 
Komunistai dabar jojo ant patrio
tinio arkliuko ir susilaukė dido
ko pritarimo. Daugeliui atrodė, 
kad tik jie vieni galės sėkmingai 
pasipriešinti Japonijai. 1927 me
tais Mao savo tiesioginėje kont
rolėje turėjo vos 1 milijoną žmo
nių, kompartijos narių skaičius 
nesiekė nė 40.000. Po dvylikos 
metų — 1945 m. Japonijai sužlu
gus, Mao jau kontroliavo 95 mili
jonus žmonių. Tada vėl atsinau
jino kovos su nacionalistais, bet 
ir jėgų santykis ir bendra politi
nė atmosfera — Mashingtono 
spaudimas sudaryti su jais koa
liciją -- kalbėjo jų naudai. Toli
mesnė istorija jau geriau žinoma.

‘Ilgąjį žyg(‘ tačiau verta turėti 
prieš akis galvojant apie Vietna
mą. Pajutę didesnj spaudimą, ko
munistai gali pradėti trauktis 
laukdami naujos progos, naujų 
"prieštaravimų" vadinamų kapi
talistinių vaistytų tarpe ir pačio
se Jungtinėse Amerikos valsty
bėse. O jų yra šiandien, jų buvo 
ir Korėjos karo metu, kas komu
nistus ir išgelbėjo.

Kas nauja

* JAV GYNYBOS SEKRETO
RIUS Robert S. McNamara pa
tvirtino žinias, kad J P. Vietnamą 
infiltruojami reguliarios š, Viet
namo kariuomenės daliniai ir kad 
komunistų karinės jėgos P. Viet
name pastoviai stiprinamos, ne
atsižvelgiant j bombardavimais 
padarytus nuostolius.

* JAV VYR. TEISMAS paskel
bė neteisėtu Louisianos valsti
jos (statymą, kuriuo buvo reika
laujama registruotis subversi- 
nėms ir komunistinėms organiza
cijoms. Tuo atidaromas kelias 
vienos už integraciją kovojančios 
grupės veiklai.

* AMBASAD. ADLAISTEVEN- 
SON, atsakydama J Sov. S-gos 
delegato prie JTO Fedorenko kal
tinimus, kad JAV vykdančios ag
resiją Vietname ir kt. valstybė
se, išvardino komunistų agresi
jos veikmus prieJLPabąlti jo vals
tybes, Iraną, Tibetą, P. Korėją 
ir Indiją. Diskusijos vyko JTO 
nusiginklavimo komisijos posė
džio vardu, tačiau Sov. S-gos at-

stovo kalba nelietė nusiginklavi
mo klausimo, o rėmėsi tik kalti
nimais prieš JAV.

* IŠ 19 JAV SENATO užsienio 
komisijos narių 11 pasisako už de
rybas dėl taikos Vietname. Jų 
tarpe ir k-jos p-kas senat. W, 
Fulbright.

* DEMOKRATŲ PARTIJOS "li
beralų" sparnas nusiskundžia, 
kad prez. Johnsonas užsienio po
litikos klausimais daugiau linksta 
remtis respublikono Dirkseno 
patarimais, o ne 
kaip Mansfieldo 
Humphrey.

Respublikonai,
puola senate Dirkseną ir Fordą, 
kad jie esą "perminkšti" santy
kiuose su demokratais.

* PROF. PETER VUJACIC pro
testo ženklan atsistatydino iš 
Pennsylvania universiteto profe
soriaus posto, nes studentų bend
rabučiuose buvo leista (slaptai) 
rodyti kontrabandinis Š. Vietna
mo partizanų filmas.

Prof. Vujacic turjs labai daug 
pasiūlymų profesoriauti kituose 
universitetuose.

savų lyderių, 
ar viceprez.

savo ruožtu.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Tokios varžybos bus vykdomos 
ir kitais metais dar platesniu 
mastu.

Tautinių šokių mokytojų kur
sai davė 27 naujus tautinių šo
kių mokytojus, iš kurių dides
nė dalis greit Įsijungs i aktyvų 
darbą. Išleisti tų kursų konspek
tai su 12 šokių priedu.

švedų prof. Birger Nerman 
pagerbime Apygarda buvo ge
rai atstovaujama.

Žinoma, nemažai posėdžiau
ta, tartasi, galvota apie lietu
viškus reikalus, parašyta aplink
raščių apylinkėms. Iš ateities dar - 
bų artimiausi numatomi šie:

Lietuvių Bendruomenės pusva
landis per Margučio radiją, pra
sidėjęs jau penktadieni, balan
džio 23 d.

Pusvalandis bus girdimas kiek
vieną penktadieni 7 vai. vakare. 
Tai bus naudingu dalyku bend
ruomeninei idėjai. A. Šantaras 
K. Dočkus, K. Avižienis ir kiti 
valdybos nariai praves progra
mą ,kol bus surastas nuolatinis 
pusvalandžio vedėjas.

Moksleivių Pavasario Šventė 
(vyks gegužės 23 d. dideliame 
Bučo pramogų darže. Šventėje 
dalyvauti pakviestos visos litu
anistinės mokyklos, veikiančios 
Chicagos apygardos ribose. Ma
noma, kad šventėje dalyvaus 700- 
800 lietuviškojo jaunimo.

šventėje dalyvaus du jungtiniai 
chorai ir trys tautinių šokių gru
pės. Chorams vadovaus muz. F. 
Strolia, o tautiniams šokiams P. 
Gramontienė. Be to, programo
je bus jaunimo sportas ir žai
dimai. I šios šventės rengimo 
darbus yra Įsijungusios visosChi
cagos LB apylinkės.

Birželio (vykių 25-ių metų Lie
tuvos pavergimo sukakties minė
jimas (vyks šeštadieni, birželio 
12 dieną. J( rengia Chicagos Apy
gardos valdyba drauge su Chica
gos Lietuvių Taryba. Minėjimas 
bus pradėtas prie paminklo Žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę,Jau
nimo Centro sodelyje. Meninę 
programą išpildys Dainavos an
samblis. Tuo laikuChicagoje lan
kysis naujasis mūsų vyskupas 
Brazys. Manoma, kad šiame minė 
jime jis bus vienas iš pagrindinių 
kalbėtoji;. Tikimasi, kad minėji
me dalyvaus ir Chicagoje gyveną 
latviai ir estai.

Sporto reikalai taip pat nepa
miršti. Nutarta valdybos greit 
organizuoti sporto instruktorių 
ir būrelių vadovų kursus. Gegu- 

mėn. viduryje Chicagoje.

dėl vietos stokos. Apygarda taip
gi organizuos ir rems lietuviųda- 
lyvavimą Pavergtųjų Tautų Sa-

vaitėje, kuri įvyks apie liepos 
mėn. vidurį

JAV LB Centro valdybos 
pavedimu, Chicagos apygarda jau 
pradėjo paruošiamuosius darbus 
Trečiajai Dainų šventei organi
zuoti, kuri Įvyks Chicagoje 1966 
m. liepos 3 d. Šventę rengia JAV 
ir Kanados Krašto Lietuvių Bend
ruomenės. Chicagos muzikų ir 
muzikos darbuotojų sudaryta re
pertuaro komisija repertuarą pa
ruošė ir atidavė spaudai. Jis greit 
bus išsiuntinėtas chorams. Jau 
baigiamas sudaryti ir Dainų šven
tės Komitetas. Komiteto pirmi
ninku pakviestas ir sutiko būti 
senas lietuvybės veteranas išei
vijoje dr. Steponas Biežis. Ko- 
mitetan numatyta du Centro val
dybos nariai, du Apygardos val
dybos nariai, muzikinės dalies 
vedėjas, Kanados LB atstovas, 
chorų ir Apylinkių valdybųatsto- 
vai. Centro valdybos atstovais 1 
komitetą (eis inž. J. Jukrflnas ir 
J. PaŠtukas, iš Apygardos val
dybos — A. šantaras ir K. Doč
kus, muzikinės dalies vedėjas —
J. Zdanius. Kanados Krašto atsto
vas dar nežinomas.

Alb. V-nas

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš tragišku 
pergyvenimu Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

Knygą išleido VILTIES LEIDYKLA.

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

N EĄTIDEI.IOJ ANT ATIDARYKITE S ĄSK A ITJk I)A £ A R

/II/,#/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU */2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT
SĄSKAITOMS.

”SERVING YOU SINCE 1922” .

Indėliui apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1 117 So. 19th Court. Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. (> rihauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 212-1395; 
Suburban Phone: 656-6330.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Piuif/ų taiipi/niiii nereikia važinėti, 
juos ę/alite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persi imtinio išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED I
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TINKAMA PROGA
Spaudos mėnuo jau čia pat. 

Kad ir kukliai, bet buvo skelbta, 
jog tam ruošiamasi. Kokie bebū
tų tam pasiruošimai, kokios be
būtų LB vadovybės ir kitų orga
nizacijų valdybų pastangos, spau
dos mėnuo savo tikslo neatsieks, 
jei ta proga nebus reiškiama kiek’ 
vieno susipratusio lietuvio ini
ciatyva.

Viena proga Indianapolis Star 
laikraštyje vedamojo autorius, 
kalbėdamas apie prez. Johnsono 
Great Society planus, išsireiškė, 
kad "Prezidentai ir vyriausybės 
nekuria dangoraižių, sprausmi- 
nių lėktuvų, namų ir ūkių, auto
mobilių, pramonės, raketų, ato
minių ginklų, muzikos, dramos, 
sporto, literatūros, mokyklų, uni' 
versitetų, medicinos ir kitų moks 
lo šakų laimėjimų, kurie rodo 
žmonių pajėgumą ir jų turtus".

Anot laikraščio, visa tai atsi
randa asmens iniciatyvos dėka. 
Prezidentai gali pagelbėti, bet ne 
kurti.

Taip ir su mūsų visų pastan
gomis ir iniciatyva išlikti lietu
viais savoje bendruomenėje; kad 
liktume pajėgūs, savo egzisten
cijos verti individai, kūrybingi ir 
savo uždavinius suprantą bend
ruomenės nariai, o tuo pačiu są
moningi, susipratę tos tautos na
riai, kuriai siekiame laisvės.

Nei kalbomis, nei straipsniais 
daug rfeatsieksime. Reikia, kad 
būtų kas prasmingas kalbas 
klauso, kastuos straipsnius skai
to, informuojasi, keičiasi nuomo
nėmis ir t.t.

Reikia skatinti lietuviškų knygų 
skaitymą, kad išsikristalizuotų 
skaitančiosios bendruomenės na
rių lygis, kad rašytojai įgytų kū
rybinio stimulo ne tik sau rašy
ti, bet rašyti su viltimi, kad jo 
darbas susilauks tinkamo dėme
sio, kad kūrybai skirtas darbas 
susilauks ir tinkamo atpildo.

Lygiai tuo pat būdu savo spau
dos lygį pakelsime ne spaudą 
kritikuodami ir nuvertindami, bet 
sudarydami jai sąlygas augti ir 
bujoti spaudos vardo vertu turi
niu. Prie to darbo galime prisi
dėti visi, ne vien tik redakcijos. 
Žlnanat, kad mūsų spauda nėra 
komercinė ir didelių pelnų kad ir 
siektų, jų neturėtų, vistik dides
nis prenumeratorių skaičius su
daro sąlygas pasirūpinti ir tin
kamesnių turiniu.

Tuo būdu kad ir kukli parama 
spaudai -- ji nekrenta J kiaurą 
maišą.

Spaudos mėnuo turėtų tarnau
ti ne vien tik naujų rinkliavų 
tikslui, kad ir spaudos parėmi
mo šūkiu. Spaudos mėnuo turė
tų vadovautis visai kitais šū
kiais. Tie šūkiai, ne garsiai šau
kiantieji, o kiekvieno lietuvio pa
sąmonėje svarstomi ir ugdomi, 
privalėtų išplaukti iš klausimo, 
kokiais spaudos ir knygų tira
žais atstovaujame savo tautos kul
tūrinius laimėjimus, savo pačių 
kultūringumą ir civilizuotumą. 
Reikalaudamas aukštesnio knygų 
ir laikraščių lygio, klausk, kuo 
pats prie to esi prisidėjęs?

Tremtyje dažnai pastebime ir 
nuovargį ir apatiją, bet kartu gy
venimas rodo, kad netrūksta 
mums žmonių, kurie nepavargs
ta, nepasensta, bet ima ant savo 
pečių kiekvieną naštą ne tiek gal
vodami apie savo patogumus, 
kiek apie lietuviškos visuomenės 
reikalą.

Apie Antaną Krausą pirmą kar
tą Išgirdau prieš daugelį metų 
perskaitęs žinią apie jo susidū
rimą su lenkų skautais. Tas su
sidūrimas nuskambėjo plačiai ne 
tik mūsų spaudoje, bet jis buvo 
paminėtas ir Europoje, mat, ne
susipratimas įvyko pasaulinėje 
skautų stovykloje. Ten sekma
dienį, lietuviams skautams iš
ėjus mišių klausyti, įsiveržę 
lenkų skautai, surišę budintį An
taną, sunaikino žemėlapį, kur Vil
nius buvo pažymėtas Lietuvos 
sostine.

Nesitikėjau tada, kad pažinsiu 
Krausą daug vėliau jau gan tra
giškose aplinkybėse — tremty
je.

Antanas gimė Sedoje, Mažei
kių aspkrityje 1905 m. gegužės 
mėn. 10 d. Gimnaziją baigė 1925 
m. Telšiuose. Dar būdamas gim
nazijoje, su savo bičiuliu R. Se
rapinu įsteigė Sielos Kultūros 
Ratelį ir leido bei redagavo ne
periodinį laikraštį "Šaltinį". Pri
klausė dr. V. Kudirkos literatū
ros rateliui, buvo veiklus vege
tarų draugijoje ir redagavo jos 
laikraštį "širdies Liepsna". Ne
pamiršo ir savo tėviškės, kur 
1923 m. įsteigė viešą biblioteką.

Universitete priklausė Huma
nitarų, Simano Daukanto ir, bū
damas didelis Vydūno gerbėjas, 
filoteosofų draugijom.

Baigęs universitetą, pradėjo pe - 
dagoginį darbą mokytojaudamas 
Šiaulių, Rokiškio gimnazijose ir 
kitur, eidamas inspektoriaus, vi
cedirektoriaus ir direktoriaus pa- 
reigas.

Matydamas degtinės daromą 
žalą, be savo tiesioginių pareigų 
aktingai pradėjo reikštis absti
nentų sąjūdyje, kurį laiką buvo 
moksleivių šaulių būrio vadas, 
o Skuode įsteigė skautų vietinin- 
kiją ir bene pirmasis Lietuvoje 
suorganizavo gyvulių globotojų 
ratelį, išleisdamas gyvulių glo
bos antalogiją "Mūsų Bičiuliai".

