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VAKARAI SIŪLO NEPRIKLAUSOMA, BE VETO 
TEISES NUSIGINKLAVIMO ORGANIZACIIA 

c

Lietuvos nacionalinėj
M.MaŽvydo bibUoieKa]

Vakarų valstybės Žene
voje įteikė Sovietijai provi
zorinę tarptautinės nusi
ginklavimo organizac i j o s 
schemą. Pagal yakarų pla
ną, naujoji organizacija bū
tų atsakinga už kontrolę 
kiekvieno nusiginklav i m o 
žingsnio, nuo šautuvo padė
jimo iki branduolinių gink
lų sunaikinimo. Jos galia ir 
dydis augtų su kiekviena 
nauja nusiginklavimo su
tartimi, kuri būtų pasiekta 
tarp Rytų ir Vakarų ir per
duota organizacijai. Jai va
dovautų vykdomasis komi
tetas iš maždaug 14 asme-

NERAMUMAI IRAKE
Daugely Irako vietovių, 

kaip dabar patirta, praeitą 
savaitę įvyko susišaudymų 
tarp nacionalistų ir komu
nistų. Kruvini susirėmimai, 
kurie laikomi didžiausiais 
nuo praeito rudens, kada 
buvo bandyta nužudyti 
premjerą Kassimą, siekę 
net tokias , tolimas vietoves, 
kaip Mosulą, kuriame pra
eitais metais buvo prasidė
jęs sukilimas, protestuojant 
prieš komunistų infiltraci
ją vyriausybėn.

Neramumai prasidėjo po 
to, kai Kassimas paskelbė 
bausmių sumažinimą pen
kiems asmenims, kurie po 
1958 m. Kassimo perversmo 
buvo apkaltinti "krašto iš
davimu”. Stebėtojai sako, 
kad gatvių kautynės buvu-

Egiptas atmetęs sovietų ‘globą’
Iš paprastai patikimų 

šaltinių Kaire patirta, kad 
Sovietija praeitą savaitę 
p a s i s i ūliusi "apsaugoti” 
Jungtinės Arabų Respubli
kos sienas užpuolimo atve
ju. Jungtinė Arabų Respub
lika mandagiai, bet griežtai 
tą pasiūlymą atmetusi, nes 
toji "globa” prieštarautų 
prezidento Nasserio neutra- 
listinei politikai, dėl kurios 
jis vengiąs bet kokių pak
tų ir sąjungų.

Nasseris vakar išvyko 
trijų savaičių kelionei į Pa
kistaną ir Indiją. Kelionės 
metu jis mato turėti eilę 
pasitarimų su Indijos prem
jeru Nehru.

Kaire suprantama, kad 
Nasserio atsisakymas pri
siimti sovietų "globą” ne
reiškiąs, jog Nasseris ne
priimtų daugiau ginklui iš 
Maskvos. Atvirkščiai, pra-

O ko jus norite? Jūsų apsisprendimą darau aš!

nu.
Didžiosios valstybės nau

jojoje organizacijoje turėtų 
nuolatines vietas — pana
šiai, kaip Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje, bet be veto 
teisės. Kitus narius parink
tų speciali taryba, sudaryta 
iš nusiginklavimo sutarčių 
signatarų.

Organizacija būtų nežy
miais, "popieriniais” — ry
šiais susieta su Jungtinėmis 
Tautomis. Kokia tų "nežy
mių ryšių” su Jungtinėmis 
Tautomis apimtis, Vakarų 
pasiūlyme dar nenurodyta. 
Iš vienos pusės norėta pa- 

sios inspiruotos nacionalis
tų, siekiančių atkeršyti ko
munistams už praeitais me
tais jų nužudytuosius na
cionalistus. Valdžios parei
gūnai iš karto nenorėjo ar
ba nepajėgė riaušių numal
šinti.

Įvykdyta plataus masto 
areštų, daugiausia komu
nistų, bet incidentai dar ne
są nuslopinti.

P r e m j eras Kassimas, 
siekdamas įsiteikti gyven
tojams ir nukreipti dėmesį 
nuo incidentų, paskelbė pla
nus "Palestinos respublikos 
armijai" steigti.. Ji turė
sianti atgauti iš Izraelio kai 
kurias teritorijas. Armijos 
apmokymas būsiąs pradė
tas balandžio 15 d9 

eitą savaitę jis prasitarė, 
jog numatąs įsigyti dau
giau ginklų, jei Izraelis 
gaus jų naujas siuntas iš 
Vakarų. Iš pareiškimo buvo 
suprasta, kad ginklai būsią 
perkami iš sovietinio bloko 
kraštų.

Kaire taip pat didelio dė
mesio atkreipta į Chruščio
vo pareiškimą Paryžiuje, 
kad jis "neturėsiąs kito pa
sirinkimo”, kaip tik siųsti 
ginklus į Vid. Rytus, čia 
neabejojama, kad sovieti? 
nio diktatoriaus pareiškime 
pirmoje eilėje galvojama 
apie Egiptą.

Sovietų pasiūlymas "glo
boti” JAR teritoriją buvo 
padarytas per rusų delega
ciją, kuri atvykusi disku
tuoti apie ekonominę pagal
bą Sirijai. 

likti daugiau laisvės dery
bose su sovietais, iš antros 
— ir patys Vakarai dar nė
ra aiškiai sutarę.

Dalis Vakarų diplomatų 
tiki, kad tokia organizacija 
turėtų būti visai nepriklau- 

. soma, nes nusiginklavimas 
esąs tokia svarbi ir kompli
kuota problema, kad ją ga
lėtų įgyvendinti tik nepri
klausoma organizacija, tuo 
tarpu Jungtinės Tautos šlu
buoja dėl nuolatinių veto 
naudojimų. Be to, ir psicho
loginiu požiūrių būtų efek
tingiau tokį žingsnį pradėti 
visiškai iš naujo.

Bet kiti Vakarų diploma
tai ginčija, kad atskiros or
ganizacijos kūrimas nenau
dingai įvestų konkurenciją 
Jungtinėms -Tautoms, su
kurdamas paralelizmą, dvi
gubą narystę ir t.t. Be to, 
per Jungt. Tautas Vakarai 
galėtų gauti tikslesnį žvilg
snį į sovietų pažiūras. Esą, 
Jungt. Tautose sovietai už
siangažavo nusiginklavimo 
pionieriais, ir tą jų užsian
gažavimą reikėtų išnaudoti 
pačiose Jungtinėse Tautose.

Dovydo stovykloje vyku
siuose pasitarimuose tarp 
prez. Eisenhowerio ir britų 
premjero Macmillano buvo 
ieškota kontrapasiūlymo į 
sovietų pareikštą sutikimą 
su daliniu atominių bandy
mų uždraudimu, bet susietą 
su klauzule, kad "atominio 
klubo" nariai patys turi įsi
pareigoti nevykdyti mažųjų 
požeminių spro g d i n i m ų 
penkerius ar ketverius me
tus.

Kiek iš autoritetingų šal
tinių patiriama, britų — 
amerikiečių kontra pasiūly
me numatoma priimti so
vietinį projektą su keliais 
svarbiais pakeitimais:

• susitarimas nutraukti 
mažuosius požeminius ato
minius bandymus turi ga
lioti tik metus, o ne ketve
rius ar penkerius, kaip so
vietai yra užsiminę;

• tas susitarimas turi 
būti neoficialus ir nerašy
tas, t. y. nereikalingas for
malių patvirtinimų;

• jo galiojimo ilgumas, 
lygiai kaip ir perspektyvos 
ji paversti formaliu paktu, 
turėtų priklausyti nuo so
vietų noro bendradarbiauti, 
kuriant inspekcinę sistemą 
didiesiems ir mažiesiems 
požeminiams sprogdini
mams kontroliuoti.

Pavasaris ir mūsų žemėje. Jaunieji rūpinasi, kad nors grįžę paukščiai turėtų nuosavus namus...

SOVIETINĖS PROPAGANDOS PASTANGOS
Sovietai bando įtikinti pasaulį, kad Sovietija yra

stipri ir turi gerus norus
Paskutinieji įvykiai Pa

ryžiuje ir Ženevoje aiškiai 
parodė, kokio plataus masto 
ir kaip tiksliai suplanuota 
propaganda sovietai bando 
palenkti laisvojo pasaulio 
nuotaikas savo naudai, kad 
artėjančioje viršūnių kon
ferencijoje išpešus kuo di
desnį laimikį. Ta propagan
da siekiama "išplauti sme
genis” ne tik eilinio žmoge
lio, bet ir politiko, kad lais
vasis pasaulis padarytų 
Kremliui daugiau nuolaidų.

P a g r indines sovietinės 
propagandos temas dabar 
sudaro nusiginklavimas ir 
Vokietija.

Sovietų vadai yra įsitiki
nę, kad ginklavimosi lenk
tynės yra nuvarginusios pa
saulį, ir jame įsigali troški
mas, kad būtų palengvinta 
tų lenktynių užkrautoji 
sunki mokesčių našta. 
Chruščiovas žino, kad eili-

Trumpai iš viso 
— pasaulio —

POPIEŽIUS JONAS XXIII pa
kėlė dar tris vyskupus kardino
lais "i n pecto r e", t. y. neskelbiant 
jų pavardžių. Spėliojama, kad 
pakeltieji gyvena anapus ge
ležinės uždangos, ir pavardžių 
skelbimu būtų jiems pakenkta. 
Nelauktas popiežiaus pranešimas 
buvo paskelbtas, atliekant anks
čiau pakeltųjų 7 kardinolų šventi
nimo apeigas.

PIETŲ AFRIKOJE prasidėjo 
nauji kruvini susirėmimai tarp 
negrų ir policijos. Jie kilo, kai 
praeitą savaitę žuvusių aukų ge
dulo dieną, minios pradėjo nau
jas demonstracijas, degindamos 
asmens dokumentus, padeginėda- 
mos automobilius, mokyklas ir 
bažnyčias. Mažiausiai 15 asmenų 
žuvo ir yra daug sužeistų, bet 
riaušės tebesitęsia.

GLASGOVE, ŠKOTIJOJE, žuvo 
19 gaisrininkų ir 40 buvo sužeis
ta, kai sprogo sandėlis, kuriame 
buvo Scotch degtinės už 28 mik 
dolerių.

nis žmogus neįsigilina į so
vietinių pasiūlymų detales 
ir nemato jose užmaskuotos 
grėsmės. Todėl kiekvienas 
sovietų ėjimas, iššaukiąs 
skambias laikraščių antraš
tes ir specialius radijo biu
letenius, veikiąs sovietų 
naudai — galįs palenkti va
kariečių publikos nuomo
nes, kurios turėtų persverti 
pasiūlymus įsiskaic i u s i ų 
diplomatų ir technikų bai
mę.

Vokietijos atžvilgiu Mas
kva naudoja dvigubą takti
ką, kurią Chruščiovas vaiz
džiai išryškino Prancūzijo
je, bandydamas sukelti pri
sikeliančios agresingos Vo
kietijos baimę ir gąsdinda
mas separatine taikos su
tartimi su Rytų Vokietija, 
jeigu nebus sutikta su jo 
reikalavimu Vakarų Berly
ną paversti laisvu miestu.

Savo propaVandoje Sovie- 

Frondizi

ARGENTINOS sostinėje tero
ristai pirmadienį vėl išsprogdi
no dvi elektros jėgaines. Sek
madienį pravestieji rinkimai pa
rodė vyriausybės populiarumo 
kritimą. Prezidento Fondizi par
tija gautais balsais liko trečioje 
vietoje, bet parlamente, žemuo
siuose kongreso rūmuose, vis dar 
tebeturi 16 atstovų daugumą. Ko
munistai irperonistai,kuriųpar- 
tijos uždraustos, surinktų tuščių 
balsų gausumu užėmė antrą vietą.

tija bando Įtikinti pasaulį, 
kad ji esanti stipri kariškai, 
ekonomiškai ir moksliškai. 
Bandomas sudaryti įspūdis, 
kad jos galia auganti nepa
prastai greitai ir stipriai. 
Tam tikslui naudojama 
kiekviena iššauta raketa, 
kiekvienas Chruščiovo pa
sigyrimas apie naujus pra
monės laimėjimus, kiekvie
na "geraširdiškai” duodama 
paskola ūkiškai ątsiliku- 
siems kraštams.

Kitas sovietinės propa
gandos tikslas yra suardyti 
vieningumą tarp jos opo
nentų. Amerikoje skleidžia
ma mintis apie nacizmo at
gimimą Vakarų Vokietijo
je. Prancūzijai siūlo drau
giškumo sutartis su Sovie
tija, kartu primenant, kiek 
Prancūzija yra nukentėjusi 
nuo Vokietijos, pradedant 
1870 metais. Britams įkal
binėjama, kad JAV iš visur 
išstumianti Britaniją, idant 
patenkintų savo gobšumą. 
Kiekvienas atsirandan č i ų 
nuomonių skirtumo atvejis 
kuo skubiausiai ir kuo pla
čiausiai bandomas išpūsti.

Toliau Maskva nuolat ka
la, kad Vakarų įtarimai ir 
nepasitikėjimas esą be pa
grindo, kad sovietų žodžiu 
galima pilnai pasitikėti. 
Praeitą rudenį lankydama
sis Amerikoje, Chruščiovas 
tą mintį pavaizdavo simbo
liškai, pareikšdamas viltį, 
kad šiame krašte dingsiąs 
Rusijos, kaip "velnio su ra
gais ir uodega” vaizdas.

Ar daug Sovietijai pasi
sekė savo propaganda pa
siekti? Sovietų laimėjimai 
karinėje technologijoje, jų 
sputnikai ir lunikai iššaukė 
s u s i r ū pinimą pasaulyje. 
Taip pat įspūdingi tebėra ir 
Chruščiovo nuolatiniai gra
sinimai, kad jie savo bran
duoliniais ginklais galį "nu
skusti nuo žemės pavir
šiaus” kiekvieną eventualų 
priešą. Ūkiškai atsiliku-

(Nukelta į 2 psL)
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BUDAPEŠTAS TYLI IR KENČIA Taip buvo išdavinėjama Amerika

Nuo "Laisvės aikštės” iki "Laisvės pirties".- Gresia ūkinė katastrofa.
Žodis "laisvė" Budapešte po 

1956 m. sukilimo turi keistą 
skambesį. Nustebęs užsienietis 
turi konstatuoti, kad--greičiau- 
siai įsakymu iš viršaus--tas žo
dis dabar vartojamas kiekviena
me žingsnyje, galbūt norint pri
dengti tikrosios laisvės stoką. 
Čia yra Laisvės aikštė, Laisvės 
viešbutis, Laisvės tiltas, Laisvės 
kalnas ir net Laisvės pirtis.

Apgaulingos, kaip ir ši 
"laisvės" infliacija, yra ir per
pildytos vitrinos Vaci gatvėje, 
kur krautuvės skirtos užsie
niečiams ir partijos viršūnėms. 
Įvairiausių prekių yra gausu, ir 
jos vitrinose sukrautos nuosta
biu neskoningumu. Vaci gatvėje 
galima gauti geriausios rūšies 
tikros angliškos medžiagos, 
itališkų apelsinų ir Pietų Ame
rikos bananų, tačiau darbininkų 
vaikai, kurie stoviniuoja priešais 
vitrinas, net nežino, kad tie vai
siai yra valgomi. KinietiŠkas 
brokatas ir rusiški kailiai vilio
ja iš kitų vitrinų, tačiau moterys, 
galinčios pajėgti tai įsigyti, . 
yra aukštųjų valdininkų žmonos 
ir prostitutės, kurios su slapto
sios policijos palaiminimu^di- 
džiųjų viešbučių koridoriuose 
dairosi "įdomių užsieniečių".

--Žiūrėkite, tai grafienė,-- 
šnibžda tūlas vengras užsienie
čiui vienoje ištaigingesnėje ka
vinėje, rodydamas raudonplaukę 
moterį.--Po Budapešto sukilimo 
ji buvo apskųsta ir areštuota, 
tačiau nuostabiai greitai vėl pa
leista. Netrukus pradėta kalbėti, 
kad ji įsipareigojusi sangulauti 
su Vakarų, o kartais ir Rytų 
užsieniečiais, ir juos šnipinėti.

Bet tai vengras pasakojo la
bai gerai pažįstamam austrų 
laikraštininkui, ir tai buvo labai 
reta išimtis. Šiaip budapestie- 
Čiai po sukilimo žlugimo sveti
mųjų atžvilgiu pasidarė labai ty
lūs ir užsidarę. Tiesa, dar su
tinkama tradicinio vengrų drau-

giškumo ir galima kalbėtis nepa-' 
vojingomis temomis. Bet kiek
vienas pasikalbėjimas išįra, kai 
tik palieti tokias keblias temas, 
kaip politinius reikalus, gy
venimo standartą ir santykius su 
okupacinėmis įgulomis.