Tų metų spauda reikalavo tal
kininkų ir Krausas nemažai ra
šė jaunimą liečiančiais klausi
mais. Bendradarbiavo Sargybo
je, Santaroje, Mokslo Dienose, 
Lietuvoje,- Ateity, Židinyje, Lie
tuvos Aide, Jaunoje Kartoje, Jau-

čiau galėjau stebėti tą nepapras
tą darbščią asmenybę.

Tremtis, sunkūs išgyvenimai 
šiaip ar taip iškraipo žmogų, ir 
toks dažnai yra skeptikas, nelin
kęs į greitą bičiulystę, tačiau 
Krauso žmogiškos vertybės gan

A. Krausas

"Lietuvių žodį", "Mūsų Vytį", 
"Mūsų kelią", "Dirvą", ir "Tau
tos Mokyklą". Išleido Vydūno kny 
gas "Tauresnio žmoniškumo už
tekėjimas", "Bagavad Gitą" ir 
"Kalėjimas - Laisvėjimas". Be 
to, jo pastangomis pasirodė skau
tų vadovams "Tau skiltininke", 
"Gyvulių Draugo" dvi dalys ir 
keliolika kitų leidinių.

Gyvendamas jau Anglijoje ga
vau liūdną žinią iš Australijos, 
kad Krausas neteko akies. Ma
niau, kad tai palauš jo energiją, 
pasirodo sunkiai įveikiamą. Ne
trukus jis jau skrido į Phili- 
pinus į tarptautinę skautų stovyk
lą ir iš viso, pasiraitęs ranko
ves , kibo J darbą , 1951 m. savo 
namuose jis įsteigė lituanistinę 
mokyklą ir 8 metus mokytojavo 
joje. Subūrė senuosius skautus 
į taip vadinamą židinį. Nuo 1953- 
60 metų jis PLSS Australijos Ra
jono vadas, greta išleidęs vado
vą skautams vyčiams "Vyčio ta
ku". Už nuopelnus skauti jai apdo
vanotas aukščiausiu žymeniu — 
Gedimino Vilko ordenu,

Be aukščiau minėtos veiklos, 
suprantama, įsijungė į vietos lie 
tuvių spaudą. Pats redagavo LKF 
metraštį "Atolą", visai neseniai 
jam buvo pavesta suruošti jaunųjų 
talentų koncertą, redagavo ir "Me 
no dienų" leidinį.

Galima būtų minėti visas val
dybas .kuriose jis buvo ar dar yra, 
galima būtų plačiau paminėti jo 
spaudos platinimo darbą,bet ypa
tingą duoklę tektų atiduoti jo prak. 
tiškam krikščioniškumui. Tiek 
Detmolde, tiek Australijoje žodis 
artimas nebuvo jam šaltos rai
dės maldaknygėje. Kiek žinau, 
dėka jo pastangų daug kam 
padėta, daug kam palengvinta, 
nes, kur mes benukeliautumėm, 
vargas ir skausmas keliauja kar- 
t u, nebent užsimerktumėm ir ne 
benorėtumėm matyti jo.

ši šviesi Antano Krauso 60 me 
tų sukaktis sustiprina mus ro
dydama, kad kiekvienas laiko
tarpis, kiekviena nedalia turi ne 
palaužiamų žmonių, kurių jau
nystėje sukrauti idealai išlieka 
nepaliesti nei laiko sąlygų nei 
laiko dumblo.

Baigiant tenka tik palinkėti il
gų metų, o kad jie bus vertingi 
tuo netenka abejoti.

LAIŠKAI:

KIENO DAINAVA?

Dirvoj Nr. 46 š.m. balandžio 
mėn. 21 d. tilpo straipsnis "Dai
nava švenčia pirmąjį dešimtme
tį". Tame straipsnyje smulkiau 
nurodyti stovyklos įrengimai, pa
gerinimai ir padarytos išlaidos. 
Nurodyta stovyklos vietovė ir at
stumai nuo Detroito, Clevelando 
Chicagos (atstumai klaidingi). 
Dr. A. Damušio nuopelnus ne
mažinant, stovyklą įgijo Krikščio
nių dem. žmonės, dėl to detroi- 
tiečių gyvoje kalboje "Dainava" 
vadinama "Katalikų Ūkiu". Pir
mąjį dešimtmetį "Dainavai" va
dovavo frontininkai.

Minėtame Dirvos str. (kaip ir 
kitų laikraščių aprašymuose, 
"Dainava" minima kaip bendra 
lietuvių jaunimo stovyklavietė, 
nes ir aukos jai renkamos iš vi
sų lietuvių Išskiriant tik komu
nistus.

Tačiau, pasiskaitę Draugą, ku
ris "Dainavos" reikaluose nusi
mano geriau už mus visus, gau-

Begalvojant ir besvarstant,at
siras visa eilė ir kitokių klausi
mų. Atsiras ir užmetimų rašy
tojams, žurnalistams, redakto
riams, kad nuo jų pačių darbo 
ir iniciatyvos priklauso mūsų 
spaudos lygis ir pareikalavimas.

Nesvarbu, kas, ką ir kaip svars
tys, bet svarstykime, galvokime, 
siūlymus ir užmetimus, naujas 
idėjas .skelbkime tąja tema. Kal
bėkime tomis temomis ne vien 
tik straipsniais ir laiškais re
dakcijoms, bet ir su kiekvienu 
kaimynu ir bičiuliu. Darykime 
tai, kad spaudos mėnuo ir nelik
tų tik pačios spaudės rūpesčių 
mėnesiu.

Spaudos mėnesio aktualumas 
ypatingai išryškėja Dirvos skai
tytojų ir Vilties d-jos narių šei
mai. Artėja Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Seimas ir Vil
ties draugijos narių suvažiavi
mas. Kokių klausimų eilė bebūtų 
svarstytina, Vilties leidinių klau- noje Lietuvoje ir Tautos Kelyje, 
simas, taigi, ir Dirvos klausimas 
bene bus vienas aktualiausių. Ir 
reikia pasakyti, kad tai ne išim
tinas atvejis, bet natūralus gyvos 
ir veiklios organizacijos narių 
svarstymų objektas.

Tačiau ir čia, kiekvienas na
rys, prieš vykstant J Seimą, ar 
nutarus iš toliau jo eigą sekti, 
turėtų prisiminti, kad reikalau
ti yra lengviau, negu duoti.

Spaudos mėnuo tegul bus kiek
vieno lietuvio sąžinės patikrini
mo laikotarpiu. Stebuklų niekas 
nelaukia. Bet nepalikime visa tai 
vien tik Prezidentui spręsti.

(j.C.)

Prabėgomis paminėjau tą di
džiai šakotą jauno žmogaus veik
lą, kuri rodo jį turėjusį ne tik 
kilnią, jautrią širdį, bet ir valios 
bei jėgų, kurios leido aktyviai 
veikti visur, kur tik radosi tin
kama dirva, plečiant gėrį.

Kaip pradžioje paminėjau, su
sidūriau su Antanu tremtyje Det- 
molde, kur jis ėjo vicedirekto
riaus pareigas lietuvių gimnazi
joje. Ne tik mokytojaudami, bet 
dirbdami ir skautišką darbą daž
nai susidurdavome ir jau iš ar

name kitą vaizdą.
Taip Draugas Nr.85š.m.balan

džio 10 d., informacijoje apie atei
tininkų vasaros stovyklas rašo:

"Dainavoje — nuo birželio 20 
iki liepos 3 d. jaunučių ateitinin
kų stovykla. Nuo liepos 4 iki 17

greit ištirpdė bet kokį įtarimą ar 
nepasitikėjimą.

Detmolde tarp kitų žymių žmo
nių būta ir Vydūno, Mes, gerb
dami jį, kėlėm aukštai kepurę, 
susitikdami jaudindavomės iki 
ašarų, klausydami jo paskai
tų, karštai plodavome už jas, 
bet, išėję už durų, pamiršdavo
me mūsų filosofą, besirūpinda
mi savo reikalais. Tuo tarpu jis 
buvo vienišas, senas, tikriausiai 
juto mūsų hipokritiškumą ir gy
venimas tarp mūsų būtų jam ne
lengvas, jei neKrausas,kuris,bū
damas jautresnės sielos, supra
to, kad senas žmogus reikalingas 
ir tam tikros šeimyninės šilu
mos. Tad ne tik sušelpdavo jį 
viena kita maisto dėžute, ne tik 
ponia Krausienė išplaudavo jam 
baltinius, bet savo poilsio laiką 
skirdavo Vydūnui vesdamas jį į 
parką ar kurią kitą gražesnę vie
tą, kur abu vaikščiodavo šneku
čiuodamiesi.

Tam pačiam Detmolde buvo 
atgaivintas "Skautų Aidas" ir re. 
daktoriaus darbas teko Krausui. 
Redaktorlavimas niekad nebuvo 
lengvas, bet tais laikais dar sun
kesnis, nes pati spaustuvė rodo
si kitame mieste ir tai gan toli, 
o susisiekimas sunkiai įmano
mas, nes apardytas bombų. Be 
to toje pačioje vietoje net trys 
lietuviški žurnalai buvo spaus
dinami ir vokietis, apsižiūrėjęs, 
kad aplink nėra tinkamo varžovo, 
tyčiomis užgaišdavo darbą, rei
kalaudamas kyšio riebalų ir kitų 
produktų pavidale.

Krausas, būdamas labai parei
gingas, norėdamas laiku išleisti 
"Skautų Aidą", dažnainuskriaus- 
davo ir savo šeimą, maisto dė
žutes atiduodamas vokiečiui. Bet 
jo tikras charakteris išryškėjo vo. 
kiškos markės reformos metu, 
kada pinigas pasidarė didžiai 
brangus ir todėl retas svečias lie 
tuvio kišenėje. Prasidėjusi emi
gracija dar labiau sunkino padė
tį, o tuo tarpu spaustuvėje buvo 
įsiskolinta. Mažiau sąžiningas 
žmogus būtų numojęs ranka ir pa
bėgęs į užjūrius, palikdamas ki
tiems tvarkytis, bet Krausas liko 
vietoje iki išlygino skolas iki pas
kutinio pfenigo ir tik tada pajudė-

Vasario 16 Gimnazijos mokinės išsirikiavusios ant gimnazijos 
naujojo pastato laiptų per šventinimo iškilmes.

V. Alseikos nuotrauka

dienos vyresniųjų moksleivių 
ateitininkų stovykla. Nuo rugp. 
1 iki 8 d. sendraugių ateitininkų 
stovykla.

Atrodo, kad stovyklauti Daina
voje neateitininkams, vasaros lai- jo į pietų kontinentą, 
ko nepalikta. Tad klaidingu prie 
stovyklos užrašu neklaidinkime molde jis dar buvo LSS Brolijos 
savęs. J_ '

Be minėtų turimų pareigų Dėt -

spaudos skyriaus vedėjas, "Skau-
Detroitietis tybės" redaktorius, rašinėjo į

Vasario 16 Gimnazijos mokinės apleidžia senuosius barakus, kur iki šiol mokėsi ir eina į naują gim
nazijos pastatą. V. Alseikos nuotrauka

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais preky

biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiusti gimi
nėms Tėvynėje tai,kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Šildome šiuos vertingus siuntinius" labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis įskaitant Sov. mui
tą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; iPu 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už .$66.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 3’is jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: 10* į jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagų 3 eilutėms, tik už $55.00.

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sun
kaus pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik 
už $45.00.

V—3 ir N—I jungtini siuntini skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vortingiausiąjj
S.M siuntini: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis Įvai

rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvą užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nu
rodytas kainas.

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS) 

421, Hackney Rd., 
London, E. 2., England

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:

L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 436-0494.

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. groadway, So. Boston. Mass.
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ŠVIESUS SPINDULYS VAIKŲ LITERATŪROJE
Jaunimo ir vaiky literatūros 

padėtis emigracijoje šiuo metu 
yra bene pati liūdniausia. Bent 
iki šiol, atrodo, mažai tepadė
jo ir konkursai: arba reikėjo 
premijuoti pasigailėtinai žemo 
lygio veikalus (a la A. Vambuto 
"Trys sakalai*), arba net ir pre
mijuotiesiems vis laukti ir ne
sulaukti -leidėjo (Antano Rūko, 
Birutės Pukelevičiutės dramos).

Keisto, kad labiausiai trūksta 
mažiesiems skirtos pakenčia
mos poezijos, nors emigracijoje 
tebeturime kadaise stipriausiai 
besireiškusius ir jaunųjų skaity
tojų itin mėgiamus poetus, kaip 
Vytę Nemunėli ar Leonardą Žit
kevičių.

— Turiu parašęs bent dvi eilė
raščių knygas vaikams, bet vis 
neprisikalbinu leidėjų, - jau prieš 
keletą metų skundėsi Jonas Mi- 
nelga, gal būt vienintėlis aktyvus 
ir produktingas mažųjų poetas. — 
Potencialūs leidėjai bijosi, kad 
išleidimas labai brangiai kai
nuos. Tokioms knygoms, mat, yra 
būtinas tinkamas iliustravimas. 
Dailininkų - specialistų vos pora 
teturime, o tie — nori stambių 
honorarų...

Metai bėgo, o leidėjų vis neat
sirado.

Vieną kartą, aktoriui Kaziui 
Veselkai beruošiant vaikus sce
na i, kažkokio parengimoproga pri
reikė poros originalių eilėraščių. 
Tuoj, žinoma, prisiminė Joną Mi- 
nelgą. Gavęs eilėraščius su juo 
išsikalbėjo, jo skundus išklau
sė... O tas K. Veselka, pasiro
do, visuose menuose gabumų 
betur|s. Jis ir sako maždaug 
šitaip: "Jeigu mano iliustracijos 
tiktų — padaryčiau. Veltui. Tu 
rašai veltui, aš iliustruosiu vel
tui".

Pasakyta — padaryta. O šitaip 
reikalui atsistojus, atsirado ir lei • 
dėjas. Ir gimė viena iš gražiau
siai emigracijoje išleistų vaikų 
literatūros knygų "Labas rytas, 
vovere". Jono Minelgos eilėraš
čių rinkinys, iliustruotos Kazio 
Veselkos piešiniais.

Buvo kupstas -- nemačiau, 
Saukė kojos: -- Kelk aukš

čiau!
Kad nekėliau -- išgriuvau, 
Slapią lapę pagavau.