Nepasitikėjimas Budapešte iš
augo, kai visagalės slaptosios 
policijos AVHtarpanįšmugeliuo- 
ti gerai užsienio kalbas moką 
agentai, kurie, apsimesdami už
sieniečiais, seka gyventojų nuo
taikas. Kartais atvykėliai iŠ už
sienio yra komunistai, kurie vė
liau viską atraportuoja slaptajai 
policijai. Jų pastangos daugelį 
šeimų įstūmė nelaimėn ir var- 
gan.

Dvi žmonių grupės Budapešte, 
nepaisant fantastiškų kainų, nau
dojasi visiška laisve ir gyvenimo 
patogumais: "naujoji klasė" iš 
vienos pusės, ir prostitutės, 
spekuliantai bei šnipai--iš ant
ros. Jų pajamos viršija eilinio 
mirtingojo mėnesinį atlyginimą. 
Tekstilės darbininkas gali dau
giausiai uždirbti 1200 forintų, 
smulkus valdininkas--1400, ang- 
liakasys--2500, o superaktyvis- 
tas 4000 forintų. Tačiau viduti
nės kokybės kostiumas kainuoja 
nuo 1800 iki 2000 forintų, tele
vizijos aparatas su mažyčiu ek
ranu--5500 forintų ir iŠ Lenki
jos importuotas "Warszawa" au
tomobilis 64,000 forintų.

Valdovai nuolat kalba apie pa- 
gerėjimą--kai pagaliau būsianti 
"konsoliduota" nuo sukilimo sun
kiai nuketėjusi ekonominė būklė. 
Tačiau Vengrijos ūkis vis dar 
tebesiūbuoja prie bedugnės 

briaunos. Importas padidėjo treč
daliu, eksportas sumažėjo ket
virtadaliu. Planuotojai ir statis
tikai Budapešte pripažįsta, kad 
produkcija sumažėjusi, o jos iš
laidos padidėjusios, tačiau ven
gią katastrofinius statistinius 
duomenis skelbti. Bijomasi to
limesnių sukrėtimų, kai 1960 me-

tais reikės pradėti grąžinti "pa
galbos” paskolas Sovietijai ir ki
tiems Rytų, bloko kraštams. Ne
seniai buvo 14% padidinti mokes
čiai, ir netrukus laukiama 
daugiau panašių "priemonių gy
venimo standartui pagerinti". 
Nuolatiniais skatinimais taupyti 
gyventojai varomi įpaniką, ir ne
seniai ck nario Jeno Fock pas
kelbtosios užuominos apie naujas 
aukas "sunkiajai pramonei vys
tyti nei stiprinti" taip pat neke
lia optimizmo.

Milžiniškieji Sztalinvaros fab
rikai, kurių įrengimas prarijo 4 
bilijonus forintų, geležį ir plieną 
tegali gaminti tokia kaina, kuri 
yra 50% aukštesnė už pasaulinės 
rinkos kainą. "Sanacijos projek
tas", kuris dabar pravedamas 
tuose fabrikuose, apčiuopiamų 
rezultatų neduos iki 1964 metų. 
Ir tokių fabrikų yra šimtai, net 
tūkstančiai, kurie po sukilimo 
buvo įrengti klaidingais pa
grindais ir savo nuostoliais kliu
do pagerinti pašlijusią būklę.

Yra nepasisekimų, kurie nu
slepiami, bet yra ir tokių, kurie 
žinomi visame krašte. Pa
vyzdžiui, keletas bilijonų forintų 
buvo investuota į požeminio ge
ležinkelio statybą; pamišęs 
komunistinis režimas buvo be
bandąs puošnumu pralenkti net 
garsųjį Maskvos požeminį trau
kinį. Bet pervėlai buvo apsižiū
rėta, kad persiplanuota, ir darbai 
buvo sustabdyti. Budapešte nuo to 
laiko kursuoja anekdotas, kuris 
tipiškas vengrų pakaruokliška
jam humorui anno 1960: esą, po- 
žerrro geležinkelio statyba buvu
si sustabdyta dėl to, kad trau
kinys nesusidurtų su giliai po 
žeme nuskendusiu gyvenimo 
standartu.

BUVUSIU DRAUGU AKISTATA
Per antrąjį slaptąjį priešame- 

rikinės veiklos tyrinėjimų komi
sijos posėdį, kuriam pirminin
kauja senatorius RichardNixon, iš 
pašalinių aplinkybių nustatoma, 
kad Whittaker Chambers paro
dymai yra tikri. Tačiau ir Alger 
Hissas suvokia, kad įkliuvęs į 
spąstus, tik jam neaišku, kurio
je vietoje. Jis pradeda meluoti 
ir išsisukinėti. Senatorius Nixo- 
nas paklausia, ar jis sutiktų sa
vo parodymus pakartoti melo de
tektoriaus bandyme. Hissas at
sisako. Komisija nusprendžia 
Hissą ir Chambersą suvesti akis - 
taton.

kuris stengiasi į jį nepažvelgti.
Pirmininkas atidaro posėdį ir 

abu vyrus paprašo atsistoti ir 
pasižiūrėti vienam į kitą. Hisso 
akyse regima atvira pašaipa. 
Tai tas vyras tikisi drįstąs jį 
paklupdyti? Su pašiepiančia šyp
sena jis kreipiasi į pirmininką 
ir klausia:

--Ar galiu tą džentelmeną pa
prašyti, kad jis ką nors pasa
kytų?

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

*

Chambers laiku negavo trum
pai terminuoto kvietimo. Tačiau 
kažkoks jausmas jį paskatina, 
lankantis Washingtone, užsukti 
į tyrinėjimų komisijos raštinę. 

Ten jis užpuolamas klausimais: 
--Kur tamsta dingai? Mes 

tamstos ieškome. Prašome 
skubiai vykti į New Yorką.

Kad ten jam reikės susitikti 
su Hissu, niekas nepasako.

Iš Pennsylvanijos stoties New 
Yorke jis su keliais senatoriais 
nuvyksta į Commodore viešbutį, 
kur komisijos posėdžiui yra re
zervuotas apartamentas. Jis pa
prašomas laikinai palaukti mie
gamajame, kol bus pakviestas į 
posėdį.

Netrukus vienas komisijos na
rys nusiveda jį į apartamento 
salioną. Nieko nenujausdamas 
žengia Chambers pro duris ir pa
mato Alger Hissą, nors tas nusi
sukęs nugara ir nemato reikalo 
atsisukti.

Kambarys pilnas žmonių. Vie- 
‘ nas senatorius nurodo Chamber- 

sui vietą: sofą po atviru langu, 
pro 
štiš 
vių. 
Jis
prakaitą ir žvalgosi į Hissą,

kurį kambarin veržiasi kar- 
iš įkaitusių Manhattano gat- 
Kaitra kankina Chambersą. 
nuolat šluosto nuo kaktos

SKOLINIMO-NUOMA- 
VIMO SUTARTIMI, 

kaip iš JAV prezidento 
praneš imo kongresui 
1946 I 31 buvo paskelb
ta, JAV yra davusi So- 
vietijai tarp 1941 11 
ir 1945 9 
tankų 
sunkveži
mių 
džypų 
motociklų 
lėktuvų 
priešlėktuvinių 
patrankų 
kulkos
vaidžių 
sprogst 
medž. 
transport- 
laivių 
povand. 
laivų 
naikintojų 
torpedlaivų 
laivų mašinų 
plieno 
padangų 
maisto 
batų
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Senatorius linkteli galva, ir 
Hissas kreipiasi į Chambersą:

--Ar galėtumėte pasakyti po
rą žodžių?

Time redaktoriaus veidas vi
siškai baltas. Ar įmanoma, kad jo 
buvęs draugas vaidintų tokią 
komediją? Tačiau jis atsako:

--Aš vadinuosi Whittaker 
Chambers.

Hissas prieina artyn. Pri
merktomis akimis, tartum tirda
mas kokio seno paveikslo arba 
skulptūros tikrumą, jis žiūri į 
Chambers. Paskui prabyla:

--Ar galite savo burną plačiau 
praverti, kai kalbate?

yra George Crosley, kurį ka
daise pažinojau.

Chamberso kantrybė pasibai
gia. Jis garsiai šaukia Hissui:

—Kiek žinau, aš nesu Crosley, 
bet tamsta neabejotinai esi Al
ger Hiss, ir tamsta buvai ko
munistas, lygiai kaip ir aš.

Tada jis atsisuka į pirminin
ką ir dar kartą papasakoja, kaip 
"aparatas" jį pasiuntė į Wash- 
ingtoną, ir kaip jis ten susipa
žino valstybės departamento val
dininką, kurį jis turėjo "apdirb
ti."

--Tas valdininkas buvo Alger 
Hiss,--baigia jis savo išvedžio
jimus.

Hissas net nemirktelia. Jis 
ramiai išdėsto priešingą pareiš
kimą, kad jis pažinojęs žurnalistą 
pavarde George Crosley, kuriam 
visada stigo pinigų, ir kuris pa
kartotinai prašė jo pagalbos. 
Paskui jis atsisuka į Chambers 
ir klausia:

--Tamsta juk anksčiau vadi
naisi George Crosley?

Chambers kategoriškai nugin
čija:

--Ne! Jokiu būdu!
--Ar tamsta su savo žmona ir 

vaiku vienu metu negyvenai mano 
bute, New Yorko 29-joje gatvė
je, kai aš buvau išvykęs?

--Žinoma.
Senatoriai suklūsta. Tuo būdu 

Hissas pats prisipažįsta, kad jis 
buvo pas save priėmęs tą Whitta- 
ker Chambers. Ką reiškė ko
medija, kurią jis anksčiau vai
dino? Žmogų, kuris buvo pri
imtas į butą, atpažįstama juk ir 
po eilės metų.

Bet staiga šaltas ir apsukrus 
diplomatas praranda savo ner
vus. Beveik atrodo, kad jis nori 
pulti Chambers ir jį sumušti. 
Susijaudinęs jis pribėga artyn ir 
sušunka:

--Aš reikalauju, kad tamsta 
savo išgalvotus kaltinimus pa
skelbtum už šio posėdžio ribų, 
kad aš galėčiau tamstai iškelti 
bylą. .AŠ tikiu, kad tamsta tai 
nelaukdamas atliksi.

Senatoriai supranta: tai puoli
mas kertėn užspeistos žiurkės, 
kuri beviltiškoje būklėje puola 
stipresnį priešą. O gal Hissas 
laukia, kad ir Chambers "mirtų" 
atliktų "savižudybę" arba kitaip 
dingtų? Tada jis, likęs gyvas, 
taptų moraliniu laimėtoju.

Pirmininkas uždaro posėdį, ta
čiau Čia pat paskelbia, kad Alger 
Hissas ir Whittaker Chambers 
turės dar kartą susitikti, bet 
jau viešame posėdyje, kurin bus 
įleistos ir televizijos kameros.

MAIN OFFICE - SPECIAL HOURS FOR 

SATURDAY, APRIL 2 - 9:30 TO 4:00

Maskvos radijo ir so
vietinė spauda 1944 6 
11 paskelbė, kad Sovie- 
tija tarp 1941 10 1 ir 
1944 4 30 iš JAV, Ka
nados ir Britanijos yra 
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Chambers tuoj pat pajunta, ką 
tai turi reikšti. Anksčiau jis nuo
lat gėdydavosi dėl savo blogų 
dantų. Bet tai jau praeitis, nes 
jis buvo pas dantistą. Jis garsiai 
atšauja:

--Aš esu vyresnysis Time re
daktorius Whittaker Chambers.

Hissas atsisuka į pirmininką 
ir klausia:

--Ar to džentelmeno balsas ir 
ankstesniuose parodymuose 
skambėjo, kaip dabar?

Senatorius McDowell, kurį ta 
komedija erzina, sarkastiškai at
kerta:

—Lygiai taip pat, pone Hissai!
Chambers išpildo ir antrąjį 

Hisso prašymą, paimdamas pa
siūlytą žurnalą ir skaitydamas 
nurodytą straipsnį. Hissas klau
so, tarytum norėdamas įklasi- 
fikuoti retą paukščio šūksnį.

Ir demokratų senatorių veiduo
se atsispindi nepasitenkinimas. 
Ta komedija perdaug sutirštinta. 
Hissas pajunta nepritarimą jo 
elgesiui. Jis nutraukia Chambers 
ir kreipiasi į pirmininką:

--Aš tikiu, kad tas džentelme
nas, kuris čia neseniai skaitė,

Sovietinės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

siuose kraštuose įspūdį su
daro ir lengva ranka dali
namos paskolos ar pašalpos. 
Tačiau giliau Į tuos reika
lus nagrinėja ekspertai pa
stebi, kad tuose mostuose 
esama perdidelių išpūtimų, 
kad gyvenimo lygis Sovie- 
tijoje vis dar nepagerėjęs 
ir nepatenkinamas.

Britų premjerų Macmil- 
lano staigus atvykimas į 
Washingtoną taip pat kelia 
įspūdį, jog Maskvai iš da
lies sekasi skaldyti NATO 
sąjungininkus.

Taip pat dar tebėra pasi
dalinusios nuomonės dėl 
Vokietijos ir Vakarų Berly
no tarp Prancūzijos ir Vo
kietijos iŠ vienos pusės ir 
Britanijos bei JAV iš ant
ros. Liūdniausias faktas, 
kad, belikus maždaug še
šioms savaitėms iki viršū
nių konferencijos, Vakarai 
dar toli gražu neranda ben
dro pagrindo susitarimui.

Šis faktas iš dalies rodo, 
jog esama ir valstybėms va
dovaujančių politikų, kurie 
yra linkę tikėti sovietų žo
džiais. Įtemptaisiais šaltojo 
karo momentais Vakarus 
sulydydavo bendra Stalino 
ir jo intencijų baimė, šiuo 
metu kai kas nori tikėti, 
kad Chruščiovas nesąs toks 
pavojingas, kad jis turįs 
polinkių išlaikyti.savo paža
dus. Deja, tai tuščios viltys, 
ir laimė, kad daugumas po
litikų tuo netiki.
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Trys komendantai... (2) Rapolas Skipitis

Turbūt, ponas, iš Kauno būsi?...
Kauno Apygardos teismo 

sesija Kretingoje pasibaigė. 
Teisėjai grįžo į Kauną tuo 
pačiu geležinkeliu, kuriuo 
buvome atvažiavę. O man 
reikėjo vykti pas kitus du 
komendantus: B. Zaleskį ir 
P. Plechavičių.

B. Zaleskis buvo mano 
geras pažįstamas dar iš 
1905 metų. Jis tuomet bu
vo išėjęs 5 klases reahnės 
gimnazijos ir toliau nebesi
mokė. Dažnai viešėdavo pas 
savo giminaitį, nedidelį dva
rininkėlį bajorą Grinevičių, 
kurio dvarelis buvo gal ko
kie 7 kilometrai nuo mano 
tėviškės, Padubysio vai. B. 
Zaleskis irgi buvo iš bajo
rų, bet jis tuo nesididžiuo- 
davo. Jau 1905 metais jis 
laikė save lietuviu, nors au
go lenkiškai kalbančioj šei
moj. Jis nemėgo savo gimi
naičio Grinevičiaus už jo 
lenkiškumą.

Kiek žinau, B. Zaleskis 
jokiai revoliucinei organiza
cijai 1905-6 metais nepri
klausė, bet man ir kitiems 
savo artimesniems žmo
nėms sakydavo, kad mes 
turime iš Lietuvos išvyti 
rusus valdininkus. Gal nei 
dvidešimties metų neturė
damas B. Zaleskis pasiryžo 
savotišku būdu nušalinti sa
vo artimiausį policijos pa
reigūną — uredniką. To 
uredniko pavardė buvo Ra- 
guzin. B. Zaleskis man sa
kė, kad Raguzinas buvęs iš 
kažkurio Aukštaitijos mies
telio žydas, tik priėmęs pra- 
voslaviją. Jis gerai kalbėjo 
lietuviškai, rokiškėnų tar
me. Tai buvo labai prieka
bus ir didelis kyšininkas. 
Bet kai 1905 metais ėmė 
kilti revoliucijos vėjai, Ra
guzinas pasidarė žmonėms 
geresnis, bet ėmė smarkiai 
girtuokliauti. Vieną kartą 
B. Zaleskis, sutikęs Ragu- 
ziną Padubysio miestely, 
prikalbino jį drauge išgerti. 
Nuėjo į abiem gerai žinomą 
landynę — slaptą smuklę, 
kur žydelkėlė mokėdavo iš
kepti gardžios žuvies ir tu
rėjo alkoholinių gėrimų. B. 
Zaleckis tik nudavė geriąs, 
o Raguzinui vis pylė ir pylė 
degtinės, kol tik jis nusigė
rė ligi sąmonės netekimo. 
Tuomet Zaleskis nukabino 
Raguzino kardą ir atjuosė 
diržą su revolveriu.

Pasiėmęs Raguzino gink
lus ir portfelį su bylom, B. 
Zaleskis pasišalino, o Ragu
zinas paliko susmukęs ant 
kanapos toj slaptoj smuk
lėj. Portfeli su bylom Za
leskis sudegino, o ginklus 
sau pasilaikė. Dėl to įvykio 
Raguzinas tuoj buvo at
šauktas iš Padubysio ured
niko tarnybos. Bet jis pa
sistengė, kad ir B. Zaleskį 
uždarytų į kalėjimą. Gero
kai vėliau, gal už kokių me
tų, Kauno gubernatoriaus 
nutarimu B. Zaleskis buvo 
įkištas į Šiaulių kalėjimą 
penkiems mėnesiams.

Kalėjimas, žinoma, B. Za
leskį dar kiečiau nuteikė 
prieš rusus.

1919 metų ankstybą pa
vasarį sutikau B. Zaleskį 
Krašto Apsaugos Ministe
rijos priemenėj ir vos bepa- 
žinau, nes gal 10 metų jo 
buvau nematęs. Be to jis 
dabar buvo ūsotas ir barz
dotas.

Abu nudžiugome susitikę 
po tiek metų nesimatymo, 
tačiau kiek’ daugiau pasi
kalbėti abu neturėjome lai
ko. Jis buvo kiek susijaudi
nęs ir greitomis man sakė: 

— Nežinau, ar sutikti ar 
ne. Siūlo man komendanto 
vietą Telšiuose. Ten turiu 
iš nieko organizuoti komen- 
dentūrą, sutelkti kuopą ar 
net batalioną kareivių, o pi
nigų žada labai mažai. Sa
ko, pinigų pati ministerija

neturinti, o komendantas 
pats privaląs susirinkti pi
nigų iš gyventojų. Nesu bai
lys, bet tokią vietą užimti 
tikrai prisibijau. Patark, 
Skipiti, ką daryti?

— Priimk, būtinai priimk 
paskyrimą, kursčiau B. Za- 
leskį.

— Turi galvą ir energi
jos, — nepražūsi. Tik neat- 
sisakv1', — pabrėžiau atsi
sveikindamas.

B. Zaleskis paskyrimą 
priėmė ir dabar, po kokio 
pusmečio, Krašto Apsaugos 
ministro paprašytas, mielai 
važiuoju pažiūrėti jo veik
los Žemaitijos sostinėj, nuo 
Kauno atskirtoj bermonti
ninkų okupuota zona.

Susitariau su vienu kre
tingiškiu ūkininku, kad jis 
mane nuvežtų į Telšius. 
Tarp Kretingos ir Telšių 
nei plento nei geležinkelio 
tuomet nebuvo. Jie buvo 
pastatyti vėliau, nepriklau
somybės laikais.

žemaitis ūkininkas kitą 
dieną, 7 vai. ryto, atvažia
vo mane paimti. Važiavom 
pro Karteną ir Plungę. Die
na pasitaikė saulėta ir vi
sai be vėjo. Nors buvau ne 
iš trukšmingos Amerikos, 
bet iš nedidučio savojo Kau
no atvykęs, tačiau vistiek 
labai jaučiau, ir žavėjaus 
Žemaitijos kaimo tyla. O 
kai saulė' krypo į vakarus, 
tai kažkokia burtininko ran
ka apdengė laukus žavin
gais voratinkliais.

Kartenoj, Plungėj ir dar 
kažkokioj vietoj buvome 
sustoję pasiganyti. O jau 7 
vai. vakaro buvome Telšiuo
se. Pernakvojęs viešbuty, 
kitos dienos rytą, jau bu-

Naujausia Telšių miesto nuotrauka, praėjusių metų rudenį daryta nuo Džiugo ežero.

Pirmųjų skyrių turinys
Į senatorius išrinktas draugas Peppone gavo užda

vinį parinkti ir Sovietijon palydėti dešimtį patikimų par
tiečių. Don Camillo, grasindamas-iškelti aikštėn jo slaptą 
praturtėjimą ir įsivėlimą į skandalingą eferą, prievarta 
įsiskverbia į keliaujančių tarpą spaustuvininko Tarocci 
Camillo vardu. Kelionės metu jis užsiima tokiomis super- 
komunistinėmis agitacijomis, kad draugas Rondellą ne
tenka pusiausvyros, sudrasko partijos nario liudijimą ir 
išsiunčiamas atgal į Italiją. Peppone ir Don Camillo apgy
vendinami tame pačiame viešbučio kambaryje.

Tačiau viešbutį jie pasiekė tik 
pavakarėje, nes po universali
nės prekybos krautuvės jie dar 
turėjo apžiūrėti rutulinių guolių 
fabriką ir ligoninę. Vos tik grį
žęs, Don Camillo paskubomis 
nubėgo į savo kambarį.

Peppone, kuriam Don Damillo 
dingimas sukėlė nerimą, paliko 

vau pas komendantą B. Za- 
leskį. Nudžiugo vyras mane 
pamatęs. Malonu buvo ir 
man jį matyti. Bet, po bi
čiuliško p a s i s veikinimo, 
jam pasakiau, kad lankau 
jį ne tik kaip bičiulis, bet 
kaip Krašto Apsaugos mi
nistro siųstas žmogus. Pa
daviau jam paskaityti ir 
ministro raštą.

— Tai man dar geriau. 
Tai bent galėsi pasakyti 
tiems Kauno ponams, kaip 
mes vargstame tame Lietu
vos užkampyje.

B. Zaleskis parodė savo 
raštinę ir pasakojo, kiek tu
rėjo rūpesčio ir vargo, kol 
tą raštinę sudarė. Ypač bu
vę sunku rasti tinkamą bu
halterį.

— O dabar, atrodo, visas 
tas ratas sukasi gerai, — 
patenkintai kalbėjo komen
dantas.

Sutarėm, kad aš komen
dantui nekliudysiu dirbti 
savo darbus ligi 12 vai. Ir 
turėdamas kelias valandas 
laisvo laiko išėjau į miestą 
pasižvalgyti ir su vienu ki
tu žemaičiu pasikalbėti.

Sutikęs kokį neskubantį 
žemaitį prakalbinu, o jei 
pokalbis nelabai sekasi, tai 
greit ir baigiame. Bet štai 
senyvas žmogus su pypkele 
dantyse, lėtai žengia ir vis 
į mane dilbsi. O kai nepik
tai pažiūrėjau, tai jis man 
ir sako:

— Turbūt, ponas, iš Kau
no būsi?

— Taip, iš Kauno. Buvau 
Kretingoj, o į Telšius atva
žiavau tik pasižvalgyti, ir 
vėl grįšiu į Kauną.

(Bus daugiau)

savo ištikimųjų būrelį ir susira
do kleboną bendrame miegama
jame. Jis rado jį įsigilinusį į 
sąsiuvinėlį, kurį buvo išsiėmęs 
iš rankinio lagamino.

--Ar dar negana "Lenino min
čių?—subliuvo Peppone.--Kokią 
velniavą dar čia turi?

Don Camillo net nepakėlė gal

Antrojo pasaulinio karo metu Berlyne veikusios Lietuvių Draugijos valdyba. IŠ kairės sėdi: kun. 
S. Yla, adv. R. Skipitis, P. Ancevičius. Stovi: gen. K. Musteikis ir A. Valiukėnas.

Kamerinės muzikos koncertas
Kovo 20 d. buvo neeilinis 

įvykis Bostono lietuvių kul
tūriniame gyvenime. Kon
certe, kurį rengė The Insti
tute for Progress in Music 
ir Lietuvių Bendruomenės 
Bostono skyriaus valdyba, 
su savo kūriniais pasirodė 
net keturi šiame mieste gy
veną kompozitoriai — John 
Bavicchi, Julius Gaidelis, 
Jeronimas Kačinskas ir Ni- 
cholas Van Slyck. Kaip abu. 
lietuviai jau yra dėl savo 
kūrybos plačiai žinomi sa
vųjų tarpe, taip ir abu ame
rikiečiai su savo darbais jau 
yra prasimušę į JAV muzi
kinį gyvenimą. Juos visus 
krūvon suvedė nuoširdi tar- 
pusavė bičiulystė ir tas pats

vos, toliau vartydamas sąsiu
vinėlį.

--Štai, imk,--pasakė jis Pep- 
ponei, ištiesdamas lapą, kuris at
rodė galįs būti išplėštas iš žur
nalo,--ir mėlynai pabrauktąsias 
vietas išmok atmintinai.

Peppone pažvelgė į lapą ir 
krūptelėjo:

--Bet juk tai puslapis iš Ak
tyvisto Kelrodžio '--sušuko jis.

--O ką kita galėjai įsivaizduo
ti? Kad aš nešiojuosi Osserva- 
tore Romano iškarpas?

Peppone įniršo ir paraudo, kaip 
spalio revoliucija.

--Aš konstatuoju, kad šis la
pas išplėštas iš Aktyvisto Kel
rodžio,—šaukė jis.--Iš Kelro
džio, kuris buvo mano kaimo, 
mūsų partijos sekcijos bibliote
kos, mano asmeniniame skyriu
je. Pažiūrėk šį antspaudą! Aš 
noriu žinoti...

--Nesijaudink, drauge. Aš tik
rai negalėjau savo komunistinį 
apsišvietimą gauti iš mūsų vys
kupo bibliotekos.

Peppone pasilenkė ir apžiū
rinėjo ant grindų gulinčius at
skirus lapus ir brošiūras.

--Visa tai priklauso man,--nu
sivylęs aimanavo jis.--Tamsta 
išplėšei visą mano biblioteką. 
Aš...

—Užteks, drauge,--nukirto jo 
žodžius Don Camillo.--Tikrai 

siekimas pažangos muziki
nėj kūryboj.

Kamerinės muzikos kon
certas įvyko So. Bostono 
Aukšt. Mokyklos didžiojoj 
auditorijoj, kur paprastai 
būna rengiami visi svarbes
nieji lietuvių pasirodymai. 
Koncertas pradėtas komp. 
Jul. Gaidelio Sonata smui
kui ir fortępionui. šis kūri
nys jau yra plačiau žino
mas, nes jį jau ne kartą 
grojo smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas ir smuikininkė EI. 
Kuprevičiūtė.

Komp. J. Gaidelio Sona
ta savo forma prilygsta 
klasikinei sonatai, bet jos 
harmonija yra savaiminga 
ir moderni, pagrindiniai 
motyvai tikrai mieli lietu
vio ausiai, techniškai gana 
sunki, šį kartą Sonatą smui
kavo smuikininkas Giora 
Berstein, kūrinio grožį at
skleisdamas ypač antroj ir 
trečioj jo daly.

G. Berstein tikrai pajė
gus menininkas, puikiai val
dąs instrumentą, kalbąs 
gražiu smuiko tonu ir ne
sunkiai įveikiąs muzikos 
stilius. Be komp. J. Gaide
lio Sonatos, jis dar jautriai 
ir subtiliai pasmuikavo L. 
V. Beethoveno Sonatą Nr. 2. 
Jo palydovė fortepionu 
abiejuose veikaluose buvo 
Truui Salomon, tikrai muzi
kali ir talentinga pianistė.

Koncerto naujiena buvo 
komp. John Bavicchi Trys 
dainos opus 40 — Vyšnios, 
Rudenio duona ir Džiaugs
mas. Dainų teksto autorius 
— Stasys Santvaras. Dai
nos sukultos moderninės 

nėra garbinga mūsų smulk
meniškus reikalus kelti čia, už
sienyje. Žiūrėk tik, kad mėlynai 
pabrauktąsias vietas išmoktum 
atmintinai. Tu turėsi jas įterpti 
mano kalbon. O aš atmintinai 
išmoksiu ir pasakysiu raudonai 
pabrauktąsias.

Peppone žiūrėjo į jį, plačiai 
išplėtęs akis.

--Tikiuosi, nebūsi vėl sugal
vojęs kokios niekšybės?--pa
klausė jis šypščiančiu balsu.

—Jokios niekšybės. Bet jei tu 
nenori manęs apkvailinti, žiūrėk, 
kad tas vietas išmoktum atminti
nai. Ir paskubėk, nes teturi tik 
pusvalandį laiko.

--Gerai,—piktai numykė Pep
pone.--Bet po to mes pasikalbė
sime.

Jis atsisėdo prie stalo, įsmei
gė savo žvilgsnį į popieriaus 
lapą ir pradėjo mokytis pamoką.

Ten tebuvo tik dvi trumpos ci
tatos, susidedančios iš kelių eilu
čių, bet jis būtų jas įsidėmėjęs, 
net jeigu jos būtų buvusios viso 
puslapio ilgio--taip jo viduje vi
rė pyktis.

--Na?--paklausė Don Camillo 
po valandėlės, padėdamas savo 
brošiūrą į lagaminėlį.

--Draugai,--niršo Peppone,-- 
Leninas yra pasakęs: "Kraštuti
numai nėra geri jokiais atve
jais, ir jeigu man tektų pasirink

muzikos dvasioj, kupinos 
Bavicchi kūrybos individu
alumo ir savo melodijomis 
nuostabiai gražiai išreiškia 
eilėraščių vaizdus ir nuo
taikas. Visos trys yra at
skiri ir išbaigti kūriniai, 
nors autorius jas pavadino 
40 opusu, tuo atžymėdamas 
liet, dainų, ciklą.

Sopranas Corrine Curry 
pasirodė esanti puiki ir gi
liai muzikali koncertinė dai
nininkė, klausytoją žavin
ti ne tik grožiu ir gerai val
domu balsu, bet ir savo pa
trauklia išore. Komp. J. Ba- 
vicchi’o muzikiniu požiūriu 
nelengvas dainas ji padai
navo su įsijautimu, įstoji
mų ir ritmų tikslingumu. 
Žinoma, sunkumų jai suda
rė nepažįstama liet, kalba, 
bet eilė žodžių buvo ištar
ta visai gerai. Savo pasiro
dymą ji baigė komp. Jer. 
Kačinsko Audra (tekstas 
Pr. Lemberto), taip pat 
jautriu ir muzikaliu daina
vimu parodžiusi dainos gro
žį ir savaimingumą.

Apie komp. Jer. Kačinsko 
Septeto pirmąjį judesį, ku
ris šiame koncerte buvo at
liktas, labai nelengva ką 
nors pasakyti, tik vieną 
kartą tą veikalą paklausius. 
Jis gyvas ritmais, muziki
niais motyvais, ritmine 

- slinktim, dinamišką ir di- 
soransų pilna modernia har
monija. Jei kas tame kūri
ny ieškotų vadinamų amži
nų melodijų — tikrai jų 
pasigestų, betgi tas nemen
kina kompozitoriaus garsų

(Nukelta į 7 psl.)

ti, aš mieliau imčiau vienareikš
mius teigimus, nors jie ir būtų 
siauri bei nepakenčiami, negu 
liguistus, miglotus gudravoji- 
mus."

--Puikiai. Taigi, tu tai pasa
kysi, kai aš nuduosiu tiksliai ne
beatsimenąs atitinkamos Lenino 
vietos. Antrąją citatą tu tėkši, 
kai aš tavęs paklausiu apie par
tijos pažiūrą.

--Kokios partijos, po bude
liais?--putojo Peppone.

-- Garbingosios komunistų 
partijos, kuri, kaip Komunisto 
devintajame numeryje teisingai 
pasakyta, "iš visų savo narių 
reikalauja...

—... kad jie ir asmeniniu el
gesiu...--karštai nutraukė Pep
pone. Ir jis, jau praradęs 
pusiausvyrą iš pykčio, iki galo 
išplepėjo ir antrąją citatą, ne
išleisdamas iš jos nė žodžio ir 
neperkeldamas nė kablelio.

Don Camillo pamaldžiai viską 
išklausė ir pagaliau pasakė:

--Puikiai, drauge! Didžiujuo- 
si, kad esu tavo klebonas.

♦
Vakarienė buvo puiki ir labai 

instruktyvi, nes draugas komi
saras gausiais statistiniais duo
menimis pavaizdavo tikslus, ku
riuos sovietų pramonė pasieks

(Nukelta į 7 psL)
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Kai maži reikalai veda 
iš didelio kelio

Laikraščiuose, susirinkimuose ir pasitarimuose daž
nokai užsimenama apie .mūsų santykius su Lietuvos oku
pantu. Ir atrodo, kad principuose visi sutariame: su oku
pantais jokių santykių. Mes stengiamės ryšius palaikyti 
tik su lietuviais, atseit, savo žtnonėmis. O ryšių palaiky
mas su okupantais jau yra lyg ir savotiškas mūsų pripa
žinimas neteisėtai įvykdyto smurto prieš mūsų tautą ir 
valstybę.

Taip yra tik mūsų pasisakymuose. O praktiškai rei
kalai jau eina kiek kita linkme. Ir laikui bėgant, tie rei
kalai gausėja, mes minkštėjam, imam teisintis, kad čia 
tai galima, o ten tai ne. Bet, žiūrėk, po kiek laiko, ir ten, 
ku-r anksčiau nebuvo galima, dabar jau ne nuodėmė.