(Pas bobutę)
Vaikų pasaulis nėra toks, ko

ki matome mes, tėvai ir moky-

Kęstas Reikalas

tojai. Juo labiau jis nėra toks, 
kok| mes norėtumėm, kad jie ma
tytų. O yra jis vis dėl to toks 
gyvas, nuostabus ir tikras. Mus 
pačius viliojantis, mus, kuriems 
durys | j| amžinai uždarytos. J| 
pastebėti ir pažinti tegalima tik 
vaiko akimis, pajusti, išgyventi 
— vaiko juslėmis ir širdimi. 
Mūsų vaikystės akys yra skau
džiai išblėsę, ausys apkurtę ir 
širdis atšalusi. Nebegalime { j J, 
tą pasauli, grjžti, dalintis išgy
venimais, įdiegti, paskatinti, pa
guosti, ar pagaliau vien pasiste
bėti, pasigrožėti, pasidžiaugti. 
Reikia menininko, kuriame kartu 
su įgimtuoju ar išmoktuoju eti
kos ir estetikos pajutimu, kartu 
su priimtu ar priimtinu išraiš
kos formų pažinimu šalia talen
to būtų likusi gyva ir toji vai
kiškojo požiūrio dalis, sugebė
jimas galvoti vaiko galva ir kal
bėti vaiko lūpomis | vaiko šird(. 
Ir nemeluotai, nedirbtinai. Ne 
primesti, bet pažinti, suprasti, 
{vertinti, konstatuoti ar pasiūly
ti. O ir papeikti, pagirti, pade
juoti, pajuokauti, neužgaunant, ne- 
apkraunant, kad ne vien išmoktų, 
o ir pajustų, priimtų, įsisavintų.

Vaikų pasaulis literatūrai sta
to savo reikalavimus. Ir neleng
vus. Prieš juos ne kartą suklum
pa ir didieji rašytojai...

Man rodosi, kad Jonas Minel- 
ga tardamas kadaise ratelius be
šokant išmoktą pasveikinimą — 
"Labas rytas, voverę"--prašne
ko nuoširdžiai, daugelio mažųjų 
žodžiais, prašneko | juos jiems 
suprantama, pažįstama, priimti
na ir seniai laukta kalba.

***
Tu — pažaisk
Po klevu, 
Aš keliuos 
Aš — keliuos 
Lėktuvu.
Plieno paukštis mane 
Neš dangaus mėlyne.

(Erdvėse)
Vaikų pasaulyje kasdieniniai 

daiktai {gauna kitos spalvas ir 
dimensijas. Vaizdai ir nuotaikos 
keičiasi tartum nuostabiame ka
leidoskope. Savo vaizduotėje ber
niukas tą pačią minutę yra ir ka
ralius ir karžygys, ir daktaras ir 
lakūnas; mergaitė -- princesė, 
balerina, artistė, mokytoja... Di

namika, gyvumas, platus, o kartu 
skaidrus ir lengvas požiūris yra 
pagrindininiai vaiko charakterio 
bruožai. Gerieji bruožai, kurių 
mes, suaugusieji tegalime tik pa
vydėti. (Iš kitos pusės, vaikui, 
neturinčiam tikros laiko sąvo
kos, tegyvenančiam tik šia va
landa minutės skausmas išauga | 
amžinybę ir jis j{ žymiai tragiš
kiau išgyvena). Tuos bruožus Jo
nas Minelga pažjsta ir labai vy
kusiai perduoda savo poezijoje. 
Grakščia forma, skambia, žais
minga ritmika, sklandžiu (daugu
moje) natūraliu ir laisvu rima
vimu. Nors eilėraščių tematika, 
logika ir didaktinė pusė suponuo
tų Jono Minelgos eilėraščių skai
tytojo amžių tarp trijų ir tryli
kos, tačiau ką tik minėtos ypaty
bės nuteikia, patraukia, užkre
čia ir sudomina ne tik mažuo
sius, bet ir suaugusius.

Daugelis J. Minelgos eilėraš
čių lyg ir prašyte prašosi ne 
tik deklamuojami, bet ir dainuo
jami. Grakštumo sąmoningai siek - 
damas jis sukūrė ne vieną pasi
gėrėtiną posmą,nežiūrint kokiais 
šio laikraščio kriterijais jo ver
tę bema tuotum:

Saulė švietė,
Kad avietė
Su brukne paraustų.
Lietus lijo, 
Kad lelijų 
Žiedelius nupraustų.

(Rudeniui artėjant)
Stilistinių figūrų, kaip alite

racijos cituotame posmelyje,pa
naudojimas Jono Minelgos eilė
raščiuose yra neretas reiškinys. 
Tačiau išviršinis blizgesys, kaip 
nuoširdžiai juo poetas besirūpin
tų, veik niekad nenuslopina vidi
nės šilumos, kurios jis savo ma
žiesiems skaitytojams tikrai 
daug parodo ir perduoda.

Aš mėnulyje buvau, —
Raketa nukeliavau.
Pats dariau ją. Tuk-tu-ku 
Kalinėjau plaktuku.

(Astronautas)
Tematikoje Jonas Minelga nė

ra novatorius, jo eilėraščiuose 
dominuoja nuotaikos ir atributai 
mėgiami ir nuolatos kartojami 
veik visų šios srities poetų. Me
tų laikai su savo linksmybėmis ir 
rūpesčiais, sniego pilimis, Kalė
dų seneliais, Velykų bobutėmis, 
margučiais, meškeriojimais, uo
gavimais, grybavimais, riešuta-

Tauragės mokytojų seminarijos 1940 metų abiturientų laida su mokytojais ir direktoriumi J. Mace
liu. Pirmoj eilėj sėdi iš kairės: K. Blinžienė, P. Vaičiulionis, V. Varanka, direkt. J. Macelis, S. Bach- 
štromienė, J. Janulaitienė, A. Šimkus ir P. Vacbergas. Paskutinėj eilėj kryžiuku pažymėtas abiturientas 
F. Skėrys šiuo metu mokytojauja Vasario 16 Gimnazijoje. Be abejo, yra ir daugiau abiturientų pasitrau
kusių I laisvąjį pasauli.

vimais... Dienos išmargintos 
drugeliais, bitutėmis, gegutėmis 
ir kregždutėmis, inkilėliais ar 
sviedinėliais... Lėlytės, katinė
liai, voveraitės, kiškučiai -- nuo
latiniai valko gyvenimo draugai ir 
palydovai... Bobutės, tėčiai ir ma
mytės, broliukai ir sesytės — 
nuolatiniai rūpintojai, mokytojai 
ir globėjai. Kitaip gi ir būti nega
li, nes visa tai sudarė, tebesuda
ro ir sudarys didžiąją vaikų pa
saulio dalį.

Salia to vaikas, žinoma, gyve
na ir šią ja diena, visomis jai bū
dingomis aktualijomis. Autorius 
ir to negalėjo nepastebėti. Salia 
ratelio ir kalvelio atsirado beis
bolas, šalia dviratuko — raketa 
pasidarė lygiateisiu vaikų pa
saulio nariu. Ir tai tapo {pllietin- 
ta rinkinyje "Labas rytas, vo
vere".

Kūrybiniu požiūriu pasidžiaug
ti galima tada, kai poetas kad ir 
{prastinę tematiką traktuoja švie- 
žiai, o pasibodėti, kada nauja, 
originali tema traktuojama trafa
retiškai ar banaliai. Siame rin
kinyje to traktavimo rastumėm 
visokio. Banalesnių eilėraščių at
siradimo priežąstimi, manyčiau, 
yra autoriaus įsikalbėjimas, jog 
visi tie įprastiniai tematiniai ob
jektai yra būtinai reikalingi jo 
duoklės, kad be jos šis pirmasis 
poeto eilėraščių rinkinys nebus 
pilnas. Šitoksai{sikalbėjimas,tie
sa, rinkini kiek padidino, bet, de
ja, kokybės sąskaiton^nešė kiek 
šešėlių ir ten, kur jų galėjo ne
būti... Atsirado eilėraščių suga
ną trafaretiniais vaizdais ar po
sakiais, banaliais, kartais for
suotais, dirbtinais rimais, at
sirado posmų epitetais, išsireiš
kimais arba bent skambėjimuat- 
liepiančių ar tai MaironJ, ar tai 
Binkį ar dar koki kitą, posmų la
bai jau panašių J kažkur girdė
tus ir skaitytus. O jų tikrai buvo 
galima išvengti. Reikėjo kiek aš
tresnės savikritikos. Reikėjo, 
sakykim, nepagailėti nubraukti ko - 
k| ketvirtadali šio rinkinio eilė
raščių.

Būdamas stropus ir pareigin
gas, Jonas Minelga bent vienos 
duoklės jokiu būdu negalėjo pa
miršti, o tai yra duoklė tėvelių 
kraštui. Kaip gi nepaminėti Vy
ties ir Rambyno, kaip senojo Vii’ 
niaus su karžygiais ir kunigaikš
čiais, Vasario Šešioliktosios, Da 
riaus ir Girėno, brolio parti
zano?... Sutinku, kad viso to rei
kia. Nors ir žinant, kad tai pati 
opiausia tema, sunkiausiai iš
sprendžiama laisvai, natūraliai, 
be aiškaus primetimo, be moralų 
be iki kaulo {prastų "štampų". 
Neišvengia visų tų "oro duobių" 
nė J. Minelga, kaip nuoširdžiai 
besistengtų. Jo eilėraščiai ra
šyti ribotomis patrijotinėmis te
momis, kad ir reikalingi, kad ir 
gražūs, sklandos vargu bėra ori
ginalūs, švieži:

Ten šlama liepos
Ir klevai. 
Tenai gyveno 
Mūs tėvai.
Kur Nemunėlis ir Venta,
Yra šalelė mums šventa.

(Lietuva)
Čia ir vėl reikia pasidžiaugti 

kad J. Minelga su "duoklėmis" 
bent nepersistengė. O ir tie duok- 
liniai eilėraščiai toli gražu ne 
visi nurašytini | nuostolius.

Bendrasis pirmojo Jono Minei 
gos eilėraščių rinkinio Įspūdis, 
be abejo yra aiškiai teigiamas. 
Tai retas ir skaidrus spindulys 
padangėje, kurioje reikia galimai 
daugiau saulės ir šviesos.

Savo paprastais, o itin su
gestyviais estetiškais ir patrauk
liais kelių spalvų piešiniais Ka
zys Veselka pasirodė vertas po
eto ir jaunojo skaityto jo talkinin
kas. Jo tušu daryti piešiniai pri
mena lipdinius iš karpyto spalvo-

Birutės kalne Palangoje

BALFAS PERKA VASARIO 16
GIMNAZIJAI DUONA...

Balfo Centro Valdyba posė
džiavo balandžio 21 d. Buvo ap
tarta ir paskirta pašalpa {vairių 
kraštų lietuviams. Tarp ko kito 
vėl paskirta 3,000 dolerių, už 
kuriuos bus perkama duona vi
sus 1965-66 mokslo metus gim
nazijos mokiniams.

Nutarta perdažyti - restauruoti 
iš oro ir iš vidaus Balfo Cent
ro raštinę. Bus perkama tik da
žai ir medžiaga, o darbą atliks 
veltui talkininkai, vietos Balfo 
rėmėjai, kuriems vadovauti su
tiko p. Antanas Patamsis.

KIPRAS BIELINIS, knygne
šio sūnus ir laisvės kovotojas, 
paaukojo per Balfą Pietų Ameri
kos lietuviams 350 egz. savo 
kruopščiai parašytų ir išleistų 
knygų "Teroro ir Vergijos Impe
rija Sovietų Rusija". Veikalas 
puikiai dokumentuotas, vertas ne 
tik skaityti, bet galima naudoti 
kovoj prieš okupantą. L. Leng
vinas, J. Pakalka, J. Vembrė, 
P. Montvila, J. Šiaučiūnienė 
(Shaw), P. Gaučys, J. Galminas 
taip pat prisiuntėBalfui knygų bei 
lietuviškų plokštelių, kurios bus 
perduotos Pietų Amerikos lietu
viams.

LIETUVIŲ KOMITETAS NEW 
YORKO MUGEI POSĖDŽIAUJA

š.m. balandžio 21 d. {vyko vi
suotinis komiteto susirinkimas. 
Pirmininkavo Al. Vakselis, gar
bės svečiu dalyvavo kons. A. Si
mutis, sekretoriavo V. Vaitiekū
nas. Naujasis Finansų sekcijos 
vadovas D. Penikas vargino vi
są posėd{ vienu klausimu, kur 
gauti bent 5,000 dolerių, būtinus 
tolimesnei lietuvių veiklai.

Lietuvių kryžius ir sodelis jau 
{rašytas { oficialias parodos kny-

IIESĖUHI l’HIttGIMK PIRKITE IUIIJUE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 3-Star FRENCH COGNAC....................5th
2. Antique Bourbon Kentucky Str. Whiskey.. 5th
'3. CANADA DRY VODKA................................5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy.................5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liqueur........
6. CHIANTI Imported Wirie ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

4.75 
.98

5th
5th
5th 1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

to popieriaus. Operuodamas ke
liais charakteringais brūkšniais 
ar šešėliais, kuriuose sąmonin
gai pabrėžiamas veiksmas ir Ju
desys jis sugeba pažadinti vaiko 
vaizduotę, kuri yra ne tik pajė
gi, bet ir gabi detales pati užpil
dyti.

Pagarba ir padėka priklauso ir 
leidėjams už tikrai pavyzdingą 
šios knygos apipavidalinimą: di
delis, tačiau patogus formatas, 
įdėtas drobulės viršelis, estetiš - 
kas sulaužymas, dailus šriftas, 
stropi korektūra, daro šią kny
gą išskirtinai patrauklia. Tikė
tina, kad leidėjų viltys išleidžiant 
1,500 egzempliorių palyginti že
ma kaina ($2.50) bus pateisin
tos (Girdėjau, jog Ir visą laidą 
išpardavus tebus padengtos tik 
leidimo išlaidos).

Jonas Minelga LABAS RY
TAS, VOVERE. Eilėraščiai 
vaikams. Piešiniai Kazio 
Veselkos. Išleido JAV LB 
Kultūros Fondas. Išleidimą 
$300 suma parėmė Lietuvių 
Fondas. 84pusi. Kaina $2.50.

gas bei atžymėtas parodos žemė 
lapiuose, tačiau to lietuviško so
delio išlaikymas - priežiūra pa
reikalauja darbo ir išlaidų.

LIETUVIŲ UŽSIMOJIMAI NEW 
YORKO MUGĖJE

New Yorko ir apylinkės lietu
viai ir 1965 metais aktyviai mu
gėje dalyvaus.

Specialaus Komiteto pastango
mis buvo gražiai reprezentuoto 
Lietuva atidaryme.

Birželio 13 d. 1 vai. p.p. bus pa
kelta iki pusės stiebo Lietuvos 
trispalvė prie lietuviškojo kry
žiaus. Po to, 2 vai. p.p. Vatika
no paviljono koplyčioje vysk. Pr. 
Brazys laikys šv. Mišias lietu
vių kalba, giedos visi maldininkai 
tik lietuviškas giesmes. I pamal
das bus galima pate kti su specia
liais leidimais, kurie gaunami 
komitete.