Neseniai šioje vietoje mes pakarto jom vieno lietuvio 
gydytojo nuomonę, kaip jis žiūri į išdraskytų šeimų klau
simą. Jis pasisakė labai aiškiai, kad išdraskytų šeimų su
jungimo klausimas jam taip pat svarbus, kaip ir kiekvie
nam lietuviui, bet jis nesutinka lankstytis okupantui ir 
jo malonės prašyti. Bet, paskelbus tą sveiką nuomonę, 
atsirado ir prieštaraujančių. Atseit, jei tik vieną ar kitą 
galima išgelbėti, mes neturim vengti tokio lankstymosi. 
Taigi, šiuo atveju jau pasisakoma už išimtis. O tų išimčių, 
einant tuo keliu, reikia būti tikriems, su prabėgančiais 
metais daugės. Ir taip, pamažu mes slysime nuo principų, 
vis teisindamiesi, kad čia tai tikrai galima, o ten tai dat 
uždrausta.

Reikia pripažinti, kad prieš dešimtmetį ar kiek dau
giau, mūsų principai buvo aiškesni. Tada, tebejausdami 
dar karštas išgyvenimų ir persekiojimų žarijas, kiekvie
nas, be jokių paaiškinimų iš viršaus, žinojome, kaip rei
kia laikytis ir elgtis, kad mes būtume ne šiaip sau iš 
namų išėję pakieminėti, bet tikri politiniai tremtiniai ar 
pabėgėliai. O dabar, kuo toliau keliaujame, tuo labiau 
nuo tų principų tolstame. O kad taip yra, štai ir nauji 
daviniai.

Neperseniausiai okupantas, mus viliodamas, atsiuntė 
nemažus kiekius įdainavimų. Pradžioje dar galvojome, 
pirkti ar ne. O dabar ne tik pirkti nebebijom, bet ir per 
lietuviškas radijo valandėles groti. O po tų įdainavimų, 
propagandinių knygų, atėjo siuntos jau grynai materia
linių turtų: mėlynių uogienės, kažkoks lietuviškai rašo
mas „džemas” ir kt. Latviams jie atsiuntė konservuotų 
žuvelių, estams vėl ko kitOv Ir vis su tautiniais užrašais, 
drauge primindami, kad tai Lietuvos TSR gaminys, Lat
vijos TSR, Estijos TSR ... Ir mes, lyg būdami alkani, 
skubam tas uogienes pirkti, ant savo stalo laikyti tuos 
Lietuvos TSR užrašus, net kitiem rodyti ir džiaugtis, kad 
tai iš Lietuvos. O mūsų prekybininkai, net per galvas 
versdamiesi, skuba tų ”brangių” prekių mums parūpin
ti .. . kad tik uždirbtų. O kaip tos ''brangios” prekės ten 
gaminamos, kam jos čia siunčiamos, kodėl už jas, paly
ginti, nustatytos labai brangios kainos, mes užmirštam 
pagalvoti.

Gaila, bet pradėjom jau labai daug ką užmiršti. Ko 
anksčiau visiškai nereikėjo priminti, šiandien jau reikia, 
kad kitas pirštu parodytų. Ir tik kai parodo, lyg ir susi
gėstam, kad jau labai toli nuo savo tikrųjų principų esam 
nukeliavę. O okupantas, turįs ilgametę tautų pavergimo 
praktiką, taip pat turįs ir savus metodus, kaip sumažinti 
svetur išėjusių pasipriešinimą, būkim tikri, išgalvos dav 
gražesnių dalykų. Jais mes toliau slysime, mokėsime bran
gų pinigą, tuo pačiu remsime okupantą ir drauge savo 
principus laidosime.

Kai tokie ir panašūs kasdieniniai klausimai iškyla, 
dažnai pasidairau, o ką gi mūsų veiksniai apie tai sako. 
Gal jie turi kokią kitą rimta nuomonę, gal pritaria, gal 
nori perspėti. Ne, to niekur nesurasi. Mūsų veiksniai už
imti tik dideliais darbais — Lietuvos laisvinimu ... o 
mažiems reikalams jie neturi laiko .. . Bet ar neatsitiks 
taip, kad tie maži reikalai mus visus iš kelio išvers? Ir 
tada mes kas sau pakriksime. O okupantas tuo mielai 
džiaugsis, nes tikslą bus atsiekęs. B, G.

LAUKIAM J. RAJECKO 
PAAIŠKINIMŲ

Dirvoje atspaudėte laišką, ku
riame iškelti Naujienų ir Draugo 
prieštaravimai dėl Dr. S. BaČkio 
perkėlimo į Washingtoną. Tokių 
ir panašių prieštaravimų matyt 
ir kituose laikraščiuose. Dar 
daugiau jų pasitaiko asmeni
niuose musų žmonių susitikimuo
se. Tą reikalą vieni vienaip, o 
kiti kitaip aiškina. Man atrodo, 
kad geriausia būtų, jei visus
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tokio perkėlimo motyvus, ir kaip 
buvo įvykdytas pats perkėlimas, 
duotų to reikalo sumanytojas, 
pats dabartinis Lietuvos Pasiun
tinybės Washingtonetvarkytojas. 
Juk jei jis ėmėsi iniciatyvos, 
tai labai gerai ir žino, kaip 
visa tai ir įvyko. Visi kiti, kurie 
nuo to reikalo toliau buvo, už
siima tik spėliojimais, įrodynė- 
jimais, kad diplomatijos šefas 
nieko negali, o kiti-gali. Taigi 
laukiam paaiškinimo.

Kaz. Antanaitis,
Wiltrax

/ KRĖSDAMI IR BRANDINDAMI UGDYKIME

Tokį šūkį pasirinko Amerikos 
Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugija 
(sutrumpintai: ALVUD). Šiomis 
eilutėmis noriu supažindinti Dir
vos skaitytojus su šios "dar vi
siškai jaunos" draugijos Chica
goje tikslais ir su jos, nuo įsi
kūrimo (1958 m. lapkričio m. 
21 d.) nuveiktais darbais.

Aš nedrįsčiau pasakyti, kad 
pasaulyje yra daug tokių moti
nų ar tėvų, kurie, pagimdę kū
dikį, jo nemylėtų, juo nesirū
pintų ir nesvajotų apie jo gra
žią ateitį. Gyvenimas tačiau pa
rodo, kad užauginti kilnią, svei
ką ir pilną asmenybę vien 
troškimų, linkėjimų ir sielo- 
jimosi nepakanka. Mes matom 
daug pavyzdžių, kad neretai vi
siškai normalių tėvų šeimos 
prieauglis, kuris turėjo begali
nę tėvų meilę, sielojimąsi ir 
rūpesčius jų kilnia ateitimi, iš
krypsta iš doros ir tiesos 
kelio ir palinksta į visokiau
sios rūšies nusikaltimus nr ne
dorybes arba užauga su pa
žeista emocija--baikštūs, gėdin
gi, užsispyrę, neklaužados, pikti, 
nesocialūs ir daugeliu kitokių 
blogybių pažeistos asmenybės.

Esu tikras, kad nė vienas iš 
tėvų savo vaikams to nenori ir

Konkursinė nuotrauka Nr.54

KAM KLAIDINTI?

Praėjusį sekmadienį klausiaus 
lietuviškos radijo valandėlės. Jo
je buvo duotos kelios ištrau
kos iš Tribaduro operos pasta
tymo Chicagoje. Viena ištrauka 
buvo labai blogai užrašyta, nes 
girdėjosi tik orkestras^ o Vaz- 
nelio dainavimas tarsi labai iš 
tolo. Kitos ištraukos geriau į- 
rašytos, bet be reikalo pranešė
jas klausytojus klaidino aiškinda 
mas, kad tai ištraukos iš prem
jeros.

Premjera buvo vieną dieną 
anksčiau, ir kai kurie dainininkai, 
per radiją girdėti, tada nedai
navo. Tai patvirtina ir Dirvoje 
atspausta labai įdomi Iz. Motie
kaitienės recenzija. Taigi, kam 
klaidinti?

S. P-ė, 
Cleveland

ARGI VISI?

Kovo 21 d. DIRVOJE rašėte: 
"Visi piliečiai, kurie ruošiasi 
dalyvauti rinkimuose, turi įsire
gistruoti Board of Election;iki 
kovo 23 d. (trečiadienio)."

Argi visi? O man atrodo, kad 
tik tie, kurie nebuvo anksčiau 
įsiregistravę balsuotojų sąra
šuose. Kartą įsiregistravęs bal
suotojas, jei nepakeičia gyvena
mosios vietos ir kasmet balsuo
ja, neprivalo registruotis prieš

PILNUTINI ŽMOGŲ
nelinki. Visi rūpinosi, sielojosi 
ir darė ką galėjo, kad to iš
vengus, bet ar visi buvo tinka
mai pasiruošę ir pakankamai tu
rėjo žinių, kaip jie galėtų 
tuos šviesiuosius kelius, kuriuos 
jie savo širdyse brandino, sa
vo vaikams nutiesti, ar jie vi
si žinojo, kaip jie turėjo pa
sielgti vienu ar kitu atveju, ka
da jų mažasis kūdikis su pla
čiai atvertomis pasąmonės du
rimis svaidė laukan iš savo lop
šelio jam paduodamus žaislelius, 
arba maitinamas panėrė visus 
savo penkis pirštelius į ko
šės dubenį ir išsitepliojo savo 
ir gal motinos veidą. Kaip 
brangioji mamytė pasielgė tuo 
metu? Skaudžiai atidaužė jo 
košėtus pirštelius ar maloniai 
šypsojosi ir džiaugėsi kartu su 
juo tuo pokštu? Mažasis tyri
nėtojas tą giliai įsidėjo savo 
pasamonėn.

Moderniškasis medicinos ir 
psichologijos mokslas šiandien 
aiškiai nustatė, kad kūdikis jau 
gimdamas atsineša dalį asme
nybės savybių, o kitą jis pasi- 
semia iš artimosios aplinkos-- 
pirmiausiai savo motinos ir 
tėvo ir kitų jį supančių arti-

kiekvienus rinkimus.
Gegužės 3 d. bus pirminiai 

rinkimai, kuriuose balsuoto
jai galės balsuoti tik už vienos 
kurios partijos kandidatus. Ma
lonu, kad DIRVA palaiko lietuvio 
kandidatūrą.

G. Juškėnas, 
Cleveland

KO VERTA TOKIA 
INFORMACIJA?

Dirvos 34 numeryje tilpo apra- 
šymėlis su nuotrauka apie P. 
Dirkio 70 ar 75 m. amžiaus 
sukakties paminėjimą. Straips
nelio autorius M. L. rašo kad 
minėjimą ruošusios 6 organizaci
jos ir jame dalyvavę 250 asme
nų.

Draugo ir Naujienų žinutėse 
buvo pažymėta, kad dalyvavę virš 
100 asmenų. Na, o tikrumoje da
lyvavo tik apie 100. Taigi, iš 
tokio aprašymėlio, skaitytojui 
net neaišku, kokio amžiaus su
kaktis buvo minima, nes po nuo
trauka parašyta 75 m., o pačia
me straipsnelyje kalbama apie 70 
m. Na, o organizacijų dalyvių 
pažymėti skaičiai rodo, kad 
straipsnelio autorius M.L. arba 
yra tos rūšies, kuris neįžiūri, 
arba rašė po labai geros vaka
rienės.

Pagaliau baikime tokiomis in
formacijomis klaidinę visuome
nę ir apgaudinėję redakcijas.

V. P., 
Chicago 

mųjų. Vėliau, kada vaikas iš
eis į platesnę aplinką--gatvę, 
mokyklą, sueigas, aišku, ten 
jis susidurs su begalybe ki
tų asmenybę formuojančių fak
torių, kurie galutinai sucemen
tuos jo asmenybę --pilnai ar ne
pilnai išsivysčiusią.

Tačiau šiandien yra nustatyta, 
kad kūdikio pirmieji septyneri 
gyvenimo metai yra begalo svar
būs jo asmenybės susiformavi
mui, nes tame laikotarpyje jo 
pasąmonė yra jautriausias sek
retorius, kuris registruoja vi
sus patyrimus, kuriuos jis 
pergyveno, ir tai jo ateities 
gyvenime turės didelės ir lemia
mos reikšmės. Tame laikotarpy 
busimojo asmens savybės yra 
brandinamos arba gali būti 
skaudžiai palaužtos. Todėl tėvai 
šiame laikotarpyje turi būti 
labai atsargūs mažojo stebėto
jo atžvilgiu; turi būti išmanin
gi, žiną, kaip su juo pasielgti 
vienu ar kitu atvėju. Būtų gali
ma išvardinti daugybę atvė- 
jų, atsitikimų ir problemų, su 
kuriomis tėvai susiduria, beau
gindami savo prieauglį.

Medicinos mokslas, psicholo
gija ir modernioji pedagogika 
vis daugiau suranda bendrų ke
lių, glaudžiai susijusių, sveikos 
asmenybės brandinimui, bet vi
suomet to viso pagrinde bus tė
vai, kurie patys pirmieji savo 
geru pavyzdžiu ir žiniomis su
teiks būsimajai asmenybei pa
grindinius dvasinius lobius.

Pramatydami didelę svarbą 
ir reikalingumą padėti iš
siauginti galimai daugiau pilnuti
nę ir dvasiškai sveiką kartą, 
kelių idealistų grupė nutarė iš
eiti į viešumą ir padėti tėvams 
ir visiems suinteresuotiems mū
sų jaunuomenės labu, šio tikslo 
siekti. Tam irbuvo sukurta Ame
rikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugija (ALVUD).

Draugijos valdybos pastan
gomis yra suverbuotas ištisas 
kadras specialistų: gydytojų, psi
chologų; pedagogų ir kitokių in
telektualinių pajėgų, turinčių ry
šio su jaunimo auklėjimu. Yra 
numatytas ir sudarytas paskaitų 
ciklas, kurias šie specialistai be

ATSIMINKITE... 
visi taupymo įnašai gauti ^octety iki BALANDŽIO 
1, ir palikti ketvirčiui, nuošimtį gauna nuo BA
LANDŽIO 1 DIENOS.

jokio atlyginimo pasidalins su 
ALVUDo susirinkimų lankytojais 
ir jos nariais. Draugijos tikslas*
kaip galima išsamiau patiekti 
visas su kūdikio auginimu susi
jusias problemas ir tinkamą 
sprendimą.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kartą į mėnesį; jų metu, be 
skaitomų iš anksto numatytomis 
temomis paskaitų, yra demons
truojami vertingi auklėjimo po
būdžio filmai. Šiuos filmus drau
gija skolinasi iš valdžios svei
katos ir švietimo įstaigų. Su
sirinkimuose yra gvildenami ir 
nagrinėjami klausimai, iškelti iš 
klausytojų tarpo.

Čia negalėsiu suminėti visų 
skaitytų paskaitų ir jų skaity
tojų, tačiau pailiustruodamas pa
minėsiu keletą jų, kad Dirvos 
skaitytojai matytų, kokiomis 
problemomis draugija yra susi
rūpinusi ir kokias žinias besi
domintiems nori patiekti. Pa
vyzdžiui, per paskutinius kelis 
mėnesius buvo skaitytos šios pa
skaitos: "Nerviniai sukrikimai 
ir jų kilmė"- skaitė dr. J. Zir- 
gulienė, psichinių ligų specialis
tė. "Naminio auklėjimo proble
mos"--skaitė dr. Liaugminas. 
"Vaikų nusikaltimai Lietuvoje ir 
čia"--skaitė mokytojas p. Bal
nio nis. "Vaikų auklėjimas"-- 
skaitė dr. A. Rugienė, vaikų li
gų specialistė. "Vaikas nevalgo" 
--skaitė dr. J. Adomavičius. 
"Kas darytina, kad užauginus ge
rai besielgiantį ir sveiką vaiką" 
--skaitė dr. A. Rugienė. Visos 
šios ir daugelis kitų paskaitų 
buvo turiningos, įdomios ir nau
dingos.

Iš demonstruotų filmų paminė
tini: "Mandagumas", "Gėdinimą- 
sis", "Geri papročiai prie 
stalo", "Vaikų emocijos", "Ita
lijos vaikai" ir daugelis kitų, 
kurių patys pavadinimai pasako, 
kiek daug pamokančių žinių jos 
gali suteikti besidominčiam.

ALVUD’as turi dr. J. Adoma
vičiaus iniciatyvą sukurtą auklė
jimo pobūdžio knygynėlį, kuris 
tuo tarpu stokoja to pobūdžio 
knygų lietuvių kalba. Knygynė
lis per susirinkimus yra išsta
tomas salėje ir norintieji gali 
knygas pasiskolinti.

Draugija yra gavusi Illinois 
valstijos švietimo departamento 
pripažinimą ir leidimą (Charter)

(Nukelta į 5 psl.)
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Kaip skleidės migdolo žiedas
Pasibaigus impresionistų 

triukšmams, per sekantį dešimt
metį beveik visi užmiršo "kaž
kokį" Cėzanne. Jis gyveno ir 
dirbo daugiausia pasitraukęs į 
savo Provansą, vienišas, tylus, 
rezignavęs. Paryžiuje vieni jį 
laikė mirusiu, kiti tik buvusiu 
bepročio mitu. Kaip lygiai tuo
met tiek pat Paryžius tesidomė
jo kitu jo bendralaikiu--olandu 
Van Gogh, tikrai išėjusiu 
iš proto.

Ir tik 1894 metais Paryžius 
atsiminė Cezanne, nes netikėtai 
kilo naujas skandalas. Tada mirė 
dažų pirklys, "tėvas" Tanguv, 

"Les Baigneuses" (besimaudančios moterys) bus "mano" pa
veikslas, sakė Cėzanne, prie kurio jis dirbo iki pat savo mirties.

nuoširdus moderninių dailininkų 
draugas, kuriam už dažus ir ki
tas priemones atsilygindami dai
lininkai dovanodavo daug savo 
kūrinių. Jis mirdamas juos tes
tamentu užrašė valstybei. Kas 
daryti? Nejaugi valstybė turės 
dabar priimti į savo muzėjus tas 
visas beprotybes, šlamštus, vė
malus, kaip to meto oficialieji 
kritikai vadindavo , Cezanne, 
Renoir, Manėt, Monet, Pissarro 
ar Degas kūrinius? Valstybėkai- 
kuriuos paveikslus sutiko paimti 
apsaugon, bet kilus baisiausiam 
triukšmui, visus likusius atmetė 
ir nutarė išparduoti iš varžy
tynių.

Penkis iš šešių Cėzanne pa
veikslų varžytinėse už pusdykį 
nupirko keistas apskuręs žmo
gelis--Ambroise Vollard. Tai 
buvo savo karjerą pradedantis 
paveikslų pirklys, kuris išskir
tinai mėgo moderninį meną. Tai 
buvo toliau pramatantis biz
nierius, puikiausiai investavęs

Bręsdami...
(Atkelta iš 5 psl.) 

veikti. Daug pastangų reikėjo pa
dėti, kol tokį leidimą pavyko 
gauti.

Tolimesnis ALVUDo tikslas 
yra. kaip galima greičiau įsteigti 
nuosavus vaikų namelius—dar
želį, į kurį bus priimami vai
kučiai, ir specialistų mokytojų, 
auklėjami ir mokomi pagal nau
jausius ir gerai žinomus prog
resyvinės pedagogikos metodus.

Draugijos tikslus ir veiklą Chi
cagos lietuvių visuomenė vis la
biau įvertina, nes Lietuvių Jau
nimo Centro didžioji salė kiek
vieno susirinkimo metu vis dau
giau ir daugiau prisipildo besi
dominčiais.

Aš tikiu, kad mano šis raši
nėlis davė apčiuopiamą vaizdą, 
ką ALVUDas veikia, ko siekia 
ir koki aktualūs jo užsimoji
mai. Draugijos šūkį,cituotą šio 
rašinėlio antraštėje, pateisina 
jos darbai.

ALVUDo susirinkimai, kaip jau 
minėjai, įvyksta Lietuvių Jau
nimo Centre, 5620 S. Claremont 
Avė. kiekvieno mėnesio pirmąjį 
penktadienį, 7:30 vai. vakare. 
Apie įvykstančius susirinkimus, 
be to, kiekvieną kartą yra skel
biama spaudoje, todėl patartina 
ALVUDo pranešimus sekti, nes 
kartais dėl tam tikrų priežaš- 
čių gali būti pakeista susirinki
mo diena.

Tikiu, kad po šios informaci
jos daugelis čikagiečių Dirvos 
skaitytojų ne tik patys atsilankys 
į ALVUDo susirinkimus, bet at
sives ir savo draugus. Sėk
mės ALVUDui, V. Š, 

savo ir tų dailininkų ateitį. Ge
riausiai už kitus numatęs ar nu
jautęs...

☆
A. Vollard buvo vienas iš pir

mųjų, Cėzanne kūriniuose išvy
dęs genijaus pošvaistes. Jis ry
žosi surasti dailininką ir suruoš
ti jo kūrinių atskirą parodą. Po 
ilgo ieškojimo pagaliau rado ir 
įtikino parodoje dalyvauti. Cė
zanne jam padarė nelinksmą įs
pūdį: tikras provincialas, suse
nęs, nuplikęs, ligonis diabetikas, 
nieku nepasitikintis ir nebetikin

tis, tik Dievu ir savo meninio 
kelio teisingumu.

Pirklys ta proga patyrė, kad 
Aix miestelyje ir apylinkėje esą 
nemaža Cėzanne paveikslų, ku
riuos jis savo pažįstamiems bu
vo dovanojęs iš draugiškumo ar 
už kokius patarnavimus. Niekas 
tų paveikslų nevertino ir net 
savo butuose nekabindavo. Vie
nas šioks toks dailininkas 
mėgėjas, gavęs Cėzanne kū
rinį, ant jo aptepdavo savo "kū
rinį": esą, būtų gaila nesunau
doti Cėzanne paveikslams varto
tų gerų drobių... Vollard aplankė 
vieną šeimą, kur jis surado iš
tisą Cėzanne kūrinių kolekciją, 
išmėtytą rūsiuose ir ant aukšto 
tarp senų batų, sulūžusių baldų 
ir kitų atmatų. Savininkams pa
siūlė 1000 frankų (tada gan di
delę sumą) ir čia pat paklojo 
jiems pinigą .viename banknote. 
Zmoneliai su džiaugsmu sutiko 
viską parduoti, tik prašė valan
dėlę lukterėti. Mat, tuo laiku 
vienas skubiai nubėgo į banką 

Lietuvos dievdirbių kūrinys, užsilikęs iš XVIII amž. Dovidas ka 
ralius kanklininkas.

patikrinti, • ar banknotas yra 
tikras. Jiems atrodė, kad mokė
ti tiek pinigo už tokius niekus 
gali tik koks keistuolis, pamišė
lis ar sukčius, norėdamas iš jų 
pasijuokti. Kai Vollard, sandėlį 
užbaigęs, krovė apačioje pa
veikslus į vežimą, mužikėliai su
šuko:--Ei, palauk! Dar vieną su
radome!.. Ir pro antro aukšto 
langą jie išmetė dar vieną Cė
zanne gamtovaizdį.

Kokia tragikomedija! Po 50 
metų jie už tuos kūrinius būtų 
gavę milijonus frankų...

Pirma didžioji Cėzanne kū
rinių paroda įvyksta Paryžiuje 
1895 metais, kai pirkliui pavyko 
surinkti apie 150 paveikslų, juos 
sutvarkyti, įrėminti ir sukabinti 
ant sienų. Paroda pasiseka bent 
tuo, kad vėl iškyla baisiausias 
triukšmas. Dailės pasaulyje Cė
zanne vėl tampa dienos tema ir, 
galima sakyti, nuo to laiko jo 
vardas jau niekad nebeišnyksta. 
Pasigirsta ir jam palankių pa
vienių balsų. Bet bendra kritikos 
ir publikos nuomonė tokia pat 
pašiepianti, koliojanti, pasipikti
nusi, įtūžusi, kaip kadaįsepirmo- 
jo impresionistų maišto metais.

Vieną iš palankiausių nuomonių 
parodos rengėjui pareiškia buvęs 
Serbijos karalius Milanas Obre- 
novičius IV tokiu prašymu:

--Ak, kodėl jūs nepatariate 
ponui Cėzanne piešti gražias 
mergičkas!..

Tačiau pro parodos saloną pra
einantis kažkoks oficierius 
kariškai sušuko:

--Prie sienos! Tokius daili
ninkus reikia tik sušaudyti!

Senis Cėzanne nieku nebetikė
jo, nieko gero iš visuomenės 
nebelaukė ir net nematė reikalo 
atvykti Paryžiun į savo didžiąją 
parodą.

☆
Bet nors savyje užsidaręs ir 

nusivylęs, jis ir toliau tebebuvo 
toks pat jautrus, "intensyvus", 
vienuoliškai prie naujų darbųsu- 
sitelkęs žmogus su savo dory
bėmis ir silpnybėmis. Pavyz
džiui, senatvėje jis vis svajojo, 
ar nesuteiks jam Prancūzijos vy
riausybė garbės legijono žymenį. 
Ir draugai jį užtarė, bet val
džia liko nepermaldaujama ir jo
kio ordino jam nedavė. O juk 
Cėzanne buvo revoliucininkas tik 
mene. Šiaip kitomis gyvenimo pa - 
žiūromis jis buvo labai konserva
tyvus, nesiekė pakeisti sociali
nės santvarkos, nieko nenorėjo 
nuversti, nesikėlė puikybėn, gi
liai gerbė autoritetus. Kai kartą 
susitikus, garsusis skulptorius 
Auguste Rodin su juo maloniai 
pasisveikino, Cėzanne buvo pri

blokštas:-- "Rodin, didysis Rodin 
man padavė ranką! Tai kažkas 
baisu! Jis nesididžiavo!.." Ir to
liau bevaikščiojant po parką, se
nukas puolė ant kelių ir dar kar
tą dėkojo skulptoriui, kad šis 
nepasididžiavęs jam ištiesti sa
vo ranką.

Gal tai jau buvo šio didžiai 
nelaimingo žmogaus suvaikėjimo 
ženklai. Širdies gilumoje jis vis 
troško meilės, draugystės, pri
pažinimo. Kai jam pažįstamo Aix 
kepėjo jaunas sūnus, pradėjęs 
garsėti poetas Joachim Gasąuet 
atėjo kartą pareikšti savo susi
žavėjimą Cėzanne kūriniais, dai
lininkas susijaudino. "Nesijuok iš 
manęs, vaikeli! Esi dar jaunas 
ir nieko nežinai. Paklausyk,--aš 
esu labai nelaimingas, nereikia 
iŠ manęs tyčiotis"... Ir jis pra
dėjo pasakoti, ką jis išgyvena 
bepiešdamas savo numylėtos 
Sainte-Victoire kalvos gam
tovaizdžius, Gasąuet vėl kreipėsi 
į jį, pavartodamas žodį "maitre" 
( maestro, meistras, didžiausios 
pagarbos epitetas menininkui ar 
mokytojui)...

--Nutilk!--sušuko Cėzanne.-- 
Nutilk, jaunuoli! Aš esu tik sena 
skranda. Bet norėčiau verkti, 
klausydamas tavo žodžių...

☆
Kiek žinau iŠ biografijos, sa

vo vienuolišku gyvenimo būdu, 
savo charakteriu ir galbūt sa
vo meno filosofija, savo "fana
tizmu" ir absoliučiu atsidavimu 
nuolatiniam darbui, bekompro- 
misiniu tikėjimu savo kelio kryp
timi ir, jei užsiaugintų barzdą, 
net savo išvaizda iš lietuvių dai
lininkų labiausiai priartėtų Cė
zanne vaizdui mūsiškis Adomas 
Galdikas. Prašau atleisti už šį 
keistą palyginimą, bet kažkaip 
negaliu išsivaduoti iš tokios pa- 
našybių asociacijos.

Vollard savo atsiminimuose 
pasakoja, kaip gyveno ir kaip pie
šė Cėzanne. Jis anksti eidavo 
gulti. Bet dažnai vidurnaktį pa
busdavo. Pradėdavo galvoti apie 
tai, ką praėjusią dieną padarė. 
Ar tinka ten anas dažų taškas? 
Ar savo vietoje anas plėmas? 
Kažin ar buvo teisingas tos spal
vos tonas?.. Jis keldavosi, už
sidegdavo žvakę ir eidavo j stu
diją patikrinti. Jei naktines iš
vykos vaisiai jam atrodydavo pa
tenkinami, jis džiaugėsi ir norė
jo tuo džiaugsmu su kitais pa
sidalinti. Prisikeldavo žmoną ir 
jai išpasakodavo savo mintis. 
Kad atsilygintų už miego sutruk
dymą, po to jai pasiūlydavo... 
sulošti kortomis ar išgerti puo
duką kavos. Ak,, nelabai lengvas 
buvo ir ponios Cėzanne gy
venimas, kuri, kaip žinoma, vi
sai nekvaršino galvos jokiomis 
meno problemomis!

Arba vėl--istorija, kaip jis 
piešė savo paveikslų pirklio, ge
radario ir mecenato Ambroise 
Vollard portretą. Savo gerada
riui Cėzanne norėjo kaip reikiant 
atsilyginti ir darbo ėmėsi visu 
rimtumu. Tam tikslui atvykęs į 
Paryžių, jis keldavosi anksti ir 
pirmiausia eidavo į Louvre 
muzėjų kiek pakopijuoti senųjų 
meistrų paveikslų ar kurios jų 
detalės,--tarsi pianistas, kuris 
žino, kad gerai formai išlaikyti 
jam kasdien reikia kelias valan
das paskambinti pratimus. Po 
to, tris valandas užeidavo į 
Vollard įstaigą piešti portreto. 
Ir taip paeiliui lygiai 150 kartų, 
ir vistiek portreto neužbaigė. 
Paskutinio atsilankymo metu, pa
siimdamas paveikslą "užbaigti" 
vėliau grįžus į namus, Cėzanne 
ko rimčiausiai pareiškė savo 
kritišką nuomonę:

--Nepasakyčiau, pone Vollard, 
kad būčiau nepatenkintas tamstos 
baltų marškinių priešakiu...

☆

Šio šimtmečio sąvartoje Cė
zanne pagaliau pralaužia pa
niekos ir abejingumo plutą. Nors 
ir toliau daugelio nesuprastas ir 
koliojamas, jis vis dažniau kvie
čiamas į parodas Paryžiuje ir 
užsienyje. Jį pradeda pripažinti 
jaunimas, vienas kitas iš senų 
akademikų, rašytojai, jaunieji 
kolegos dailininkai. Maurice 
Denis nupiešia garsųjį paveikslą 
"Pagarba Cėzanne’ui". Šį pa
veikslą nuperka jaunas rašytojas 
Andrė Gide, vėliau Nobelio pre
mijos laureatas.

Senukas vis tebedirba, beveik 
su didėjančiu įkarščiu. Jis pra
deda ir užbaigia savo didžiausią 
kūrinį "Les Baigneuses", kurį 
jis pats vadina:--Tai bus "mano 
paveikslas"... Ir jis vis toks pat 
drovus. Vyrų škicus daro, slap-

VARDAI IR DARBAI
JUOZAS ŽILVINAS

Adomas Galdikas: Miške (aliejus)
Adomas Galdikas išstatė dvidešimt drobių Feigl me-- 

rio galerijoje New Yorke, kurioje jis kasmet suruošia 
savo darbų parodą. Tie, kurie Galdiką pažino iš jo darbų 
Lietuvoje ar tremtyje, dabar, po eilės metų, senojo Gal
diko neatpažins: jo darbai lietuviškai akiai ir širdžiai i 
nebus artimesni už kitataučių dailininkų abstraktus. Jie 
net ir pavadinimų neturi, ir kaip juos bepavadintum — 
nepagadintum: suvokti jų turinį eiliniam žiūrovui ne
įmanoma. Jam Galdiko naujieji darbai yra tik gražus 
ryškių spalvų žaidimas, kurį jis atlieka meniškai gru
puodamas spalvų darnas teptuku, gramduku, liedamas ar 
lašindamas emalį. Mums lietuviams dabartinė Galdiko 
kūryba yra tiek miela, kiek ji įgyja pasisekimo ameri
kiečių tarpe. O su ja Galdikas išėjo į pirmaujančias eiles 
ir laimėjo premijų. (Aiškumo dėliai noriu pastebėti, kad 
aukščiau spausdinamas Galdiko paveikslas yra ankstes
nio, "suprantamesnio” laikotarpio).

V. Mykolaičio-Putino romanas ”Altorių šešėly” iki' 
šiol susilaukė keturių lietuviškų laidų: Lietuvoje išleis
tos dvi laidos ir po vieną Vokietijoje ir JAV. 1958 metais 
šis romanas buvo išleistas rusų kalba, pereitais metais — 
lenkų, o štai dabar Čekoslovakijos valstybinė knygų lei
dykla. Svet Sovetu išleido ir čekų kalba. Romaną į čekų' 
kalbą vertė M. Konbele. Berods, tai bus vienintelis lietu
vio rašytojo veikalas., išleistas net keturiomis kalbomis. 
Būdinga, kad bolševikams pataikaujančių autorių kūryba, 
kuria mėgstama didžiuotis, lyg tai būtų dideli meno še
devrai, net ir komunistiniuose kraštuose neranda to pri
tarimo, kokį turi "buržuaziniais” laikais sukurti lietuvių 
rašytojų veikalai.

Pranas Lapė, kuris savo knygų iliustracijomis di
džiosiose amerikiečių leidyklose (Random House ir kt.) 
susilaukė gražaus įvertinimo ir tuo pačiu nuolat gauna 
naujų užsakymų, kelias vasaras praleido tarp miškų 
Maine pajūryje ir įamžino šio gražaus krašto gamtą dro
bėse. Po paskutinių atostogų Maine, dailininkas buvo at
sidėjęs šių drobių užbaigimui, ruošdamasis savo indivi
dualiai parodai, kuri balandžio 3 d. bus atidaryta lietu
viškoje Almus Art Gallery, Great Neck, N. Y. šis, arti 
New Yorko esantis miestas, priskaito nemažai meną mėgs
tančių pasiturinčių amerikiečių, kurie dažnai lanko šią 
lietuvišką meno galeriją, tad šia prasme linkėtina daili
ninkui Lapei gražaus pasisekimo. Paroda tęsis iki ba
landžio 24 d.