Po pamaldų {vyks meninė — 
momentui pritaikyto programa 
New Yorko paviljone, kurią išpil
dys jungtinis choras, solistai ir 
šokių grupės. Meninėje programo
je taip pat bus minima Lietuvos 
25 m. okupacijos sukaktis. Po 
meninės dalies atskirose patal
pose {vyks garbės svečių priė
mimas. Laukiama gausaus lietu
vių būrio ir garbingų svečių.

TRISPALVE N.Y. MUGĖJE
Po ilgų derybų ir daugelio 

pastangų pavyko gauti visas lie
tuvių reprezentacijos teises: lie. 
tuvių, kaip tautos ir valstybės re
prezentantų.

I antrųjų metų pa rodos oficialų 
atidarymą buvo pakviesti ir daly
vavo lai s vos Lietuvos pareigūną i: 
generalinis konsulas-ir vicekon
sulas bei lietuvių visuomenės at
stovai. Lietuvių grupė pražygia
vo pro garbės tribūną ir televizi
jų kameras. Plačiai plevesavo 
Lietuvos trispalvė, ir {rašas "Li
thuania" rikiavosi tarp laisvųjų 
tautų {rašų.

Prie lietuviško kyržiaus buvo 
leista ir atidarymo dieną buvo iš
kelta ant specialiaus stiebo Lie
tuvos vėliava bei prie stiebo pri
tvirtintas {rašas "Lithuania". Vė-- 
liavos pakėlimo iškilmėse daly
vavo ir vėliavą iškėlė gen. konsu
las V. Stašinskas, invokaciją at
kalbėjo kun. L. Jankus.

Lietuvių delegacija buvo ofi
cialiai priimto Vatikano pavil
jone, pasirašė garbės svečių kny^ 
goję bei apžiūrėjo - atidarė vie
šumai Sibiro lietuviaičių maldak
nygės originalą ir {vairių laidų 
kolekciją. K. L. J.

DIRVOJE YRA
DIDELIS 
PASIRINKIMAS
NAUJAUSIŲ 
KNYGŲ!
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ADOMAS GALDIKAS TAPYBOJE IR LAIKE
(Atkelta iš 1 psl.)

ruma, begalinis tempas, civili
zacijos pirmavimas, išradimai 
— visa tai jaudina menininką ir 
pažadina jo pasąmonėje glūdin
čius naujus išgyvenimus. Jiems 
išreikšti reikia naujų priemonių 
naujos formos".

Na, ir atsidūrėm beveik prie 
Babelio bokšto! Menų gyvenime 
visada buvo šarlatanizmo (kaip 
ir dažnoj kitoj gyvenimo srity), 
bet niekad jis nebuvo toks dide
lis ir arogantus, niekad menas 
nebuvo taip paklusęs mados ir 
pirklių diktatui, niekad jo vardu 
nebuvo pasakyta tiek nesąmonių 
ir nepadaryta tiek jį suniekinan
čių eksperimentų. Tik pasidairyk 
toj visokių pareiškimų bei teigi
mų jūroj, o tuoj išgirsi ir pama
tysi ten dyvinų dalykų! štai,dar 
neseniai vienas modernus daili
ninkas pareiškė, kad "viskas, ką 
žmogaus ranka gali atlikti, maši
na padaro geriau. Yra pagrindo 
manyti, kad mašina ir dvasinius 
darbus gali geriau atlikti..."

Mūsų žemelėj' beveik niekad 
nestigo tikrų ir netikrų pranašų! 
Galimas dalykas, kad madų išpa
žinėjai {tikins žmones, jog tik 
mašina tegali būti tikrasis ir to
bulasis meno kūrėjas, tačiau aš 
netikiu, kad ir patys tobuliausi 
"elektroniniai smegenys" galėtų 
su tikra ir gyva žmogaus emoci
ja išreikšti tiesos-, grožio ir gė
rio ilgesį, atspindėti visą tą ne
paprastai sudėtingą būseną, ką 
vadinam žmogaus siela, o taip 
pat ir iš jos plaukiančią netar- 
pinę, tikrąją ir atnašaujančią dai
lę...

Ar tokiame sąmyšy lengva bū
ti menininku ir meną kurti? Be
rods, ne vienas pritarsim, jog 
meno kūrėjui visa tai yra dide
lė ir nuolat liepsnojanti kančios 
taurė...

Dail. Adomas Galdikas kū
rybos problemai visada buvo ir 
dabar tebėra ypačiai jautrus. Čia 
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• Priima užsakymus iš visų miestų .Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu
liariuose ir languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.

jis niekad neveidmainiavo, be pa
liovos, su didele dvasine (tampa, 
ieškojo savo kelio, visada buvo 
ir dabar tebėra ypačiai jautrus 
sau žmogus ir kūrėjas.

Ir gimti Ad. Galdikas pataikė 
tokiu laiku, kad patys gražiausi 
jo gyvenimo metai atiteko nepr. 
Lietuvai. Ten jis visom jėgom 
Įsijungė Į tą prisikėlimo sriau
tą ir sugaišo nemaža laiko, be
dirbdamas (vairius darbus. Jis 
dalyvavo Meno Kūrėjų d-jos veik
loj, prisidėjo prie Meno mokyk
los organizavimo, buvo jos ilga
metis profesorius, dalyvavo vi
sose rimtesnėse dailės parodo
se, darė dekoracijas Valst. Te
atrui, priklausė dailininkų Ars 
grupei, sielojosi dėl mūsų tau
tinės kultūros reikalų. Toj veik
loj ypač būdingas epizodas štai 
koks: dail. Galdikas su p. Galdi
kiene, tuometine Seimo nare, pa
ruošė tokf Valst. Teatro (statymo 
projektą, kuris Seime galėtų be 
užkliuvimų praeiti...

Ne visi dail. Ad. Galdiką iš 
arčiau pažįstam. Kai Philadel- 
phijoj buvo atidaroma jo dailės 
kūrinių paroda, dail. Romas Vie 
sulas, Ad. Galdiką pavadinęs sa
vo mokytojų mokytoju, davė ke
letą gyvų Galdiko būdo apybrai
žų. Papasakojęs(kaip dail. Gal
dikas meldėsi ( saulę, kad ji 
išlĮstų pro debesis ir atidengtų 
nuostabų gamtos reginį, Viesu
las sako: "Jam tas daiktas (šiuo 
atveju -- saulė) buvo gyvas. As
meninis. Nuo tada nesistebėjau, 
kad visi daiktai ir elementai 
dailininko tapyboj yra gyvi". Ta
čiau 1 savo kūrybini pasauli Gal
dikas retai kada ką (sileidžiąs. 
Dail. R. Viesulas apie tai kal
ba: ..."tą pasauli, kaip kokią 
šventyklą, saugo ir gina, ypatirn 
gai nuo nenumanėlių ir praša
laičių, ir, jie Įsileidžia, tai la
bai nenoriai. Nes nenori būti su
žeistas. Kaip ir mes visi. Ir vi

sos tos žodinės baidyklės, "šė
tonas", "ragana", "biesas", ku
riom Galdikas padorius piliečius 
gązdina, tai tik tvora tam pasau
liui apsaugoti.

Prisimena man skaptuoti sma
kai, žvyruoti drakonai ir liūtai 
prie orientalinių šventyklų Toli
muosiuose Rytuose, sustatyti 
prie Įėjimų ( tas šventyklas. Jų 
tikslas neįleisti piktųjų dvasių 
ten, kur meldžiamasi. Ir jos vi
sos daugiau ornamentuotos, spal - 
vingos baidyklės nei ištikrųjų 
baisios.

Panašus ir Galdiko žodynas. Ir 
jis turi atbaidyti "piktąsias dva
sias", jei tokių pasitaikytų..."

Aišku, parodos atidarymo kal
ba negali net pretenduoti į kiek 
išsamesnį ir gilesni dailininko 
kūrybos aptarimą, veikiau tai tė
ra tik žvilgsnis, slystąs jo darbų 
paviršium. Šiuo atveju sunkumas 
yra tuo didesnis, nes tas pats R. 
Viesulas yra pareiškęs, kad apie 
dail. Ad. Galdiko "kūrybą kone 
visi superliatyvai išnaudoti. 
Daug rašyta. Daug kalbėta. Kaip 
reta apie kurį kitą mūsų daili
ninką. O bene girdėta daugiau
sia"...

Deja, ir tai tėra tik bylos iš
orė... Nors šiandien mums labai 
nesmagu ir net sarmata, bet tu
rim prisipažinti, kad M.K. Čiur
lionį "atrado" rusai. Dar 1938 m., 
kai Čiurlionio kūriniai jau turė
jo neblogą būstą Kaune, Mask
vos Valst. Muziejaus direktorius 
dail. Galdiką paklausė, ar mes 
nepražudėm Čiurlionio paveiks
lų. Jie nenorėję Čiurlionio kū
rinių išleisti iš Maskvos, nes tai 
esąs vienintelis genialus daili
ninkas Rusijoj, nors ir lietuvių 
kilmės. O mūsų ano meto kriti
kai ir meno žinovai, žiūrėdami ( 
Čiurlionio drobes, pirštais grąžė 
smilkinius, atseit, kokia kvaily
bė esanti tie jo darbai!... Da
bar M.K. Čiurlionis ir muzikos 
reiškėjas tapybinėse drobėse, ir 
gilių tapybinių simbolių kūrėjas, 
ir net atstraktinės dailės pradi
ninkas...

Nedaug linksmesnę kelionę Į 
pripažinimą išgyveno ir dail. Gal - 
dikas. Kaip jo talentas ir kūry
binis pajėgumas buvo vertina--, 
mas, rodo šiedu pavyzdžiai: kai 
Sovietų Rusija okupavo Lietuvą, 
buvę Meno mokyklos mokiniai 
daiL Ad. Galdiką išbraukė iš 
Profesinės sąjungos, o ui reiš
kė žmogaus sunaikinimą. Kai at
ėjo vokiečiai, trylika "apaštalų", 
taip pat buvusių tos pačios mokyk
los mokinių, (skundė jį Geštapui. 
Jei ne Germanto intervencija, 
kuris tą skundą pamatė, dail. Ad. 
Galdiką galėjo ištikti u pati lem
tis, kuri ištiko Lomsargj ir 
skulptorių Grybą...

Kur( laiką mažai ką prielan
kesni dail. Ad. Galdikui buvo ir 
mūsų dailės meno kritikai. Tik 
kai 1931 m. apie jo kūrybą pra
bilo žymusis prancūzų kritikas 
Vald, George, ui ūda ir savie
ji pradėjo kai ką pastebėti... O 
V. George jau prieš 34 metus 
apie dail. Ad. Galdiko kūrybą taip 
kalbėjo: "Galdiko dvasios savo
tiškumas pirmą kartą pasirodo 
"barbariškų" nature-morte cik- 
kle, kuriam temas jis ima iš lie
tuvių liaudies meno. Tie paveiks
lai yra nuspalvinti pagonybės. 
Pagoniškos tradicijos ir sąvokos 
yra išlikusios tarp lietuviškos 
krikščionybės papročių ir apei
gų. Krikščioniški dievai tėra tik

Peizažas (aliejus)ADOMAS GALDIKAS

stabai. Lietuvis žemdirbys kuria 
vienybę iš savo vidaus būties ir 
iš išviršinio pasaulio. Jo bendra
darbiavimas su motina gamta yra 
mistinio panteizmo primityvi 
forma. Kokios nebūtų apeigos, jo 
tikėjimo branduolys visada lieka 
nepasikeitęs. Žmogus sudievina 
žemę, tą gyvybės principą... Gal
dikas niekad neįveikė savo vai
kystės dievų. Ar jo bendravimas 
su jų atvaizdais nepasireiškė le
gendinės vizijos pabudimu? Tapy
tojas senajam tikėjimui suteikia 
naujo ir šviežio kraujo". Ir to
liau Vald. George aiškina: "Gal
dikas atskleidžia visur esančią 
antgamtinę jėgą. Nors jis tapo 
nesigriebdamas simbolių, nors 
jis sakosi nesekąs gamtos, jo 
medžių pavėsiai, jo miškų aikš
telės ir jo lygumos yra užburti 
gamtos reginiai".

Al. Rannit’as, norėdamas iš
kelti Ad. Galdiko peizažų meni
nę vertę, rašo: "Van Gogh’as bu
vo, kaip ir Jūs, "turinio", vidi
nio tikėjimo žmogum. Jis buvo 
šiaurietis, "orientališkas", o 
ne graikiškas kūrėjas ir jo tep
tukas, panašiai kaip ir Jūsų, yra 
gamtos dramatinio judesio, kos- 
miško, antgamtinio pajutimo pro
duktai... Van Gogh’as, tapydamas 
Prancūzijos peizažus, paliko 
germanu, o Delacrois, dirbdamas 
Afrikoj -- prancūzu. Taip ir Jūs, 
pavyzdžiui, sukūrėt Freiburge 
visą eilę Schwarzwaldo gamto
vaizdžių, kuriuos aš nebijau pa
vadinti genialiais ir grynai lietu
viškais. Juose yra laimingai (for
minta, toji ( gamtą (lieta, didžiai 
pakilusi nuotaika, kurią lengvai 
galima surišti su gamtiniu pie
tizmu lietuviuose".

Pats dail. Ad. Galdikas lyg pa
pildo savo kritikų nuomones to
kiu pareiškimu: "Ta nenutildoma 
kūrybinė ugnis, kurioj degiau lyg 
"skauradoj", neduodavo ramy
bės. Suradęs laiko, lyg pašėlęs 
griebdavaus išraiškos priemo
nių, dažnai apeidamas tų prie
monių amatą, kur( sunkiai paken
čiu. Kada, nagrinėdami jo kūri
nius, kalbėjomės su žymiuoju 
skulptorium Lipschitz’u Pary
žiuje, jis paklausė, kodėl aš ne
lipdau. Atsakiau, kad nepakenčiu 
tos amatininkiškos pusės, kurios 
tiek daug turi skulptūros techni
ka. Jis ragina atkreipti daugiau 
dėmesio | technikos priemones. 
Visą amžių nerimau, ieškojautin. 
karnų priemonių išsireikšti, ir 
nežinau, ar taip vadinamas eks
presionistinis abstraktas yra 
galutinė priemonė, nes jokių 
"izmų" nepakenčiu. Mano stilius 
arba "izmas", jei jis suformu
luotas dogmatiniai, pats save pa
laidoja".

Kai "kone visi superliatyvai iš
naudoti", tai prie tų pasisakymų 
šia proga telieka tik tiek pridė
ti: Ad. Galdikas yra meistras 
peizažo, kuriame plazda nerami, 
ieškanti ir kenčianti žmogaus 
širdis. Jis yra didis ir kūrybi
niuose ieškojimuose nepavargs
tantis spalvų poetas, gamtos mis
tikas.