Stepas Zobarskas, su pasisekimu išleidęs lietuviškų 
pasakų ir lietuvių autorių prozos rinktines anglų kalba, 
turi sumanęs mažesnės apimtie^ lietuviškų pasakų knygą 
amerikiečių jaunimui. Tai būtų tų pačių pasakų atranka, 
savo turiniu labiau tinkanti jaunam skaitytojui, šį lei
dinį jo sumanytojas turėtų pasistengti daugiau ir pa
traukliau iliustruoti, nes gausi ir spalvinga iliustracija 
knygai priduos ir didesnį pasisekimą.

Vlado Vijeikio redaguotas "Dailės” leidinys grupi
nės lietuvių dailininkų parodos Chicagoje proga daro ma
lonų įspūdį, šis leidinys skirtas dailininkų ir visuomenės 
meninių ryšių stiprinimui. Kaip jo leidėjai sako, "lietuviš
kos dailės ugdymas yra ne vien tik dailininkų, bet visos 
visuomenės reikalas”. Gaila tik, kad visa eilė stipriųjų 
dailininkų šioje parodoje nedalyvavo; priešingu atveju 
ne tik pačia paroda, bet ir "Dailės” leidiniu stipriau būtų 
galima pasidžiaugti.

Aleksas Kutkus su atsiminimų knyga "Dainininko 
dalia” įsirikiuoja į memuarininkų eiles šalia generolų, 
pulkininkų, politikų ir kunigų, šviesi ir simpatiška kny
ga, kaip ir pats jos autorius, skaitoma įdomiai, lyg koks 
romanas. Paskutinių metų patirtis parodė, kad leidėjai 
tik atsiminimų knygas dar gali leisti be rizikos: tai be
veik vienintelė skaitomoji medžiaga lietuvių kalba, ku
ria prasisiekę lietuvninkai dar Įdomaujasi. Alekso Kut
kaus atsiminimai, kaip teisingai pastebi Stasys Santva
ras, užbaigdamas šią knygą, "vertintini, kaip atskira ir 
vertinga plyta mūsų kultūros rūmų sienoje". Daugiau 
tokių plytų!

Vytautas Valius Lietuvoje medžio raižiniais iliustra
vo Antano Baranausko poemos "Anykščių šilelis" naują 
laidą, šiapus Atlanto dail. Pranas Lapė jau prieš penke
rius metus baigė dvispalves iliustracijas "Anykščių šile
liui” ir vėliau, jas papildęs, perdavė Draugo leidyklai, 
tačiau pilnai paruoštas šis meninis veikalas užkrito lei
dyklos ar spaustuvės stalčiuose ir jau kelinti metai tebe
laukia išleidžiamas, šių eilučių autorius turėjo progos 
gėrėtis puikiomis "Anykščių šilelio” iliustracijomis, ir 
tenka tik apgailestauti, kad leidykla delsia su jo išleidimu^

z

tai stebėdamas besimaudančius 
kareivius, o moterų figūras 
piešia iš fotografijų. Pėsčias ar 
su vežiku kone kasdien keliauja 
į Aix apylinkes toliau tapyti savo

mėgiamiausių gamtovaizdžių. 
Nuolat su negęstančia aistra dir
ba prie naujų arba taiso, gerina, 
išbaigia savo senesnius kūrinius.

(Nukelta į 6 psL)
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Brazilijos lietuviai menininkai, išpildę vieno koncerto programą. Kairėje stovi Gintaro redaktorius ir 
Dirvos bendradarbis St. Vancevičius, dešinėje Brazilijos Lietuvių Kultūros D-jos pirm. A. Žibąs.

IŠ 60 TIK 10 NORI LIKTI LIETUVIAIS...
Lietuvių kalbos išlaikymas, 

ypač jaunose šeimose, yra labai 
opus klausimas. Nemažiau opus

Bronys Raila
(Atkelta iš 5 psL)

--Dailininkas, kaip žinot,-- 
sako jis savo svečiams,--turi at
likti kūrinį, kaip migdolų medis 
atskleidžia savo žiedus, kaip 
kriauklė pasigamina sau sei
lių... Aš nenoriu dūlėti, kaip se
niai, kramtydami savo praeities 
atbukusias aistras. Aš sau pri
siekiau--mirti piešdamas...

Ir jo troškimas išsipildė. 1906 
m. spalio 15 d. jis dirbo lau
kuose prie savo paskutinio kū
rinio "Cabanon de Jourdan”. 
Kilo audra. Jis vis tebepiešė, 
nekreipdamas dėmesio, kol pa
juto krečiant šaltį,'mėgino grįž
ti, bet sugriuvo ir nualpo pake
lėje. Į. namus jį pargabeno atsi
tiktinai pravažiuojantis skalbinių 
iŠvežiotojas.

Po savaitės liga tiek pablogėjo, 
kad dailininko šeimininkė te
legrafavo į Paryžių žmonai ir 
sūnui. Bet Hortenzija Fiquet, ta 
kadaise kaimietė tarnaitė, dabar 
buvo išponėjusi ir sumiesčionė- 
jusi ponia Cėzanne. Ji nutarė 
kuriam laikui nuslėpti telegramą 
nuo sūnaus: siuvėja dar nebuvo 
baigusi primatuoti jos užsakytų 
paskutinių suknelių...

Ir 1906 m. spalio 22 d. Paul 
Cėzanne, tapybos genijus, didy
sis moderninio meno pradininkas 
mirė vienišas,--taip, kaip jis kū
rė ir gyveno per visą savo amžių.

Sekančioje kronikoje: --Ar 
jums negaila kritikų?

H. MOSINSKIENE
Mūsų bendradarbė 

Brazilijoje 
jis yra ir Brazilijoje gy
venantiems lietuviams. Ir vargu 
ar jis kada nors išsispręs tei
giamai.

Štai prasidėjo nauji mokslo 
metai. Brazilijoje mokslo metai 
pradžios mokyklose pradedami 
vasario 15 d., gimnazijose kovo 
1 d. ir baigiami gruodžio 15 d., 
su vieno mėnesio pertrauka "žie
mos” atostogų liepos mėn.

Dar prieš mokslo pradžią, lie
tuviškos mokyklos vadovas kun. 
Juozas Šeškevičius (dabartiniu 
laiku viešįs J.A. V-ėse), sukvie
tė mokytojas pasitarimui ir kla
sių pasiskirstymui. Čia paminė
siu, kad Sao Paulo mieste, šiuose 
rajonuose veikia lietuviškos mo
kyklos: Vila Anastasio, ved. mo
kytojas St. Kubiliūnas; Bom Re- 
tiro, ved. p. St. Remenčius; 
Moinho Velho (Senajame Malū
ne), ved. muz. J. Kaseliūnas, 
Vila Zelinoje, kur yra lietuviška 
parapija, ved. kun. J. Šeškevi
čius ir St. Andrė priemiestyje- 
Parque das Nacoes (Tautų Par
ke), ved. mokytojas St. Jurevi-' 
čius. Aš nušviesiu lietuviškos 
mokyklos padėtį stipriausiame 
lietuviškumo centre V. Zelinoje, 
kur man tenka jau 6 metus mo
kytojauti.

Vėl prasivėrė mokyklos durys 
Ir gražusis jaunimas, sveikas 
ir skaitlingas, užėmė mokyklos 
suolus. Pamokoms pasibaigus 
mokyklose jau laukia lietuvių kal
bos mokytojos. Seserys Pranciš- 
kietės už skvernų gaudo lietu
viukus ir juos pristato mokyto

joms. Mokinių nemažas būrelis. 
Ir kiekviena mokytoja vedasi savo 
grupelę į klasę.

Tas pats vyksta ir gimnazi
joje. Man įteikiamas sąrašas mo
kinių lietuviškomis pavardėmis. 
Jų yra apie 60. Gražus skaičius! 
Tuo tarpu į klasę seserys man 
"atvaro" apie 30 mokinių. Iš jų 
apie lo čia pat pasisako, kad jie 
nelankysią lietuvių kalbos pa
mokų, nes vieni kalbos nesu
prantą (namuose nekalba lietu
viškai), kitų esą neleidžia tėvai.

Jų šviesiuose, tikrai lietuviš
kuose veiduose, įžūli šypsena, 
tikrai nesiderinanti su mėlyno
mis akimis, gelsvomis garbano
mis. Iš karto pajuntu, kad Jie 
man keistai svetimi.

Susirašiusi likutį, žadančių 
lankyti pamokas, stengiuosi viso
mis savo gražbilystės priemonė
mis juos įtikinti, kad lietuvių 
kalba yra viena seniausių ir 
gražiausių kalbų, kurios mokė
jimu reikia didžiuotis, kadjietu- 
rėsią daug malonumo galėdami 
patys parašyti laišką savo arti
miesiems Lietuvoje, kad, pa
galiau, daugelio kalbų mokėjimas 
žmogų praturtina...

Tačiau įžūli šypsena neiš
nyksta. Ji suakmenėja kietu 
užsispyrimu ir savo tarpe ima
ma šnabždėtis portugališkai. 
Jaučiu, kad visi mano žodžiai 
tuščiomis atsimuša į Kristaus 
Kančios paveikslais papuoštas 
klasės sienas, ir kad čia prasi- 

. deda lietuviško žodžio Golgotos 
kelias. Bet tuo pačiu ir manyje 
suakmenėja užsispyrimas: kad 
ir vieną vienintėlį mokinį turė
siu, bet jį lietuvių kalbos išmo
kysiu.

Į antrą pamoką susirenka 10 
mokinių. O toliau jų skaičius 
svyruoja tarpe 10 ir 3L

Taip pradedamas mokslas lie
tuvių seserų Pranciškiečių gim
nazijoje, kur jaunimas yra 12-17 
metų amžiaus. Šis jaunimas Bra
zilijoje jau yra apsisprendęs, jis 
diktuoja tėvams. Taigi iš 60 jų 
telieka 10 norinčių likti lietu
viais !

Pradžios mokyklose mokinių 
skaičius kiek skaitlingesnis, nes 
ten dar veikia tėvų ir vyresniųjų 
autoritetas. Pagaliau, smal
sumas mokėti lietuvišką eilėraš
tį, šokį ar dainą, pasirodyti sce
noje, traukia. Vyresniųjų tuo ne- 
besuviliosi.

Maždaug tokia yra lietuviškos 
mokyklos padėtis V. Zelinos pa
rapijoj, lietuviškiausioj visoj ko
lonijoj. Galima įsivaizduoti, kas 
vyksta kituose S. Paulo priemies
čiuose. Tuščiomis nueina visa 
propaganda iš bažnyčios sakyklos 
per radiją ir spaudą. Mažųjų lie
tuviukų sąmonę laiko vijoklio 
čiauptais suspaudusi braziliško
ji "samba".

V. Zelinos lietuviškoje pra
džios mokykloje mokytojauja: 
mok. Antanina Gudavičienė ( 5 
metus), mok. Jadvyga Volikie- 
nė (6 metus), Marija Kindurie- 
nė (4 metus) ir Seselė M. Kris
tina (viena iš lietuviškos mokyk
los pionierių); gimnazijoje-- 
mok. Halina Mošinskienė (6 me
tus), tikybos pamokas veda kun. 
J. Giedrys. Veikia prelato P. 
Ragažinsko suorganizuotas jau
nučių choras, kuriam vadovauja 
pianistė Irena Adamavičiūtė 
(praeitais metais baigusi S. Paulo 
konservatoriją).

Kaip ir anksčiau visi mokytojai 
dirba be jokio atlyginimo. Pamo
kos vyksta tris kartus savaitėje.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VALDYBOS 
IR PREZIDIUMO POSĖDY
JE įvykusiame kovo 16 d. 
buvo svarstomi Bendruome
nės veiklos išvystymo pro
jektai, kuriems vadovauti suda
rytos trys komisijos: ekonominė- 
pirm. St. Vancevičius, kultūrįnė- 
pirm. inž. Z. Bačelis ir politi
niai propagandinė-pirm. prel. P. 
Ragažinskas.

Nutarta veikimą sustiprinti at
gaivinant S. Paulo priemiesčiuo
se apylinkes, rengiant pobūvius, 
paskaitas ir pravedant propagan
dą per radiją ir spaudą.

"DR. VINCAS KUDIRKA" vai-

konsulas Al. Polišaitis. Gaila, 
proga buvo praleista, nebuvo 
įteiktas joks raštas Brazilijoje 
gyvenančių lietuvių vardu, nes 
aplinkraštis pasiekė organizaci
jas "pavėluotai", tuo tarpu, kai 
apie garbingojo svečio atvykimą 
Brazilijos spauda jau rašė nuo 
pat sausio mėn. pradžios.

*
BRAZILUOS LIETUVIŲ KO

LONU A PAMINĖJO VASARIO 16 
-ĄJĄ Minėjimą surengė Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenė, glo
bojant konsului Al. Polišaičiui. 
Minėjimas įvyko S. Paulo mies
to teatre. Prakalbas portugališ
kai pasakė Bendruomenės Tary
bos pirmininkas, ekonomistas 
Henrikas Valavičius ir atstovas 
Franco Montuora. Lietuviškai

susirinkusius sveikino konsulas 
Al. Polišaitis. Meninę progra
mos dalį atliko Lietuvių Katali
kų Bendruomenės choras, vad. 
F. Girdausko, solistai V. Lau
rinaitis ir St. Orentas. Tauti
nius šokius šoko Ir gyvąjį pa
veikslą pavaizdavo moksleiviai 
ateitininkai. Pavergtųjų Tautų 
vėliavos iškilmingai pagerbė 
Lietuvos trispalvę. Publikos bu
vo mažiau kaip kitais minėji
mo atvėjais, tačiau jos tarpe 
matėsi nemažai svetimšalių, ku
rie domisi Lietuvos byla.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

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

40/
/O metinius divi

dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.
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KADANGI STROH’S 
YRA UGNIM VERDAMAS, 
TAI JOKS KITAS 
AMERIKOJE ALUS
NETURI STROH’S SKONIO

Virimas, kurį jus matote viršuj vykstant 
virimo katile, yra gaunamas iš atviros 
ugnies, katilo apačioje. Šis didelis karš
tis duoda geriausią skonį iš geriausių 
mišinių... padaro Stroh’s lengvesnį ir 
švelnesnį. Naudokitės gaivinančiu skirtu
mu Amerikos vieninteliu ugnim-verdamu 
alum šiandien.’

Jums patiks

jis šviesesnis!

The Stroh Breweiy Company, Detroit 26, Michigan DABAR VIETINĖMIS KAINOMIS

dinimas, statytas vasario 21 d. 
V. Zelinos lietuviškos parapijos 
naudai, davė pelno apie25.000.00 
kruzeirų. Šį vaidinimą (A. Gus
taičio parafrazėje), režisavo kun. 
J. Šeškevičius. Vaidino lietu
viškos kolonijos senesnioji ir 
jaunoji karta. Teatralo akimis, 
šis vaidinimas buvo menkokas. 
Tačiau nusileidus į mūsų kolo
nijos lygį, tenka pripažinti, kad 
buvo atliktas didelis darbas, bu
vo parodyti geriausi norai, ir 
kolonija tai įvertino. Ypatingai 
įvertino ir tai, kad ten, kur 
turėjo būti tragiškiausios sce
nos, vyko kova tarp tamsos ir 
Šviesos gaivalo, publika kvato
josi "iki ašarų". Reikia pabrėž
ti, kad Brazilijos lietuviai mie
liau juokiasi, negu verkia.

♦
ST. ANDRE MIESTE GYVE

NANTIEJI LIETUVIAI, gyveną 
"Parque das Nacoes" rajone, 
yra susirūpinę žemės sklypo į- 
sigijimu, kur jie galėtų pasi
statyti lietuviškus namus. Savo 
laiku ten buvo lietuviškieji na
mai, Lietuvos vyriausybės pini
gais pastatyti, tačiau laikui bė
gant jie buvo "likviduoti". Pa
prasčiau sakant parduoti nesuge
bant jų globėjams išlaikyti, kaip 
lygiai atsitiko su "Bandeirantes" 
mokykla S. Paulo mieste.

Lietuviai dar tebeturi savo na
mus S. Paulyje: Moocos rajone, 
Vila Beloje ir Vila Anastasio. 
Visi šie namai yra Lietuvių Są
jungos Brazilijoje žinioje.

♦
LIETUVIŲ BRAZILŲ KULTŪ

RINĖ DRAUGUA leidžia savo 
žurnalą "Gintarą" redaguojamą 
p. St. Vancevičiaus. Ši draugija 
oficialiai turi teises leisti ne 
tik žurnalą, bet ir knygas. Jos 
pirmininkas yra Alfonsas Žibąs.

♦
J.A. VALSTYBIŲ PREZIDEN

TAS D. EISENHOWER S. PAULO 
MIESTĄ APLANKĖ vasario 25 
d. Jis buvo sutiktas nepaprastu 
entuziazmu, nežiūrint tropiškų 
liūčių, kurios per dvi savai
tes buvo užtvindžiosios visą S. 
Paulo estadą. Prezidento sutiki
me dalyvavo konsuliarinis korpu
sas, kuriame Lietuvą atstovavo

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKš- d 
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS < 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU- « 

NAMI KRAUTUVĖJE
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Prašau atsiusti.......
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TREČIOKAS A6ENCY
seniausia lietuviška kelionių agentūra

Kur tik besiruoštumėt keliauti, tuoj susiriškit su mūsų įstaiga

Kelionių bilietų parūpinima* ir pinigų persiuntimas j visus kraštu* 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas: MArket 2-4867

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TILIFUNKEN

Authorised Factory Servisą

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
SaZfd Seikite

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių
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Tai buvo taip neseniai, bet visi jau pamiršo tuos laikus...Lietuviai batsiuviai Kempteno stovykloje 
taiso batus. Kuris jų šiandien yra Amerikoje? Ar tarp jų yra Dirvos skaitytojų? Daugėlos nuotrauka

Don Camillo...
(Atkelta iš 3 psl.)

1965 metais. Po to sekė įprasti
niai tostai už taiką, už atoslū
gį, už neklystamą galutinę ko
munizmo pergalę ir taip toliau. 
Po to atsistojo Don Camillo.

--Draugai,—prabilo jis,--pri
klausymas partijai kiekvieną ko
munistą ipareigoja griežtai sekti 
komunistinius principus, o taip 
pat kritikai ir savikritikai...

Jis kalbėjo lėtai, pabrėždamas 
atskirus žodžius ir išdidžiai 
žvelgdamas draugui Oregovui į 
akis. Draugė Petrovna vertė 
viską žodis žodin, ką Camillo 
pasakė.

--Partinės sąžinės šviesoje 
turi komunistas apsvarstyti kiek
vieną savo veiksmą ir visada 
save klausti, ar negalėtų pa
siekti geriau. Joks komunistas 
neturi bijotis kalbėti tiesos; lais
vai ir atvirai jis turi kalbėti, 
nors prireiktų ir nemalonius 
dalykus paliesti. Draugai, mano 
atmintis nėra tiksliai pažodžiui 
išlaikiusi to Lenino įspėjimo, 
ano įspėjimo, kuris...

Camillo vaizdavo, tartum sun
kiomis vidinėmis pastangomis 
bandytų atsiminti citatos žo
džius; Peppone suvokė, kad šioje 
vietoj turi šokti jam pagalbon:

--Nesistenk, drauge, Leninas 
rašė: "Kraštutinumai nėra geri 
jokiais atvejais, ir jeigu man 
tektų pasirinkti, aš mieliau im
čiau vienareikšmius teigimus, 
nors jie būtų ir siauri bei nepa
kenčiami, negu liguistus, mig
lotus gudravojimus."

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
• pasirinkimas.

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

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY

EARN UNTIL NOON

ACCOUNTS
INSURED TO

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNO LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

Praeities veidrodin pasižiūrėjus... CIEVELANDE 
ir apylinkėse

Draugas Jenka Oregovas, kurį 
draugė Petrovna uoliai laikė 
įvykių eigoje, nukreipė savo vei
dą į Pepponę ir stebėjo jį su 
gyvai pritariančia šypsena.

--Ačiū, drauge,--tęsė Don 
Camillo, vėl nukreipdamas savo 
žvilgsnį į komisaro akis.--Po to 
įvado jaučiuosi turįs teisę kalbė
ti visiškai aiškiai. Po vakarykš
čio nemalonaus incidento su drau
gu Dondella jaučiu, kad yra rei
kalinga priminti penktąjį mūsų 
partijos statuto straipsnį, kuris 
skamba: "Kiekvienas registruo
tas komunistų partijos narys dis
ciplinarinio nusikaltimo atveju 
turi teisę, kad jo išklausytų regu
liarus partijos organas ir atitin
kamu atveju kreiptis į savo orga
nizacijos narių susirinkimą bei 
aukštesnes partijos instancijas." 
Dabar aš klausiu jus, draugai, 
jei vienas iŠ mūsų mažos ke
leivių grupės padarytų discipli
narinį nusikaltimą--kurio re
guliaraus partijos organo jis turi 
būti teisiamas. Draugas senato
rius yra mūsų tarpe partijos vie

tininkas, ir nusikaltusį apskųstų 
atitinkamai federacijai, sekcijai 
ir celei. Tačiau, kadangi visi 
sovietinėje žemėje padaryti nu
sikaltimai yra glaudžiai susiję 
su sovietiniu gyvenimu ir mūsų 
viešėjimo kraštutiniškai specifi
nėmis situacijomis, tad klausiu 
aš jus, draugai, ar tas tolimas 
organas sugebėtų tokį nusikal
timą drausmei objektyviai ir su 
atitinkamu faktų pažinimu ap
spręsti. Aš teigiu, kad taip 
nebūtų.

--Nusikaltęs draugas, kuris 
čia, Sovietų Sąjungoje, nusikalto 

F

partijai, turi būti čia pat ir tuoj 
pat nubaustas. Tačiau, kadangi 
mes nesudarome reguliaraus 
partinės organizacijos vieneto, 
siūlau, kad, pagal dešimtąjį mū
sų statuto straipsnį ir dvasią, 
mes turime teisę ir pareigą į- 
steigti partijos celę.

Draugė Petrovna visa tai 
plauko tikslumu išvertė draugui 
Oregovui, kuris nieko nepasakė, 
bet ir toliau labai atidžiai, nors 
ir be jokios veido išraiškos, sekė 
kalbantį.

--Draugai,--tęsė DonCamillo. 
--Jūs žiūrite nustebę ir klausia
te save: kokio pobūdžio mūsiškė 
cele turi būti? Įmonės celė ji 
negali būti, nes mes čia nedir
bame jokiame fabrike. Teritori
nė celė taip pat ne, nes mes 
čia neturime pastovios gyvena
mos vietos. Žinoma, draugai, 
reikia pripažinti: į Sovietų Są
jungą mes atvykome ne linksmin
tis, bet mokytis, kad vėliau ga
lėtume . kitus mokyti, ir tai yra 
taip pat darbas, ir tokiu būdu 
mes galėtume steigti darbo ir 
studijų celę. Galima ir iš kitos 
pusės prikišti: jei mes ir neap
sigyvenę Sovietų Sąjungoje, tai 
ji vis dėlto yra mūsų tėvynė, 
kurioje mes gyvename dvasiškai: 
taigi ir teritorinės celės steigi
mas taip pat visiškai būtų pa
grįstas. Bet, draugai! Leiskite 
man kalbėti su didžiausiu nuo
širdumu...

Don Camillo buvo teisiog be
gėdiškai pastebimai susijaudi
nęs, ir visi jo klausė su didžiau
siu atidumu.

--Draugai! Mes esame mažy
tis taškelis, kuris tam tikrą aki
mirką atsipalaidavo nuo mūsų 
persenusios planetos, kad nu
skristų į naują, nuostabiai jauną 
kraštą. Mes esame maža įgula 
didelio orlaivio, kuris paliko su
puvusį kapitalistinį pasaulį ir 
pažeme skrenda virš stebuklingo 
socialistinio pasaulio kraštų, kad 
pažintų jo žavią ir nepakartojamą 
tikrovę. Ta įgula susideda ne iš 
izoliuotų individų, bet iš vyrų, 
kuriuos sužavėjo ir sujungė vie
na idėja, Vienas tikėjimas, vie
nas pasiryžimas -- komunistinio 
pasaulio statybos idėja! Ir štai, 
draugai, aš noriu prieiti: fabriko 
arba darbo celė? Ne. Gyvenvie
tės arba teritorialinė celė? Taip 
pat ne. Tik tarpplanetinė celė! 
Mes, draugai, esame tarpplane
tinė celė, nes supuvęs kapita
listinis pasaulis, iš kurio mėsa 
atvykstame, yra taip toli nuo 
sveikojo ir puikiojo socializmo 
pasaulio, kaip žemė nuo mėnu
lio! Ir šia prasme aš siūlau 
iš mūsų mažojo būrelio sukurti 
tarpplanetinę celę ir jai duoti 
vardą to vyro, kuris sujungė 
didžiosios sovietų tautos troš
kimus pasiekti taiką, pažangą, 
kultūrą ir gerovę--NikitaChruš
čiovas!

• ši savaitgalį Clevelande 
viešės Toronto LSK Vyties 
sporto klubo mergaičių 
krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso komandos, čia žais 
draugiškas rungtynes su 
Žaibu. Rungtynės įvyks St. 
Clair Recreation Center — 
6250 St. Clair Avė.

Smulkiau pranešim kita
me Dirvos numeryje,

• Praeitą, sekmadienį įvy
kęs ALB I Apylinkės susi
rinkimas nepasižymėjo dar
bingumu ir baigėsi be re
zultatų, neatsiradus kandi-

Automobilistams 
idomu...
C

KOL nebuvo pritaikyti automo
bilio langų valytojai, tai auto
mobilistams buvo patariama lan
gus ištepti alyvos ar glicerino 
mišiniu, kad tuo apsaugotų nuo 
lietaus, sniego ir ledo.

❖
1925 METAIS automobilio gy

venimas buvo apie 25,750 mylių 
arba 6.5 metai. Šiandien skai
čiuojama, kad automobilio gyve
nimas siekia iki 110,000 mylių 
arba virš 12 metų. Gumos įmo
nės, kurios daro padangų bandy
mus Texas, naudoja automo
bilius, kol pasiekia iki 400,000-- 
500,000 mylių per metus ar dve
jus.

♦
K£ automobiliuose šiandien 

skaito ekstra, už metų ar kitų 
bus reguliarios dalys. Gal kam 
sunku patikėti, kad lempos, stab
džiai visuose keturiuose ratuose, 
stabdžių šviesos, anksčiau taip 
pat buvo ekstra dalys.

♦
Įvedus elektrinį automobilio 

starterį moterų vairuotojų skai
čius pradėjo augti, nes su ran
kena užvedami automobiliai at
baidydavo moteris.

♦
AUTOMOBILIS, važiuojant 60 

mylių per valandą greičiu, per 
sekundę padaro apie 88 pėdas. 
Normaliai trunka apie 3/4 se
kundės kol vairuotojas suvokia 
padėtį.

m
APSKAIČIUOJAMA,. kad apie 

60% perkamų automobilių yra 
imami išsimokėjimui. Apie 25% 
pirkėjų patys pasirūpina pasko
los gavimu, o likusiems parūpi
na pardavėjai. Perkantieji už 
grynus pinigus tik 13% įkeičia 
senus automobilius, kai kiti 27% 
pasilaiko arba patys parduoda.

1960 METŲ Cadilac turi spe
cialią duobę po gazo pedaliu, 
kurio tikslas palengvinti vai
ravimą moterims, dėvinčioms 
batus su aukštais kulnimis.

♦
APSKAIČIUOJAMA, jog JAV 

privačios lengvosios mašinos pa
daro per metus apie 500 mili
jardų mylių, arba 2,700 kartų 
į saulę ir atgal.

Draugas komisaras iš susijau
dinimo net pabalo. Iš visų pusių 
audringai plojant, jis atsitojo ir 
spaudė Don Camillo ranką ma
žiausiai dešimtį minučių.

Paskui per Petrovną pasitarė 
su Peppone, ir tasai pareiškė:

--Italijos komunistų partijos 
vardu ir visiškai pritariamas so
vietinės komunistų partijos 
atstovo, leidžiu steigti celę "Ni
kita Chruščiovas"!

(Bus daugiau) 

duojančių į naują valdybą. 
Ligšiolinis apylinkės pirm. 
J. Virbalis nepateisinamai 
jautriai reagavo į padary
tas dėl jo apyskaitinio pra
nešimo pastabas, vietomis 
netaktiškai išsišokd amas 
prieš kitus valdybos narius, 
kontrolės komisiją, o taip 
pat ”kai kurią spaudą”, ku
ri kliudanti jo veiklą, iš
karpydama iš fotografijų 
jo veidą ir t.t. Susirinkusių 
atsisakinėjimą kandiduoti į 
valdybą taip pat lėmė ir kai 
kurie dabartinės valdybos 
užplanuoti arba jau pradėti 
darbai, kurių pasisekimas 
labai kvestijonuotinas, pvz. 
užsimojimas leisti lokalinį 
biuletenį arba kontraversiš
ko Dainavos spektaklio už- 
kvietimas, niekam nenorint 
imtis atsakomybės už gali
mus nuostolius.

Po ilgokai trukusių tuš
čių ginčų buvo prieita išva
dos, kad dabartinė valdyba 
turinti iki galo pravesti už
planuotą Dainavos spektak
lį ir tada, suradus užtenka
mai kandidatų, sušaukti 
naują susirinkimą

• Dail. J. Račila, siųsda
mas metinę prenumeratą, 
atsiuntė ir $5.00 auką.

• Išnuomojami du mieg. 
kambariai moteriai ar vy
rui. Kreiptis: Mary Adiklis, 
1077 E 169 St., IV 1-8229.

RETA PROGA
2 namai ant vieno sklypo 
Euclid Beach Grovewood 

rajonas
2-jų šeimų namas po 5 kamba
rius kiekvienam bute. Ir gražus 
5 kambarių namas kieme. Gazo 
šildymas. 2-jų automobilių ga
ražas. Geras stovis. Arti mo
kyklų ir susisiekimo.

ŠIRVAITIS
WM. T. BYRNE REAL ESTATE 

1535 Hayden Avė. 
KE 1-4080-namai 
MU 1-6100-įstaiga

Koncertas
Bostone...

(Atkelta iš 3 psl.) 
ir vaizdų pasaulio. Geri in
strumentalistai buvo rimtai 
Kačinsko Septetą surepe
tavę ir neblogai jį pagrojo. 
Pats autorius atliko forte- 
pioninę kūrinio dalį. Savo 
naujoviškumu ta koncerto 
dalis buvo tikrai įdomi.

Plokštelė įrašyta Montrealyje, R. C. A. Victor studijoje.

Vaidinimas trunka virš pusantros valandos - 2 plokštelės (4 pusės). Tinka 
visiems fonografams, turintiems 33 1/3 greitį. Viso komplekto kaina - $1O.

Užsisakant rašyti - Stp. Kęsgailai, 1577 Rue de Seve, 
MONTREAL 20, P.Q., CANADA.

N e p a p rastai įspūdingi 
buvo komp. Nicholas Van 
Slyck’o Dialogai — Sonata 
dviem fortepionam, kurią 
su įsigyvenimu atliko Trudi 
Salomon ir pats autorius N. 
Van Slyck. Jis pasirodė esąs 
neeilinis pianistas, puikiai 
pažįstąs instrumentą, ku
riam rašo muziką, todėl ir 
jo kūrinys dvelkė meistriš
kumu. Nesunku buvo paste
bėti, kad kalbasi du forte- 
pionai, kad iš tikro tai yra 
dialogai. Veikalo mintis ori
ginali, harmonija nuosai
kiai moderni, melodijų py
nimas dviem instrumentais 
įmantrus, iš viso, tai stam
bus ir vertingas koncertinis 
veikalas. P-lė T. Salomon ir 
šiame N. Van Slyck’o kūri
ny pasižymėjo kaip pajėgi 
ir subrendusi pianistė.

Koncertą baigė šv. Petro 
parapijos choras, vad. 
komp. Jer. Kačinsko, sklan
džiai ir gražiai padainuoda
mas J. Gruodžio Tėve mūsų 
ir žiemą, J. Arcadelt’o Avė 
Maria,. K. V. Banaičio šer- 
mukšnėlę ir V. Klovos pa
sveikinimo dainą iš op. Pi
lėnai. Lyginant šį pastarą
jį kūrinį su emigracijoj 
esančių mūsų kompozitorių 
dainomis, jis atrodo lengvas 
ir paprastas, stokojąs ga
lingesnio muzikinio užsimo
jimo. Komp. Jer. Kačinskas 
chorui dirigavo su jam 
įprastu lengvumu ir tikslu
mu. Chorui sumaniai akom
panavo Vyt. Vasyliūnas.

Koncerto paklausyti su
sirinko apie 3-400 klausyto
jų. Buvo tikimasi, kad tokia 
naujiena sutrauks žymiai 
daugiau smalsuolių, bet 
mūsų žmonės pataiko neiti 
ypač tada, kai jiems būti
nai reikėtų apsilankyti. 
Bendras lietuvių ir ameri
kiečių muzikų pasirodymas 
nėra dažnas. Ne taip baisiai 
mes esam persotinti ir nau
jais mūsų kompozitorių 
darbais, taigi iš tikro rei
kėjo pečius suremti ir tuos 
žmones palaikyti, jų naujus 
kūrinius pasveikinti, bet... 
dėkui ypač tiems, kurie atė
jo koncerto paklausyti.