Kai 1964 m. Chicagoj buvo 
surengta jo kūrinių paroda, dail. 
Ad. Galdikas, pažvelgęs ( ateitį, 
tarė tokius, grubios realybės ku- 
pinus, žodžius: "Manogyvenimas 
baigiasi, o kam ir kur palikti tą 
daugybę darbų?! Statom švento
ves šventovėse ir perleidžiam 
jas airiams, o neturime nė vie
no tautos kultūros namo, kur bū

tų mūsų tautos kultūros centras. 
Pasaulinei 1939 m. parodai New 
Yorke sukurti mūsų geresniųjų 
menininkų kūriniai, jų tarpe ir 
mano "Vytauto triumfas", baigia 
pūti Marianapolio vienuolyno ark' 
lidėje, o Juozo Mikėno skulptū
ra "Lietuva" (gipsas) subyrėjo 
Waterburio klebono sode. Liūd
na"...

Nors tikrai ir skaudžiai liūd
na, aš drįstu linkėti, kad dail. 
Ad. Galdiko darbai išliktų Lietu
vai ir jos garbei. Tegu jų neiš
tinka ta rūsti lemtis, kuri žy
mią dalj jo kūrinių ištiko Kulau
tuvos gaisre karo metu, tegu jie 
nedingsta laiko sąvartoj ir žmo

LAIŠKAI LIETUVIAMS MINI
15 METU SUKAKTĮ

Mūsų tautinio kultūrinio gyve
nimo veikloje įvairios sukaktys, 
ar }ds būtų kultūrinio pobūdžio, 
ar paskirų asmenų, veikėjų, kul
tūrininkų, ar mūsų istorinių žy
mesnių datų, ar spaudos leidinių, 
laikraščių bei žurnalų, mūsų gy
venime yra lyg tos vaivorykštės, 
papuošiančios dienos šviesą, ar 
lyg ta vakarė žvaigždė, vedanti 
į naują pasaulį, nes atskleista pra - 
eitis dažnai parodo kelią, kuriuo 
ėjome, bet skubėdami nepastebė
jome aplinkos grožio, ar parodo 
įvykius, kuriuos matėme, bet ne
pajėgėme prie jų sustoti ir jų 
reikiamai Įvertinti.

Todėl mums ir "Laiškų Lietu
viams" 15 metų sukaktis yra nema
žas (vykis, kuri minėdami turime 
valandėlei sustoti skubančio kelio 
eigoje ir dar kartą pervertinti, 
ką tų metų laikotarpyje išgyveno
me.

O išgyventa buvo daug. Nuo 
1950 metų pradžios, nuo pirmo 
"Laiškai Lietuviams" numerio 
pasirodymo, nuo tuometinio žur
nalo redaktoriaus tėvo Juozo Vaiš- 
nio, S.J. pasisakymo, kuriems 
tikslams jis bus leidžiamas, bū
tent, aplankyti su spausdinti pa
prastu ir nuoširdžiu žodžiu visus 
mūsų tautiečius, išsiblaškiusius 
po Įvairias pasaulio šalis ir padė
ti jiems susiorientuoti religi
niuose, moraliniuose ir tautiniuo
se klausimuose, kurie kyla, susi
dūrus su naujais žmonėmis ir 
naujais papročiais, buvo taip pla
čiai užsimota, taip sumaniai vis
kas perduota skaitytojams, kad 
mumyse paliko giliausius (spū
džius.

Su popiežiaus Pijaus X žodžiais, 
jog mūsų laikais labiau reikalin
gi tiesos gynėjai plunksna, negu 
jos skelbėjai sakyklose, (šiuoat
veju tėvai jėzuitai dirbo uoliai 
abiejuose frontuose), redaktoriui 
turbūt, nė nežinant, buvo atlik
ti milžiniški darbai ir atsiekta 
geriausių rezultatų. Tokie sky
riai, kaip "Prie šeimos židinio" 
bei "Jaunimo paslaptys" skaity
tojų tarpe rado didelio atgarsio ir 
tie straipsniai susilaukdavo gy
viausių komentarų, būdavo kar
tojami (vairiausiuose pasikalbė
jimuose.

Ir kai vėliau šis žurnalas su tuo 
pačiu pavadinimu išaugo | religi
nės ir tautinės kultūros žurnalo 
formą ir turinio apimt(, pastebė • 
jome, kad turinys atitiko išvir
šinei išvaizdai, žurnalo meniš
kam apipavidalinimui. Vienas ki

gaus minties sąmyšy! Drįstu lin
kėti ir tikėti, kad ir Bostono 
lietuviai, gal net atitraukdami 
skanėsto šaukštą nuo savo bur
nų, pasistengs ne vienam dail. 
Ad. Galdiko darbui rasti sauges 
nę ir ilgesniam laikui užtikrintą 
pastogę. Pačiam dail. Ad. Gal
dikui -- ilgų ir kūrybingų me
tų, tos tikros jaunatvės, kuri dar 
tebešviečia jo dvasioj ir darbuo
se!...

Padėka ir komplimentai ALTS- 
gos Bostono sk. valdybai, prieky 
su dipl. inž. Juozu Dačiu, kuri 
dail. Ad. Galdiko parodai rengti 
skyrė tiek daug rūpesčio ir pas
tangų.

tą nepaprastai gražiai, sumaniai 
papildė.

Todėl nenuostabu, kad suži
noję apie redaktorių pasikeiti
mą, tą (vyk( jautriai išgyveno
me.

Kas dabar bus, -- buvo tada 
mūsų pagrindinė pasikalbėjimų 
tema.

Po naujo redaktoriaus pirmo
jo vedamojo pamatėme, kad tė
vai jėzuitai turi didelius ištek
lius gabių žmonių, kurie moka 
tęsti pradėtą darbą. Tėvas Kęs
tutis Trimakas, S.J. tada rašė, 
jog redaktorius nebūtų naujas, 
bet tik kitas, jei jis neatneštų 
nieko skirtingo,daba r ties gyve
nime pulsuojančio.

Naujojo redaktoriaus Gairės 
ateičiai aptartos šiais žodžiais:

"Jėzuitus, interesuoja ir < ’e- 
resuos ... Jūs, lietuviai..., bris
tus ir modernūs laikai..."

Reikia džiaugtis, kad nauja
sis Laiškai Lietuviams redak
torius tėvas Kęstutis Trimakas, 
S.J., nors yra mūsų jaunosios 
kartos atstovas, bet savo minties 
gilumu, žurnalistinio žodžio bran
dumu ir redaktorišku išradingu
mu, vertas pasididžiavimo.

Žurnalas su kiekvienu nauju 
numeriu pasirodo šviežias, gai
valingas, (vairus, jo dvasini pa- 
saulĮ puošia graži, meniška for
ma.

Linkime, kad žurnalas, skirtas 
lietuviams ir besirūpinąs lietu
viais, rastų atdaras duris kiekvie* 
no lietuvio namuose, kad beskai
tydami apie save, apie savo rūpi
mus klausimus, labiau suprastu
me Kristų, save Ir mus supantj gy
venimą.

Vytautas Kasniūnas



Nr. 49 — 6 DIRVA 1965 m. balandžio 28 d.

Ivanas: — Progresas toks, kad mes nebegalime skaityti senų šūkių...

KANADOS LB KRAŠTO TARYBOS
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RINKIMAI

UŽ GELEŽINES UŽDANGOS 
JAUNIMAS ŠOKA TVISTĄ

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

Sovietų spaudoje ir ypatingai 
komjaunimui skiriamuose laik
raščiuose (Lietuvoje "Komj. Tie
soje") vis dažniau pasirodo bal
sai prieš jaunimo tarpe plintant| 
džiazą ir moderniųjų šokių pamė
gimą. Nusiskundžiama, kad Va
karuose įprastų šokių propaganda 
Sovietijos gyventojus dažnu atve
ju pasiekia per radiją. Jei pasekti 
sovietų’ spaudą, tai joje pastebė
sime polinkį propaguoti "naujas 
muzikos formas". Štai "Soviets- 
kaja kultūra" š.m. vasario 18 d. 
laidoje, P. Radčiko straipsnyje 
teigia, kad Vakarai siekią pažeis
ti sovietinę sistemą, per radijo 
bangas skleisdami savo įtaką... 
muzikos priemonėmis. Pažymė
ta, kad nors sovietų radiofonai 
per mėnesį perduodą daugiau kaip 
2.000 muzikos programų, kad no
rima propaguoti žinias apie mu
ziką, bet, pasirodo, ligšiolinės 
priemonės dar nesančios veiks
mingos. Radčikas pažymėjo, kad 
toji Vakarų "banali muzika, su 
improvizuotu džiazu, isteriško
mis melodijomis, dvylikatonine 
muzika veržiasi radijo bangomis 
ir pažeidžia mūsų jaunimo muzi
kos skonį". Reikalauta griebtis 
naujų priemonių tai infiltracijai 
sustabdyti. "Molodoi komunist" 
vasario m. laidoje protestavo 
prieš pusiau legalų magnetofono 
juostų importą Sovietijon su muzi
ka, kenksminga sovietinio jauni
mo muzikiniam išprusimui. (Beje 
žinomi atvejai, kad adresatų nė
ra pasiekusios iš Europos į Lie
tuvą pasiųstos džiazinės muzikos 
gaidų siuntos).

Kaip Lietuvos ir Sovietijos jau
nimas pamėgęs Vakarų muziką, 
džiazą, liudija Lietuvos ir Mask
vos spaudos balsai. "Komjaunimo 
Tiesa" ne vienu atveju yra rašiu
si apie Vilniuje veikiančius džia
zo klubus. Balandžio m., 66 nr. ji 
aprašė -- su pasipiktinimu — 
Vilniaus universiteto istorijos ir 
filologijos fakulteto auditorijoje 
vykusį moderniškų Šokių, ypač 
tvisto vakarą. Esą, netikėtai į tą 
vakarą iš Žemaitijos pakliuvusi 
jauna mergina Jūra, nestudentė, 
vienam iš studentų tariamai nu- 
siskundusi: "tiesiog nekultūringą 

be saiko kraipytis, o finalui žnek
telėti ant grindų - į horizonta
liosios projekcijos padėtį". Ji pa
stebėjusi, kad Vilniaus jaunimas 
vis šūkavęs "tvist, tvist", o or
kestras nenusėdėjęs vietoje. So
vietų jaunuolis Maskvos "Komso- 
molskaja Pravda" dienraštyje, 
praėj. metų gruodžio 13 d. rašė: 
"Nesu nei chuliganas, ne nemora
lus, bet man patinka džiazas, o 
tvistas net jaudina. Vietoje ugdy
ti gerą džiazą, mus verčia klau
sytis nuobodžių simfonijų ar žy
diškos kamerinės muzikos."

Būdinga, kad Sovietijos spauda 
daugiausia kritikuoja tvistą, ku
ris laikomas Vakaruose įsigalė
jusios lengvosios muzikos bei šo
kių simboliu. Oficialiai Sovieti
joje Vakarų šokiai nėra draudžia
mi, tačiau 'propagandoje vis 
įžiūrimas noras tuos šokius lai
kyti "supuvusių Vakarųproduk- 
tu". Vakarų šokių šalininkai bei 
gerbėjai partinėje, oficialioje 
spaudoje dažnai susilaukia "pa
razitų" ir "asocialaus elemento" 
vardo. Pasitaiko, kad jie perke
liami J kitas gyvenamąsias sri
tis.

Minėta "Sovietskaja Kultūra" 
įžymėjo, kad veikia vadinami 
"muzikos žvalgytojai", kurių pa
reiga esanti prižiūrėti įvairių 
muzikos kolektyvų veiklą ir kovo
ti prieš "nemenišką muziką" klu
buose, šokių salėse ar restora
nuose. Dažnu atveju tuos "žval
gus" sudaro komjaunimo aktyvas, 
pasitaiko, kad "pasižvalgyti" įšo
kantį jaunimą ateina ir milicijos 
pareigūnai. "Sov. Kultūra" nu
rodė, kad Saltikove, Maskvos ra
jone, milicininkas Kaširinas ne- 
atlaidžiai išmesdavo iš salės tuos, 
kurie "nesilaikę šokių normų".

Visų varžymų nepaisydamas 
sovietinis jaunimas bando ieš
koti būdų patenkinti savo norą 
šokti. Sovietijoje įsigalėjusi "juo
doji rinka", kurioje prekiaujama 
plokštelėmis ir magnetofono juos 
tomis. "Zviezda" (1964 m. nr. 9) 
nurodė į pavyzdį: "Boguslovskis 
gyvena iš plokštelių gamybos... 
jis slepiasi nuo milicijos akių. 
Jį sugauna, pasodina J kalėjimą 
ir jis, išleistas, vėl verčiasi 

plokštelėmis. Jis net suorgani
zavo pogrindį, kuris prekiauja 
šokių plokštelėmis ,

Tos sovietinio jaunimo pamėg
tos plokštelės dažnai primity
vios, kartais padarytos iš rent
geno (X Ray) filmų. Net ir kol
chozuose už vieną plokštelę mo
kama po 3,30 dol. Plokšteles dau
giausia perka jaunimas, mergi
nos ir vaikinai, turį mažiau kaip 
18 m. amžiaus.

Daug kur veikia improvizuoti 
orkestrai. Jie groja Amerikos 
džiazo melodijas, tvistą, rock’n 
roll, rumbą ir tiek uždirba, kad 
tiems orkestrams lengva nukon
kuruoti "normaliuosius" orkest
rus. (Įvairiose respublikose labai 
mėgiamas Tiškaus vedamas lie
tuviškas orkestras). Džiazo mu
zika plačiai grojama vasarvietė
se.

ŽVILGSNIAI Į RYTU VOKIETIJA
„Rytų Vokietija yra kraštas, 

bet ne -- valstybė. Ji yra valdo
ma marionečių, iškamšų ir jei 
kuris kraštas tą Vokietiją pripa
žins kaip valstybę bei su ja už
megs diplomatinius ryšius, tai 
mes, Bonna, su tuo kraštu nutrauk, 
sime santykius? Tai Hallsteino 
doktrinos esmė, doktrinos, kuri 
Vak. Vokietijai yra atnešusi nau
dos, bet ir įvėlusi į nemažus nuo
stolius. Jau Žinome, kad tos bė
dos prasidėjo nuo Ulbrichto ke
lionės į Kairą ir turės toliau 
kunkuliuoti Bonnai pradėjus di
plomatiniai bendradarbiauti su 
Izraelio valstybe.

Rytų Vokietija yra kraštas, ku
ris turi išvedęs sieną Berlyne, 
sieną, kurią apžiūri kiekvienas 
Vak. Vokietiją aplankęs diplo
matas, turistas, studentas. Tai 
kraštas, kuris Rytų bloko kraš
tų tarpe vaidina svarbų ūkio vaid
menį ir pramoniniu atžvilgiu lai
komas dešimtąja valstybe pasau
lyje. Tai kraštas, kurio gyventojų 
skaičius nuolat mažėja, nes jo gy
ventojai, ypač jaunesnio amžiaus 
vyrai, pasirenka gyvenimą Vaka
ruose. Visiškai suprantama, kad 
tas kraštas (ne valstybė...) yra pa
traukęs ir rašytojų ir sociologų 
ir šiaip keliautojų dėmesį. Apie 
ulbrlchtinį kraštą Vak. Vokietijo
je (ir kitur) pasirodo vis daugiau 
knygų ir ne vien laikraštininkų 
pabirų įspūdžių nuotrupų. Viena 
tų knygų, tai Ernst Richert "Das 
zweite Deutschland" (Sigbert 
Mohn Verlag, Guetersloh).

šiuo metu šioji knyga laikytina 
patikimiausiu bei išsamiausiu šal 
tiniu apie Rytų Vokietijos a r, vo
kiškai tariant, sovietinės zonos, 
gyvenimą. Iki maždaug 1955 m. 
kraštas buvo sovietų išnaudoji
mo objektas sovietai net nežino
ję, kaip jiems tenka "susidoroti 
su sunkiausiai virškinama Vokie
tijos dalimi". Sovietų neryžtin
gumas buvo sukėlęs visai klai
dingas Vakarų iliuzijas, esą, lai
kas dirbąs Vakarams, bet ne so
vietų siekiamam status quo su
stiprinimui. Kas gi pasirodė? Iš 
sovietinio karinio grobio, Rytų Vo - 
kietijos , išniro dešimtoji pagal 
pajėgumą pasaulio pramoninė 
valstybe. Ji šėlta po Italijos, ku
rios gyventojų skaičius tris kar
tus didesnis, šiuo metu toji Vo
kietija Rytų blokui tiek reikšmin
ga bei naudinga, kiek Vakarams 
— Vakarų Vokietija.

Per 300 su viršum puslapių Ri
chert vaizduoja tamsiąsias ir 
šviesesnes šio krašto puses. Iš 
pozityviųjų reiškinių jis nurodo: 
urp 2 ir 3 nuošimčių gamybos 
vidurkio R. Vokietijoje skiria

"Koms. Pravda" pažymi, kad 
administracinio pobūdžio prie
monių kovai prieš Vakarų muzi
ką nepakanka, juo labiau, kad tie 
"muzikos žvalgai" patys dar ne 
nusimano muzikoje. Esą, reikia 
griebtis radikalių priemonių. Lig
šiolinė kova, pagal Maskvos laik
raštį, privedusi prie Vakarų mu
zikos {stūmimo į pogrindi ir ui 
dar labiau patraukia sovietų jau
nimą.

Sovietų kompozitoriams bei 
choreografams pavesu sukurti 
muziką naujo tipo "sovietų šo
kiams". Norima sukurti sovie
tišką džiazą. Tačiau pirmieji 
tokios kūrybos bandymai nebuvo 
sėkmingi, nes pagal Kultūros rū
mų direktoriaus Kovalevo žo
džius (Sov. Kultūra, 1964m. rūgs. 
1) — "naujieji šokiai nepasirodo 
šokių salėse, jaunimo kavinėse 
ir kultūros namuose". Kiu proga 
nusisktjsta, kad "gaila, tų naujų 
šokių niekas nešoka, nebent... 
jais susidomėję tik aktyvisui".

Pagaliau, meskime žvilgsnį
kaip J šokius žiūri sovietiniai pa 
reigflnai. Rusijos Federacijos kul
tūros ministro pavaduotojas Stri- 
ganovas, atsakydamas į klausimą 
"Kuo jūs laikote šių dienų šokį", 
atsakė, kad "mes save laikome 
įpėdiniais viso to, kad sukurta 
gero choreografijos srityje. Dėl 
to mes neatmetame praeities šo
kių. Pvz. reikia su įgudimu atlik 
ti gražius judesnius šokant ma
zurką, polonezą ir pan. šokius". 
Tai būdinga. Pareigūnas pasisa
ko už šokius, kurie, kaip Chopi- 
no polonezai, praėj. šimtmetyje 
būdavo šokami ne proletariato, 
bet aristokratinių bei "buržu
azinių" sluoksnių tarpe. Tuo bū
du propaganda jau susidūrė su 
paradokso žymėmis, nes kaip tik 
tie šokiai, prieš kuriuos kovoja
ma smarkiausiai (tvistas, rock* 
n’roll) laikytini par excellence 
proletarinės kilmės šokiais.

ma mokslo bei mokslinių tyri
nėjimų reikalams, tuo tarpu Vak. 
Vokietijoje skiriamas vienas 
nuošimtis. Auštąsias mokyklas 
baigusių skaičius R. Vokietijoje 
beveik pusantro karto didesnis 
kaip Bonnos valstybėje. 1962 m. 
Rytų Vokietijoje išmokslinta 
80.000 specialistų inžinierių, o 
Vakaruose -- 50.000, Aukštųjų 
klasių moksleiviai R. Vokietijo
je daugiau nusivokia technikos ar 
ūkio srityje, kaip jų kolegos 
Vakaruose.

O kokios tamsiosios pusės? 
Pirmiausia, tai jaunimo kultū
rinis lygis, jo nesuvokimas pa
čių svarbiausių literatūrinių, is
torinių faktų, to jaunimo savaran 
kūmo stoka, nesugebėjimas pa
reikšti nepriklausomas nuomo
nes. Labai būdingas polinkis į 
viską reaguoti "pagal planą" ir 
visur pastebima nuosavos Inicia
tyvos stoka. Tas pats ir su pla-, 
čląja visuomene -- ji vis laukia 
nurodymų "iš viršaus". Kraštui 
ypatingai pakenkė 1960 m. įvyk
dytas pilnutinis žemės ūkio su
kolektyvinimas, anksčiau J Va
karus pasitraukę Intelektualai ir 
naujas masinis traukimasls 1960 
-61 m. ir po to sekęs "gėdos sie
nos" pastatymas. Ulbrichtas ban
dė patenkinti žmonių, dirbančių 
technikos - mokslo srityje ir 
ypač pramonės darbininkų po
reikius, bet tik tokiu laipsniu, 
kiek tai buvo tikslinga ūkiniais 
sumetimais. 1956-1957 m. gyven- 
tojai jau pradėjo apsiprasti su 
režimu, nes, pagal autorių, negi 
įmanoma gyventi amžino pasi
priešinimo prieš aplinką būklė
je?

Vakarai net neįsivaizduoja, 
kaip jais nusivilta, kokį liūdną 
įspūdį padarė Vakarų pasyvu
mas, suglebimas 1953 m. įvykus 
sukilimui Berlyne ir 1956 m. 
Vengrijoje. Rytų Vokietijos gy
ventojai priėjo išvados, kad jiems 
teks ir toliau gyventi Ulbrichto 
"globoje" ir tas klausimas šiuo 
metu jau nebekeliamas. Visai ne 
dėl to, kad gyventojai būtų paten
kinti sovietiniu režimu, bet svar 
biausia, kad nenumatoma jokia 
kita reali išeitis. Richert pa
žymi: "Naujoji gyventojų karta 
nesitiki beveik nieko sulaukti iš 
Vakarų."

Kitas autorius, Peter Bender, 
knygoje "Offensive Entspannung" 
(Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
Koeln - Berlin) kreipia dėmesį J 
reikalą Rytų Vokietijon pakreip
ti humanizmo, žmoniškumo vėjus 
ar tendencijas. Jis nurodo, kad 
Rytų Vokietija — skirtinga, nes ji 
neturėjo tokio "tautinio likimo"

Gegužės 2 d. įvyksta Kana
dos Lietuvių Bendruomenės Kraš • 
to Tarybos rinkimai. Tai nėra 
visiškai paprastas įvykis, kuris 
galėtų praeiti patylomis ir nepas
tebėtas. Lietuviškos veiklos plot
mėj Krašto Taryba yra, tary
tum, parlamentas duodąs mūsų 
pastangoms tam tikrą linkmę. To
dėl susidomėjimas šia instituci
ja ir parinkimas į ją asmenų 
turinčių gražių užmojų yra bū
tina sąlyga rinkikui.

Žvelgiant vien tik paviršuti
niai į išstatytų kandidatų są
rašą galima būtų teigti, kad su
sidomėjimas rinkimais yra ne
mažas. Dar niekad mes neturė
jome tokio ilgo kandidatų sąrašo, 
kaip šį kartą. Kandidatuoja net 
76 asmenys. Jų tarpe rasime vi
sokio luomo ir išsilavinimo žmo
nių; mokslus baigusių prieš ke
liasdešimt metų dar Nepriklau
somoj Lietuvoj, o taip pat ir čia 
Kanadoje.

Bene smarkiausiai su kandida
tais yra išsiskyręs Torontas. Jų^ 
priskaitoma 42. Taigi Torontas 
savo gausumu viršyje kartu pa
ėmus visas kitas lietuvių gyven
vietes. Kanados vakarinės pro
vincijos kandidatų į Krašto Ta
rybą visiškai neišstatė. Tačiau 
tai nėra mirusios,bet judrios ir 
turinčios nemažai darbščių ir su
manių bendruomenininkų koloni
jos. Bendruomeniniu požiūriu bū
tų labai apgailėtinas jų išsijun
gimas iš mūsų bendruomeninių 
rūpesčių ir reikalų svarstymo. 
Kiekviena lietuvių gyvenvietė yra 
vertinga bendro organizmo ir 
veiklos dalis ir tik ūda tas orga
nizmas bus sveikas, kada visos jo 
ląstelės tinkamai funkcionuos. Bū • 
tina jam sudaryti ne vien tik są
lygos, bet prie jų duoti ir tinka
mą priežiūrą.

Pagrindinė priežastis, kuri at
baido mažesnes lietuvių kolonijas 
nuo kandidatavimo tai nepalan
kios joms rinkimų taisyklės. Įsi
tikinę, kad sukakta sienos nepra
muš! , jie iš viso nustojo domė
tis rinkimais, tarytum, tai būtų 
visiškai ne jų reikalas.

šį kartą bene didžiausią susi
domėjimą yra parodžiusi Onta- 
rio provincija su 67 kandidatais 
Antrą vietą užima Quebeck’as su 
9. Trečioji vieta atitenka liku
sioms 8 provincijoms, kurios ne
išstatė nė vieno kandidato. Tai
gi skaičiai patys už save kalba, 
kad tokio visuotinio rinkimais 
susidomėjimo nėra ir kuone iš
imtinai krašto lietuviškųjų reika
lų atstovavimas koncentruojasi 
vienose rankose. Bet reikia ma
nyt, kad naujoji krašto valdyba 
mokės rasti kelius į visų Kana
doje gyvenančių lietuvių širdis, 
tuo pačiu sudarydama jiems sąly
gas dalyvauti ne vien nutarimų 

kaip lenkai, vengrai, čekai ar ru
munai, be to, J tą kraštą nepap
rastai veikla turtingo kaimyno — 
Vak. Vokietijos egzistencija. Au
torius teigia, kad tenka veikti su 
žmoniškumo ofenzyva ir reikia 
tikėtis, kad kada nors Ulbrich
tas su jo politika virs nereikalin
gu daiktu.

šalia sociologinių ir kt. tyrinė
jimų, vertos dėmesio ir žurnalis
tų įspūdžių knygos. Iš jų svarbiau • 
sios, pernai Vokietijoje išleistos, 
yra dvi, tai: "Die Zeit" bendra
darbių - grovienės MarionDoen- 
joff, R. W. Leonhardt ir T. 
Sommer rinktinė įspūdžių knyga 
iš kelionės į R. Vokietiją,"Reise 
in ein fernes Land" (Kelionė į to
limą kraštą) (Nannen Verlag, 
Hamburg) ir Joseph Wechsberg 
"Land mit zwei Gesichtern" (Dvie
jų veidų kraštas). Pirmoji įspū
džių knyga ilgą laiką buvo Vokie
tijos best-sellerių skaičiuje.

šiais metais pasirodys nauji lei ■ 
diniai ir bus nušviečiama to ar
timo geografiniai, bet režimo ir 
struktūros atžvilgiu taip svetimo 
krašto padėtis.

ATSILANKĖ I DIRVAv v *-

6907 Superior Avė.,
rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuvišką 
knygų, bet yra gausus pasirinkimas plokštelių, 
rankų darbo medžio drožiniu, audiniu ir gintaro 
išdirbinių.

įstaiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak.. šeš
tadieniais iki 2 vai. p. p.

vykdyme, bet ir jų sprendimuo
se.

šiandien visokiomis progomis 
linksniuojamas jaunimas, o kartu 
ir susirūpinimas lietuvybės atei
timi. Galbūt toks vyresniųjų rū
pestis į kandidatuojančių sąrašus 
atvedė gražų būrelį jaunosios kar
tos atstovų. Kągi, reikia tik 
džiaugtis, kad atsiranda kas se
nius pakeičia. Tačiau turintmin- 
tyj, kad Krašto Taryba yra insti
tucija daugiau reprezentacinio 
pobūdžio, tai ar tuo pasiseks iš
spręsti mums rūpimą problemą, 
būtų sunku pasakyti. Bendruome
ninės veiklos pradžia ir pabaiga 
yra ne kur kitur, o pačiose apy
linkėse. Todėl į jas turėtume ir 
mesti pačias geriausias jėgas. 
Būtų negerai, jeigu į apylinkių 
vadovybes neįsilietų nauja ener
gija, drąsa, ryžtas ir judrumas, 
kurių ten pasireiškimas šiuo mo
mentu taip yra reikalingas.

Būdami Kanados Lietuvių 
Krašto Tarybos rinkimų išvaka
rėse parodykime visapusišką 
bendruomeninių reikalų suprati
mą ir dalyvaukime toje eisenojet 
kuri eis visoje Kanadoje rinkimų 
dieną prie urnų.

Pb

VISUOMENĖS 
ŽINIAI

Eilė leidyklų dažnai vaizduo
ja Lietuvą Sovietų Sąjungos da
limi. Su tokiu tiesos iškraipymu 
reikia griežtai kovoti. Žemiau 
pridedame Amerikos Lietuvių 
Konservatorių klubo laiško Ham - 
mond leidyklai nuorašą, kuriuo 
reikalaujama atitaisyti laiške mi 
nimus netikslumus:

"Our attention has been cal- 
led to "Hammond’s Complete 
World Atlas", recent edition, 
wherein the Republic of Lithu- 
ania (as well as Latvia and Es- 
tonia) is shown in the šame co- 
lor a s the Soviet Union. This 
eontradiets the position of our 
gpvernment which has never re- 
cognizaed the occupation of the 
Republic of Lithuania by the So
viet Union. You are ręquested to 
get in touch with the Department 
of Statė (which you ought to have 
done even prior to the publishing 
of your recent edition of the he- 
reinabove referred to atlas) and 
immediately publish a memoran- 
dum correcting the above inac- 
čuracy which memorandum 
should be attached to all unsold 
copies of your atlas. In yournext 
edition you should show the Re- 
publics of Lithuania, Latvia and 
Estonia in a color different from 
one used for the Soviet Union".

Organizacijos ir paskiri as
menys, pastebėję panašių netiks • 
lumų kituose leidiniuose, prašo
mi raštu pranešti "Lithuanian 
American Conservative Club, 
Ine.', 2130 Illuminating Buiding, 
55 PublisSquare, Cleveland, Chio 
44113. Gavęs pranešimą, klubas 
atitinkamai reaguos ir rašto nuo
rašą pasiųs pranešėjui.

Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas, Ine.

ATSIUSTA PAMINĖTI

SKAUTŲ AIDAS — 4 nr. LSS 
organas. Medžiaga tiksliai ir 
kruopščiai pritaikyta specifi
niams skautų veiklos reikalavi
mams. Tik vargu ar jaunesni 
skautai prisivers patys tąja me
džiaga susidomėti. Prie to rei
kėtų eiti dažnesnėse skautų skil
čių sueigose, šiaip, tik paštu iš
siuntinėjamas žurnalas, neat
sieks savo tikslo.

KNYGŲ LENTYNA — 4 nr. 
Lietuvių bibliografinės tarnybos 
biuletenis. Leidžia JAV LB Kul
tūros Fondas.
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Senieji ir jaunieji 
čiurlioniečiai

HENRIKAS JOHANSONAS be 
sas, jau 19 metus dainuoja Ciur 
lionio ansamblyje.

JOANA STEPONAVIČIENĖ, 
sopranas, 14 metų ansamblyje.

MEILĖ LEKNICKAITĖ, sopra
nas, 10 metų ansamblyje.

IRENA JOHANSONIENĖ,altas,
5 metai ansamblyje.

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 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

RASA UNGURAITYTE, sopra 
nas, 3 metai ansamblyje.

L,
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

DĖMESIO BUVUSIEMS 
CIURLIONIECIAMS

Ryšium su ruošiamu LTM 
Čiurlionio Ansamblio 25 me
tų minėjimu bendra an
samblio repeticija Įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 2 d., 
4 vai. po pietų Čiurlionio 
Ansamblio namuose. Visi 
buvę čiurlioniečiai esate 
maloniai kviečiami šioje 
repeticijoje dalyvauti.

• Čiurlionio Ansamblio 
25 m. minėjimas Įvyks šia 
tvarka; Akademija-balius 
šeštadieni, gegužės 8 d., 7 
vai., šv. Jurgio parapijos 
salėje. Iškilmingos pamal
dos gegužės 9 d. 10:30 vai. 
šv. Jurgio bažnyčioje. Kon
certas gegužės 9 d., 3:30 
vai., Muzikos salėje. 11021 
East Blvd. (priešais meno 
muziejų.

Dėl staliukų ir pakvieti
mu skambinti: A. Pautie
nių! ER 1-4168. L. Leknic- 
kui 371-5940 ar E. Stepona
vičiui FA 1-5906.

Sidabrinio Jnbili e j aus 
Komitetas nuoširdžiai pra
šo dalyvauti.

♦ NEPAPRASTAS SUSIDOMĖ
JIMAS rodomas neseniai (steig
to Cuyahoga Community 
C o 11 e g e tolimesnio plėtimosi 
ir augimo galimybėmis ir sąly
gomis. Si aukštojo mokslo insti
tucija atidarė duris tūkstančiams 
dėl (vairių priežasčių negalin
tiems tęsti studijų brangiai kai
nuojančiose mokslo (staigose. 
Be to, visos jos yra arba per
pildytos arba (stojant stato ne
paprasti didelius reikalavimus 
žiniomis ir lėšomis.

Kad sudarius sąlygas tolimes - 
niam šios mokyklos plėtimuisi, 
reikalinga statyti naujas patal
pas, kad sutalpinus galimai dau
giau studentų. Be pačių gyvento
jų paramos tų lėšų sukelti neį
manoma. Todėl gegužės 4 d. tas 
klausimas perduodamas spręsti 
paties gyventojams, pasisakant 
už issue Nr. 5, kuria siūloma 
sukelti 6/10 mil. dol. reikalin
goms statyboms vykdyti. Tam pa
siūlymui pritaria visa eilė Cle-

Jaunatviškas mokyklos vakaras
Vysk. Valančiaus mokyklos ba

lius, suruoštas tėvų komiteto ba
landžio 24 d. šv. Jurgio parapijos 
salėje praėjo nuotaikingoje, jau
natviškoje atmosferoje. Skonin
gai išdekoruota salė teikė tinka
mą baliui nuotaiką. Gerai suor
ganizuoti ir gausiai paruošti vai
šių stalai rodė vakaro šeiminin
kių pastangas atsidėkoti sve
čiams, mokyklos rėmėjams, bei 
mokinių tėvams.

Maloniai nuteikė trumpa, bet 
nuotaikinga ir gana originali pro
grama. Didesnę programos dal( 
užpildė mokyklos vyresniųjų šo
kėjų grupė, specialiai šiam vaka
rui paruošta Liudo Sagio, šokėjai, 
programą atlikę ne judesius var- 
žančioj seenoj, o salės vidury, 
turėjo erdvės spartai, šuoliui ir 
šokio judesiui išreikšti. Toji erd
vė leido ir L. Sagio iniciatyvai 
bei režisūrai pasireikšti.

Audėjėlė, Aštuonytis ir Ragu
čių polka (gijo lyg kitą pobfldj, 
kitą vidinę apimtį, jaučiant šo
kėjų laisvę, nesuvaržytą sceni
nio varžymosi. Ragučių polkos 
pabaigai šokin buvo (traukta ir da
lis publikos.

Svarbiausia, svečiams jaunųjų 
šokėjų paruošimas ir jų progra
mos pritaikymas baliaus nuotai
koms paliko gražų ir ilgai prisi
mintiną (spūdj. O prie to pa ruoši
mo daug darbuotasi šokių grupės 
vadovių I. Stasaitės ir A. Gela- 
žytės, galutiną apipavidalinimą 
Įnešus nepamainomam L. Sagiui.

šokius akordeonų muzika lydė
jo A. Balionas ir E. šilgąlis.

Programoje dar pasirodė Mil
da Alkaitytė, parodžiusi savo su
gebėjimus smuiku, Rūta Macke
vičiūtė maloniai nustebino pačios 
aranžuotu, originaliu šokiuir po
rą dainų padainavo studentų trio: 
Stankevičius, Pautienis ir Kli- 
maitis.

Moksleiviai, atsidėkodami už 
programos rengėjų triūsą ir pas
tangas, (teikė gėlių I. Stasaitei, 
poniai Sagienei ir Liudui Sagiui, 
taip pat tėvų komiteto pirm. Vyt. 
Staškevičiui už to komiteto dar
nią ir rūpestingą veiklą mokyk
los labui.

šokiams grojo Jurgio Juodėno 
vadovaujamas moksleivių or
kestras.

Vakaro rengėjams, programos

velando visuomenininių, profesi
nių ir kt. organizacijų.

Atsižvelgiant ( tai, kad ( nau
jąją mokslo įstaigą jau yra (sto 
jusiu ir -nemažas skaičius lietu
vių, vertėtų nepamiršti gegužės 
4 d. ir lietuviams pasisakyti už 
paramą, reikalingą mūsų jauni
mui aukštojo mokslo siekiant. 

ruošėjams ir dalyviams, darbš
čioms mokyklos bitutėms — šei
mininkėms ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie šio vakaro 
priklauso visų dalyvavusių šilu 
padėka .

(mšk)

DALYVAUKIM LOJALUMO 
PARADE

ALT Clevelando skyriaus val
dyba pakartotinai kviečia visas 
Clevelando lietuvių organizacijas 
dalyvauti Lojalumo Dienos pa
rade, kuris (vyks penktadienj, 
balandžio mėn. 30 d. (anksčiau 
numatyta gegužės 1 d.) 8:30 vaL 
vakare.

Parado tikslas yra parodyti pri 
tarimą demokratinei santvarkai 
tuo pačiu laiku kaip komunistai 
rengia (vairias gegužės 1 d. de
monstracijas.

Paraduose dalyvauja JAV ka
riniai daliniai, policija, mokyk
los, tautinės grupės ir kitos or
ganizacijos. Lietuviai jau seniai 
prisideda prie šio metinio para
do ir keliais atvejais yra laimėję 
pirmąsias vietas už gerus pasi
rodymus. Valdyba kviečia Jus vi
sus ( talką ir prašo padidinti - 
lietuvių skaičių šiame pasirody
me.

Parado tvarka:
1. Pradžia 8:30 vaL vakare.
2. Susirenkame ne vėliau kaip 

8:00 vaL East 18-toje gatvėje 
prie Chester Avenue.

3. Dalyvaujame su atviromis 
mašinomis ir jeigu galima (vai
riais plakatais reikalaujant Lie
tuvos laisvės arba prieš komu
nistus nukreiptais šūkiais.

4. Organizacijos turinčios uni
formas ar kepures prašomos jas 
dėvėti. Taip pat pageidaujama, 
kad moterys atvyktų su tauti
niais rūbais.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis ( vald. pirm. A. 
PautienĮ, telef. ER-1.4168.

• Margučių ridinėsimas 
mažiesiems vyko šv. Jurgio 
parapijos salėje, bal. 25 d. 
Šią pramogą vaikams su
ruošė Vysk. Valančiaus mo
kyklos tėvu komitetas. 
Margučių vidinėj imą pra
vedė p. šenbergienė, talki
ninkaujant p. V. Bacevičiui.

Už gražiausius margu
čius buvo išdalintos premi
jos, kurias paskirstė komi- 

. sija iš N. Palubinskienės, 
Stasienės ir šenbergo.

Pirmąja premiją laimėjo 
Liuciui Eidimtaitė, po jos 
sekė Eglė Giedraitytė, Ni
jolė Mainelytė ir Algis Mai
nei is.

Į tokia nuotaikingą Vely
kinę tradiciją p. šenbergie
nė sugebėjo įtraukti ir su
augusius.

NORI MAINYTIS NAMAIS
Vienos šeimos 6 kamba

rių namas Neff Rd. išmai
nymui i didesnį namą su 4 
ar daugiau miegamųjų.

Skambinti EN 1-0657.
(49-50)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dvieju seimu namų. 
Ronna. Hecker. Addison, 
Cornelia ir kt. Arti gero su
sisiekimo. bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu įmokėjimu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

Investavimui
32 butų, arti Lake Shore 

Blvd. Naujas — mūrinis.

8 butai, nuoma 440 dol. 
mėn. 22.0000 dol. Duokite 
pasiūlymą.

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dviejų šeinių na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
ssubiai skambinkite UL 
1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė. John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

Dail. Vytautas Ignas,kurio tapybos ir grafikos paroda atidaroma 
gegužės 9 d. Gailery International patalpose Clevelande. Paroda tę
sis iki birželio 5 d. Drauge su V. Ignu toj pačioj parodoj su savo 
skulptūros ir keramikos kūriniais dalyvaus Clevelando Meno Insti
tuto profesorius John Kingston. R. Kisieliaus nuotrauka

ADVOKATO JULIAUS SMETONOS PASKAITA 
AMERIKIEČIAMS STUDENTAMS

Advokato Juliaus Smetonos 
paskaita "Lietuvos praeitis, da
bartis ir ateitis" Baldwin Wal- 
lace College sutraukė apie 120 
studentų, besidominčių bendrąja 
istorija ir užsienio politika. Nors 
paskaita užsitęsė apie valandą, 
tačiau po paskaitos būrelis stu
dentų liko pasidalinti mintimis 
su prelegentu. Ta proga prele
gentas juos apdovanojo knygomis 

(Barboros Armonienės istorija), 
žurnalais (Lituanus) ir biulete
niais (genocido paroda).

Paminėjęs nukankintas ir nu
žudytas lietuvių tautos aukas, ad
vokatas Smetona perbėgo Lietu
vos istoriją, kiek ilgiau sustoda
mas ties bolševikų ir nacių oku
pacijomis. Paskaitos pabaiga, 
skirta Lietuvos ateičiai nupiešti, 
buvo susieta su pasaulinės politi
kos analize, be kurios šiandien 
negalima nuspėti Lietuvos liki
mo.

Prelegento nuomone,vyraujan- 
tis užsienio politikos motyvas 
yra JAV ir Sov. Sąjungos koegzis
tencija, kuri nei logiškai, nei mo
raliai negali būti pateisinta. JAV 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktas Įsakmiai nurodo, kad "Kiek
vienas žmogus visatos Kūrėjo yra 
apdovanotas nenusavinamomis 
teisėmis, kurių svarbiausios yra 
gyvybė, laisvė ir laimės sieki
mas". Komunistai nepripažįsta 
visatos Kūrėjo, o individo gyvy
bė nėra jo nenusavinama teisė,

• Ieškoma moteris vaikų 
priežiūrai. Tektų gyventi 
kartu. Reikalinga anglų 
kalba. Geras ai lyginimas. 
Rekomendacijos.

Tel. AVY 1-2828.
(47-9) 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI

Licenzijunta lietuvių įmonės, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

A1ARQl ’ETTE GIFT PARCELS SERVICE
3212 So. Halsted St. Chicagos, III. 60608

Telef. C.A 5-1864
2139 ir 2608 AV. 69 St. Chicago, III. 60629

Telef. AVA 5-2737
DIDELIS IŠPARDAVIMAS medžiagų ir kitų prekių nepa

prastai papigintomis kainomis. Angį, kostiumams me
džiagos. kurių kaina buvo $18.00 dabar tik $14.00. 100'1 
vilnonės kostiumams medžiagos buvo $14.00, dabar $10.50. 
Medžiagos 5 kostiumams tik $22.50.

NAUJIENA: Suknelėms medžiagos — nylonas kartu su pa
mušalu.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

bet saugumo policijos preroga
tyva. Jokių laisvių civilizuotų 
valstybių požiūriu Sov. Sąjungoje 
nėra: vienintelė sovietiška "lais
vė" yra girti nežmonišką Sov. 
Sąjungos santvarką iki devinto 
prakaito. Laimės siekimas irgi 
apribotas vienu tikslu: sovieti
nės sistemos (vedimu visame pa - 
šaulyje.

Iki šiol koegzistencija pasireiš ■ 
kė nekaltų žmonių išdavimu Sov. 
Sąjungai, kurio dėka milžiniški 
plotai Europoje ir Azijojeatiteko 
raudoniesiems. Kad tokia politika 
yra nemorali ir neturi etinio pa
teisinimo, o tesivaduoja neprotin
gu ir nedoru oportunizmu, norin
čiu pirkti taiką bet kuria kaina, 
rodo , kad ir toks šūkis ,kaip 
"Better red than dead". Kas skai
tė Šventąjį Raštą, us atsime
na, kad Dievas nubaudė žydų tau
tą, atmetusią tikrąjį gyvąjĮ Die
vą ir vietoje jo ėmusią garbinti 
teliukus, karves ir kitus stabus. 
Už šio Dievo (statymo nesilaiky
mą, Dievas leido asiriečiams.ba 
biloniečiams ir egiptiečiams pa
vergti ir kankinti žydų uutą bei 
ją išvežti ir išsklaidyti po kitas 
šalis.

Rusų, kiniečių ir pietų ameri
kiečių komunisui ne geresni už 
senovės asirus, babiloniečius ir 
egiptiečius, Greta to, jų yra tiek 
daug, kad jie skėrių debesimis 
gali nukloti š( kontinentą ir nu
trinti Ameriką nuo žemės pavir
šiaus. Nuo to, ar Amerika supras 
jos padarytas neteisybes ir tvir
tai pasiryš kovoti dėl protėvių 
paskelbtų teisingumo principų (gy
vendinimo, priklauso viso pasau
lio ateitis. To tikslo neįmanoma 
pasiekti, neatsisakius nuo koeg
zistencijos su komunistais, kuri 
veda į vergovę ir mirt}.

S. P.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vilties draugijos revi
zijos komisija, A. Garmus, 
Stp. Nasvytis ir dr. J. Mau
rukas, dalyvaujant Vilties 
draugijos pirm. dr. VI. Ra
manauskui, iždin. V. Vinc- 
lovai ir reikalų ved. J. čiu- 
berkiui, balandžio 25 d. tik
rino Vilties draugijos apy
skaitų, jai pateisinti doku
mentus bei vedamą atskai
tomybę. Tikrinimas užtru
ko virš 5 vai.

Posėdžio dalyviai po to 
buvo pakviesti pietums po
nų Garmų namuose.

• Inž. Ričardas S. Pau- 
liukonis, nesenai išleidęs 
nauią (vienintelį ne tik 
JAV, bet ir pasauly) teks
tą šaldymo technikoje pa
naudojant cryogeninius ga- 
sus transportacijai, kaip tos 
srities žinovas yra kvie
čiamas konsultantu šaldy
mo technikoje Air Reduc- 
tion, Air Products, Ratio- 
nal Gas Cylinder, American 
Cryogenics ir kitų didelių 
Amerikos ir Kanados kom
panijų. Sąryšy su skystu 
gas u (Liąuefied-crvogenic 
gases) ir jo panaudojimu 
k o m e r c iniams, industri
niams ir kariniams reika
lams. inž. Pauliukonis ke
liama su paskaitomis ir 
šiomis dienomis lankysis 
Floridoje ir Illinois.

• Pabaltiečių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės įvyks 
gegužės 15 ir 16 d. Chicago
je, Foster Park, 8400 So. 
Loomis St. ir Brother’s Rice 
High School, 10001 Pulaski 
Rd. salėse.

Varžybų komiteto pirmi
ninku yra Z. žiupsnys, na
riais Z. Degutis ir K. Avi
žienis.

Organizacinį komitetą su
daro: A. Kareiva. K. Barz
dukas, F. Valinskas.

Varžybų vykdytoju yra 
LSK Neris.

Detroito skaučių suruoštose 
margučių ritinėjimo varžybose 
Juozas Jasiflnas ir Milmantienė 
jaunimui parodė, kaip margučiai 
buvo ritinėjami Lietuvoje...

K. Sargausko nuotrauka

ČIURLIONIEČIŲ 
DĖMESIUI

Čiurlionio Ansamblio Si
dabrinio Jubiliejaus Komi
tetas maloniai kviečia visus 
(aktyviai nebedalyvaujan- 
čius) čiurlioniečius-tes ir jų 
šeimas dalyvauti Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų meni
nės ir tautinės veiklos ju
biliejiniame minėjime, 
įvykstančiame Clevelande.

Gegužės 8 d., 7 v. v. aka
demija, banketas — šv. Jur
gio parapijos auditorijoje, 
6527 Superior Avenue. 9 d., 
10:30 v. r. iškilmingos pa
maldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės, mirusius ir 
gyvus čiurlioniečius — Šv. 
Jurgio bažnyčioje, 9 d., 3:30 
v. p. p. sukaktuvinis kon
certas — Muzikos Instituto 
salėje, 11021 East Blvd.

Komitetas , neturėdamas 
šių čiurlioniečių visų adre
sų, negalėjo pasiųsti kvie
timų. Todėl atsiprašydami 
prašome priimti šį mūsų 
viešą kvietimą. Kurie yra 
gavę kvietimą — juo kvie
čiama ir čiurlioniečio šei
ma.

Apie dalyvavimą prašo
me nedelsiant pranešti ko
miteto iždininkui Edv. Ste
ponavičiui, 3338 Washing- 
ton Blvd., Cleveland, Ohio 
44118. Tel. FA 1-5906.

čiurlioniečiams į sukak
tuvinį koncertą įėjimas 
laisvas.

• Nevv Yorke gegužės 1 
d. įvyksta lojalumo para
das. Jame dalyvauja įvairių 
tautybių grupės. Lietuviai 
taip pat tame parade daly
vauja. Ypatingai šiais me
tais mūsų dalyvavimas la
bai svarbus, nes sueina 25 
metai nuo Lietuvos okupa
vimo, kuri įvykdė Sovietų 
Sąjunga. Todėl Nevv Yorko 
ALTas kviečia visas orga
nizacijas bei pavienius as
menis prisidėti prie lojalu
mo šiam kraštui pademons
travimo. Pageidautina, kad 
galimai daugiau būtų jau
nimo ir apsirengusių tauti
niais rūbais.

Paradas prasidės 1 vai. 
30 min. po pietų. Renkama
si kiek anksčiau 91 Street 
(Park Avenue ir Lexington 
Street).

JAU SAULUTĖ VĖL 
ATKOPDAMA BUDINA 

SVIETĄ
Atbunda vasaros sezonui 

garsusis CAPE COD, ruo
šiasi vasarotojų priėmimui 

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietė. Užsisakyti jau 
galima dabar šiais adre
sais: Irena Veitas, 72 Con- 
gress St., Braintree. Mass. 
Tel. 843-2146 ir Maria Lū
šys, 88-01 104th St., Rieh- 
mond Hill, N. Y. Telefonas 
849-1193.

Ė DIRVOS NOVELĖS KONKURSO PREMIJOS ĮTEIKIMO AKTAS Ė 

ir

BALIUS ■ 
įvyks gegužes 8 d., 7:30 v. v., šeštadienį, Balio Pakšto salėje, 

2801 West 38th Street, Chicagoje.
■ . . 

Programoje: įteikimo aktas, meninė dalis, vakarienė ir šokiai.
J Meninėje dalyje dainuos Natalija Aukštuolienė, akompanuojant muzikui Antanui Kalvaičiui. Aktorė Eglė 

[ Vilutienė skaitys ištraukas iš premijuotos novelės. Į
■ Šokiams gros BALIO PAKŠTO orkestras. Įėjimas su vakariene $5.00 asmeniui. į

Staliukus užsisakyti (iki gegužės 5 d.) pas Bronę Paplėnienę, 5647 So. Wood St., telefonas ■ 
RE 7-8186 nuo 6-9 v. v. ir pas Eleną Matutienę, 2022 West 51st St., tel. PR 8-4236.

RENGIMO KOMISIJA CHICAGOJE £
■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMAS 

PAGERBĖ SPAUDĄ

Balandžio 21d. Overseas Press 
Club patalpose New Yorke Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimas 
pakvietė priešpiečių Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos ir Vengrijos lais

CHICAGO

MONGIRDAITĖS 
KONCERTAS

Solistė Daiva Mongirdai- 
tė sutiko dalyvauti rengia
mame Skautams Remti 
Draugijos koncerte, kuris 
įvyks gegužės 9 dieną Chi
cagos Jaunimo Centre

Daiva Mongirdaitė yra 
baigusi Bostono Universi
teto operos bei dramos fa
kultetą ir toliau tobulinasi 
pas žinomą dainavimo pe
dagogą Emilia Ippolito.

Kritikų atsiliepimai apie 
jos dainavima kaip lietuvių 
taip ir amerikiečių spaudo
je, labai palankūs ir šilti. .

Gegužės 9 d. chicagiečiai 
turės labai malonią progą 
išgirsti ir Įvertinti tą mū
sų jauną, toli pažengusią 
dainininkę. (ak)

PAREIŠKIMAS
Ryšium su šių metų ba

landžio mėn. 9 d. Drauge 
tilpusiu L.S.B. Vyr. Skauti
ninko teigimu, liečiančiu 
Chicagos Jūrų skautų-čių 
tėvus, Chicagos Lietuvių 
Jūrų Skautijos Tėvų Komi
tetas pareiškia:

1. L.S.B. Vyr. Skautinin
ko B. Juodelio pasisakymas, 
liečiantis Chicagos Jūrų 
skautų-čių tėvus, yra klai
dingas ;

2. pakartotinai pareiškia 
pilną pasitikėjimą Jūrų 
Skautijos vadovybei ir va
dovams ;

3. pritarė Jūrų Skautų 
persiorganizavimui į atski
rą, savą organizaciją;

4. sąlygoms pasikeitus, 
pritars ir sveikins kiekvie
ną žingsnį vienybės ir susi
jungimo kelin.

Chicagos Lietuvių Jūrų 
Skautijos Tėvų Komitetas 

vosios spaudos ir organizacijų at
stovus. Po Seimo pirmininko V. 
Germenji kalbos buvo įteikti PET 
Seimo veiklos dešimtmečio me
daliai su pažymėjimais. Lietu
viams medaliai buvo skirti: Ame 
rikos Lietuvių Tarybai, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmininkui 
Leonardui Simučiui, laikraš
čiams: Darbininkui, Dirvai,Drau
gui ir Naujienoms. Spaudos ir or
ganizacijų medalius gavusių var
du padėkos žodį tarė Francis 
Wazeter, prezidentas Lenkų Kon
greso New Yorke. Iškilmėse da
lyvavo šie lietuviai: V. Sidzikaus- t 
kas, prel. J. Balkūnas, K. Bieli
nis, Tėvas Petras Baniūnas, OFM 
A. Landsbergis ir P. Vainauskas.

ELTA

♦ TEODORAS BLINSTRUBAS, 
Lietuvių Fondo valdybos pirminin
kas, siųsdamas Lituanus žurna
lui 10.00 dolerių, tuo tapdamas 
Lituanus žurnalo rėmėju, rašo: 
"Lituanus žurnalo leidimu mūsų 
jaunimo akademinė karta išsira
šo sau auksinių raidžių pažymė
jimą, kad ji savo skaidria meile, 
giliu ryžtu ir kietu darbu siekia 
Lietuvių Tautai laisvę atgauti ir 
kelia jos vardą, svorį ir reikš
mę pasaulio tautų bendruomenė
je. Jus visus sveikinu ir linkiu 
geriausių siekių. Tegul bendro
mis pastangomis mūsų Tauta vėl 
atsistoja ant savo kojų ir būna 
savo gyvenimo tvarkytoja bei atei -» 
ties kūrėja!"

Lituanus žurnalui aukas gali
ma siųsti per Lituanus Centrinį 
Vajaus Komitetą Detroite, arba 
tiesiog: Lituanus, Post Office 
Box 9318, Chicago, III. 60690.

BOSTON

DIDYSIS PAVASARIO 
DAINŲ ARIJŲ IR DUETŲ 
KONCERTAS BOSTONE

įvyks gegužės 2 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p., Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje,
3-me aukšte, 368 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Programą atliks Pruden
cija Bičkienė ir Stasė Dau
gėlienė — iškiliosios solis
tės, plačiai žinomog ne tik
tai lietuvių visuomenėje dėl 
puikių balsų ir įdomios in
terpretacijos, bet daug be
sireiškiančios ir amerikie
čių vokalinio meno gyveni
me, dalyvaujančios koncer-

Solistė NATALIJA ĄUKŠTUOLIENE dainuos meninėje progra
moje, akompanuojant muzikui Antanui Kalvaičiui, Dirvos baliuje 
Chicagoje gegužės 8 d. Balio Pakšto salėje.

tuose bei operų pastaty
muose. Solistės turi didelį 
repertuarą. Be solo dalykų, 
išpildys retai girdimų mo
terų balsų duetų. Akompo
nuos kompozitorius Vladas 
Jakubėnas ir Rūta Daugė
laitė. Po koncerto bus vai
šės, muzika ir šokiai.

Koncerto pelnas skiria
mas Jaunimo Stovyklos sta
tybai, I’utn ime, Conn. Kon
certą rengia Jaunimo sto
vyklos statybai remti ko
mitetas. Atsilankydami į šį 
koncertą ne tiktai pasigė
rėsime skambiuoju dainos 
menu, bet ir paremsime 
taip reikalingos lietuvių 
jaunimui vasaros stovyklos 
reikalą.

'* BOSTON SUNDAY GLOBĖ, 
balandžio 18 d. plačiau paminėjo 
Kazio Merkio įkėlimą į JAV rink

tinę (komanda 6 vyrų). Atžymė
ta, kad jis JAV koresp. žaidikų 
klasifikacijoj šiemet vardinamas 
antruoju po Hans Berlinerio ir 
JAV komandon išrenkamas ant
rą kartą; VI pasaulio p-bėseMer 
kis geriausiai gynė JAV spalvas.

* KęSTUTIS MAKAITIS gerai 
laikosi Massachusetts mokslei
vių varžybose, kurias pradėjo 160 
jaunuolių! Makaitls laikosi pir
mam dešimtuke. Varžybos užsi
baigė šeštadienį, bal. 24 d.Cam- 
bridge YMCA namuose.

• MEISTERIS POVILAS TAUT- 
VAIŠAS davė simultaną Chicagos 
Western Electric šachmatinin
kams. Tautvaišas laimėjo 19par
tijų, 2 pralaimėjo.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI

TVORAS JCSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

BOLESLOVUI MASIULIUI

mirus, Poniai MASIULIENEI, sūnums ir jų šei

moms gilią užuojautą reiškia

Ada ir Pranas 
S u t k a i

Didžiam Lietuvos darbuotojui

BOLESLOVUI MASIULIUI 
mirus, ponią K. MASIULIENĘ. sūnus VISVAL
DĄ, VILIŲ, MINDAUGĄ ir artimuosius giliai 
užjaučiame

Antanas, Vanda Mažeikai ir 
šeima

Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybė, kuri deda daug pastangų, kad JAV Kongrese būtų pravestos 
rezoliucijos, reikalaujančios Lietuvai laisvės. Sėdi iš kairės: estas B. Nurmsen, sekretorė Birutė Lem- 
bergaitė, iždininkas J. A. Petrauskas, pirmininkas L. Valiukas ir A. Reins (latvis).

L. Kančausko nuotrauka

įrengiame tvoras, duris, 
langus, stogelius, tureklius 
ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS 
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdIow 5-6291.

bet kuriuo laiku,
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.
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