Daugiausia triūso tą kon
certą rengiant įdėjo komp. 
John Bavicchi ir komp. Jer. 
Kačinskas. Jiems priklauso 
liet, muzikos mėgėjų padė
ka ir sveikinimai. Tegu tai 
nebūna vienintelis ir pasku
tinis sutelktų jėgų pasiro
dymas. St Su

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

V. RICKUS 
PAINT1NG-DECORATIG INC.

RESIDENCIN'IS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. Įkainavimai ne

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

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

658 E. 162 St., Cleveland, Ohio
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KAS IR KUR?
• Vilniečių Sąjungos Bosto
no skyrius, kurio pirminin
ku šiuo metu yra inž. Br. 
Galinis, rodo nemaža veik
lumo. Balandžio 3 d. atvyks
ta į Bostoną žinomasis mū
sų visuomenės veikėjas ir 
politikas Vaclovas Sidzi
kauskas. Vilniečių kviečia
mas, jis dalyvaus jų ren
giamoj popietėj ir kalbės 
šia tema: Viršūnių konfe
rencija ir pavergtosios tau
tos. Bostono lietuviai kvie
čiami gausiai toj paskaitoj 
dalyvauti. Ji rengiama 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
D-jos svetainėje, kaip jau 
minėta, balandžio 3 d., 4 
vai. po pietų.

• Vakarų Vokietijos sosti
nėje — Bonoje neseniai me
dicinos mokslus baigė Ka
zimieras Ašoklis. Jis 
ten buvo baigęs gimnaziją. 
Su artimaisiais išemigravo 
į Kanadą ir po kelerių metu 
sugrįžęs užbaigė pradėtas 
studijas. Tai pavyzdys, ką 
daro pasiryžimas, nes ir 
darbo, ir gyvenimo sąlygas 
jis turėjo nelengvas.
• JAV LB New Yorko I-ios 
apylinkės valdybą dabar su
daro: B. Kulys — pirminin
kas, K. Kepalas — vicepir
mininkas, J Zarauskas — 
sekretorius, V. Padvarietis
— iždininkas ir K. Būdvy
tis — narys.
• Detroito B ALF 76 sky
rius balandžio 23 d. rengia 
vakarą, kurio metu bus su
vaidinta 3 v. farsas "Karo
lio Teta”. Vaidinimą rengia
Z. Arlauskaitė-Mikš i e n ė-. 
Vakaras įvyks buv. lietuviu 
salėj e0

• BALFo seimas numaty
tas šių metų rudenį — lap
kričio 24-27 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje. Seimui 
rengti sudarytas komitetas, 
kuriam pirmininkauja Vai. 
Šimkus.
• Lietuvos ir kitų kraštų 
pašto ženklų paroda įvyks
ta balandžio 2-3 d. Chicago
je, Dariaus ir Girėno salėje
— 4416 So. Western Avė.

PHILADELPHIA
JAUNŲJŲ TALENTŲ 

VAKARAS
BALF 52 skyriaus valdy

ba siu metu gegužės 1 d. 
rengia jaunųjų talentų va
karą. Vakaras rengiamas 
”Four Chefs” svetainėje. 
Programoje pasirodys visa 
eilė jaunimo, pradedant 
darželio lankytojais, ku
riems energingai vadovau
ja Matonytė. Programą 
baigs aukštąjį mokslą bai
gusios jaunos solistės: či- 
kotaitė ir Dlatijošaitytė. Po 
meninės dalies bus užkan
džiai (už tą patį įėjimo mo
kestį) ir šokiai.

Balfo valdyba labai ma
loniai prašo gausiai atsilan
kyti, pasidžiaugti jaunimo 
sugebėjimais ir tuo prisidė
ti prie mūsų brolių šelpimo.

Netekus Brangios motinos
MORTOS PALUBINSKIENeS

jos sūnus VIKTORĄ, VLADĄ, MEČĮ ir jų šeimas 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime

Julius ir Irena Veblaičiai 
Jonas ir Ona Zubavičiai

Elizabeth, New Jersey

PABĖGĖLIŲ METU 
MINĖJIMAS OMAHOJE

Komitetas, sudarytas iš 
amerikietiškų organizacijų, 
b e s i r ūpinančių pabėgėlių 
problemomis, kovo 20 d., 
Creighton Universitete su
ruošė pabėgėlių metų minė
jimą. Kalbėjo universiteto 
rektorius kun. Carl M. Rei- 
nert, S. J. ir atstovai tiky
binių organizacijų, kurios, 
vykdant prieš 10 metų D. 
P. bilių, rūpinosi pabėgė
liams garantijų sudarymu. 
Tai katalikų NCWC, protes
tantų ir žydų atstovai.

Visi kalbėjusieji pabrėžė, 
jog pabėgėliams turi būti 
surastos antrosios tėvynės. 
O prie šios akcijos turinčios 
prisidėti ir J. A. Valstybės, 
a 11 e isdamos imigraci j o s 
varstus ir plačiau praverda
mos pabėgėliams duris.

Meninę minėjimo progra
mą, kuri dalimis buvo įterp
ta tarp kalbų, išpildė Oma
hos lietuvių bendruomenės 
choras, vadovaujamas muz. 
Br. Jonušo ir ukrainiečių 
bei japonų tautinių šokių 
šokėjų grupės.

Lietuvių choro dirigentas 
ir choristai, norėdami tin
kamai reprezentuoti lietu
vius amerikiečių tarpe, ne
pagailėjo darbo ir paruošė 
šiam pasirodymui vieną 
giesmę ir 9 dainas, kurios 
nuskambėjo pasigėrėtinai. 
Tik gaila, kad amerikietiš
kos publikos labai jau ma
žai teatvyko. Didžiąją pub
likos dalį sudarė gausiai at
silankę lietuviai.

šio minėjimo proga, gre
ta salės,buvo surengta lie
tuvių tautodailės meno pa
rodėlė. Parodėlės suorgani
zavimui vadovavo E. Ribo- 
kienė. Jai talkininkavo: V. 
Ribokaitė ir F. Pavilionytė.

Kaip meškiukai...
„Nors Omahos skautai va

dinasi briedžiais, vilkiukais 
ir kitais žvėrelių vardais, 
bet jie šią žiemą miegojo, 
kaip meškiukai. Kai grįžo 
praėjusios vasaros rugpjūtį 
iš stovyklos, tai iki šiandien 
nešaukė nei sueigų, nei jo
kių skautiškų pratybų ne
darė. Kadangi ir meškos 
pavasariui atėjus keliasi iš 
žiemos miego, tai ir, jūs 
skautai, bent jų pavyzdžiu 
turėtumėte pradėti judėti.

Skautės (paukštytės, bi
tės ir kt.) nors ir šalta ši 
žiema buvo — vis tiek ju
dėjo, skraidė. Jos sruruošė 
praėjusi rudenį pasilinks
minimą, Vasario 16-tajai 
paminėti sušaukė iškilmin
gą sueigą, dažnokai renkasi 
skilčių sueigose skautiškam 
lavinimuisi ir platina Skau
tų Aidą.

Skautės tikrai atliktų dar 
vieną gerą darbelį, jei išju
dintų iš apsnūdimo ir bro
lius skautus. J. JA

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą.

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai

Nek. Prasidėjimo Marijos lietuvė seselė aiškina mūsų bendradarbiui J. Bubeliui apie lietuvišką vaikų darželį.
VAIKU DARŽELIS TORONTE

Nek. Pr. Marijos lietuvės 
seselės kovo 20 d. buvo pa- 
skyrusios jų vedamo vaikų 
darželio lankymo diena, šia 
proga, kad ir ankštose pa
talpose, jos suruošė vaikų 
darbelių parodėlę ir rodė 
filmą iš seselių veikimo ir 
gyvenimo Amerikoje ir Ka
nadoje. Atsilankusieji bu
vo gan šiltai sutikti, o kas 
daugiau įdomavosi jų veik
la bei mūsų mažųjų darbe
liais, mielai suteikė žinių Ir 
tokiu būdu buvo įsigautas 
bendras jų darbuotės ir 
vaikučių auklėjimo vaizdas; 
taip pat visi svečiai buvo 
pavaišinti kava ir skaniais 
užkandžiais.

Lietuviški vaikų darželiai 
yra ne kas kita, kaip mūsų 
mažųjų prirengiamos kla
sės pradžios mokyklai. Tam 
verta skirti didelį dėmesį.

Kalbantis su šeštadieni
nės mokyklos mokytojais 
apie vaikų darželius jie pri
pažįsta, ir net džiaugiasi, 
kad turėdami savo klasėse 
"darželinius” yra laimin
gesni. Jie į mokyklą ateina 
su didesniu bagažėliu tėvy
nės pažinimo ir kitų pradi
nių žinių, todėl naujų moks
lo dalykų perteikimą leng
viau įsisavina.

Nek Pr. Marijos seselės 
Toronte numačiusios šį pa
vasarį pradėti statyti erd
vesnį ir patogesnį vaikų 
darželiui namą. Nori jame 
išvystyti darbą taip, kad 
neštų geresnius ir gražes
nius vaisius. J;

Korp! Neo Lithuania na
rių sueiga kovo 20 d. Lietu
vių Namuose praėjo nuošir
daus reikalų aptarimo ženk
le. Ryšium su tolimesne 
veikla iškelta aktualių klau
simų, kurie buvo gyvai iš
diskutuojami ir sprendžia
mi.

Darbui didėjant, pasisa
kyta už valdybos sudėties 
iki 5 asmenų praplėtimą, į 
kurią papildomai įėjo: D. 
Skrinskaitė ir V. Keciorius.

Emilija Jurkevičienė, iš
buvusi ligoninėje apie 8 sa
vaites,. kur buvo padaryta 
sunki operacija, kovo 25 d. 
grįžo į namus.

Jaunieji E. Chicagos "teatralai", šeštadieninės mokyklos mokiniai, suvaidinę Nepriklausomybės šventei pritaikintą vaidinimą "Lietuvos aušros belaukiant". ja Pečiulio nuotrauka

Kanados Lietuvių Diena 
šiais metais įvyks rugsėjo 
3-5 d.d. Toronte. Ta pačia 
proga yra ruošiama tauti
nių šokių bendras pasiro

dymas — šventė. Tam tiks
lui yra sudarytas komite
tas, į kurį įeina: A. šadei- 
kienė, P. Turūta ir G. Breič- 
manienė.

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBOS POSĖDYJE kovo 23 d., be daugelio organizacinių reikalų, buvo svarstytas naujų didesnių namų įsigijimo klausimas. Konkrečių nutarimų tuo reikalu kol kas dar nepadaryta.
DR. VYTAUTO GYLIO ATMINIMUI pagerbti, balandžio 3 d. 4 vaL p.p., Prisikėlimo parapijos salėje ruošiamoj akademijoj, paskaitą skaitys svečias iš JAV-konsulas Vyt. Stašinskas. Tuojau po paskaitos, kaip naujenybė, bus parodyta velionies laidojimo ceremonijų filmas.Meninę dalį išpildys Varpo Choras, vedamas muz. St. Gai- levičiaus, ir solistai: V. Zeme- lytė, S. Mašalaitė ir V. Verikai-

baleto šokėjai!
Varžyboms reikia įsiregistruoti iki balandžio 23 d.

Jaunųjų dainininkų, smuikininkų ir baleto 
šokėjų, gyvenančių JAV ir Kanadoje, varžybos * 
Įvyksta gegužės mėn. 14 d., Clevelande, Slovenian 
Auditorium. Kviečiami dalyvauti mergaitės ir vy- Į 
rai, nevvresni kaip 28 m. amžiaus. Ų

Šių trijų šakų varžvbii nugalėtojams paskirta Į 
trys pirmosios f po $200.00) ir trys antrosios (po 
$100.00) premijos. Taigi iš viso premijoms pa- Ų 
skirta $900.00. fi

Varžyboms reikia Įsiregistruoti iki balandžio 
23 d. pranešant Dirvai, kur mokosi, kiek turi me- 
metų, ir atsiųsti fotografiją, tinkančią laikraš
čiui. Užsiregistravusieji tuoj gaus platesnius var
žybų pranešimus.

Mes kviečiame jaunuosius šių šakų meninin
kus varžybų nepraleisti, dalyvauti ir laimėti. Drau
ge prašome jų tėvus ar globėjus paraginti, kad 
varžyboms laiku Įsiregistruotų.

Varžybų sprendėjais bus pakviesti tų meno 
šakų specialistai, o drauge savo nuomonę turės 
teisę balsuodami pasakyti ir visi varžybų koncer
to dalyviai.

SPORTAS

tis. Akomponuos D. Skrinskaitė. Smuiku solo gros prof. Stp. Kairys.Gausiu atsilankymu visi pagerbkime velionį ir jo darbus tėvynei Lietuvai.
KARYS Nr. 3Jau išėjo iš spaudos. Jo turinyje įdėta: gen. T. Daukanto-- Šaltasis karas, E. Šulaičio-- Ginklų instruktorius Kazimieras Semenavičius (XVII šimtm. ginklų srities lietuvis mokslininkas), T. Paparčio--Kaip žuvo policijos pareigūnai J. Dagelis ir Pr. Meinorius (1943 m.), J. Vegelio--Mogilionai (prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą atrasti lietuviški kaimai Mogilevos gubernijoje), V. ŠventoraiČio--Lak- vėrės miškų vilkas (apie estų partizanus), J. Skardžio--Sovietų nusiginklavimas ir naujieji ginklai, vokiečių gen. O. Lasch atsiminimų santrauka--Karaliaučiaus žlugimas (1945 m.), St. But- kaus--Kada atsirado mūsų trispalvė, U.- -Kaip Sovietuose yra rašoma istorija. Be to, karinės žinios ir kitokios smulkmenos, ir nuolatiniai priedai, skiriami šauliams.

E. CHICAGO
Išrinkta choro valdyba
East Chicagos šv. Pran

ciškaus lietuvių parapijos 
choristų susirinkimas įvy
ko kovo 20 d., 12 vai para
pijos patalpose, Harbor, In
diana.

Įvykusiame choristų su
sirinkime buvo apsvarstyti 
visi bėgami reikalai, susiję 
su choro veikla ir naujų 
choristų kvietimas-verbavi- 
mas galimai naujomis jėgo
mis sustiprinti chorų. Nu
tarta kreiptis į vietos apv- 

APYGARDINIŲ PIRME
NYBIŲ NUGALĖTOJAI
Pereitą savaitgalį, kovo 

26-27 d., Chicagoje Įvyko 
Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos prieauglio klasių 
krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso 1960 m. pirmenybės. 
Kartu vyko ir vyrų bei mo
terų stalo teniso pirmeny
bės.

šios, rekordinį skaičių 
(apie 220) dalyvių sutraukę 
pirmenybės, buvo pravestos 
Chicagos LSK Neries.

Jaunių A klasės (16-18 
metų) krepšinio nugalėtoju 
ir Dirvos laikraščio perei
namosios dovanos laimėto
ju išėjo pereitų metų meis
teris — Chicagos LSK Ne
ris, baigmėje įveikęs Cleve
lando LSK žaibą.

Jaunių B klasės (11-15 
m.) krepšinio meisterio var
dą iškovojo Detroito LSK 
Kovas, baigmėje nugalėda
mas Clevelando žaibą.

Jaunių C kl. (13 ir jau
nesnių) krepšinio varžybas 
ir Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos pereinamąją dovaną 
laimėjo Clevelando žaibas 
įveikęs Chicagos Nerį.

Mergaičių krepšinio rung
tynes laimėjo Clevelando 
žaibas, įveikęs Chicagos 
Arą.

Mergaičių tinklinio nuga
lėtojo titulą ir SLA Chica
gos Moterų Kuopos perei
namąją dovaną laimėjo Cle
velando žaibas, baigmėje 
įveikę Chicagos Nerį.

Vyrų stalo teniso koman
dines pirmenybes laimėjo 
Chicagos ASK Lituanica 
baigmėje įveikęs Chicagos 
Nerį.

Vyrų stalo teniso viene
tą laimėjo J. Nasvytis (Cle
velando Žaibas) baigmėje 
iveikes Gerulaitį- (Detroito 
Kovas).

Mergaičių A kl. stalo te
niso vienetą laimėjo Rūta 
Gpidžiūnaitė, Clevel a n d o 
žaibas.

.Plačiau apie pirmenybes 
bus sporto skyriuje.

linkės gyventojus, o ypatin
gai į jaunimą, kad stotų 
parapijos choran ir savo 
įstojimu sustiprintų choro 
pajėgumą.

Be apsvarstytų bėgamų 
reikalų buvo išrinkta choro 
valdyba, kurią sudaro: Va
lerija Valeikienė, Algis 
Skudra ir Norkus.

Naujoji choro valdyba, 
tikslu arčiau susipažinti su 
choristais ir jų šeimomis, 
ruošia susipažinimo pobū- 
vj-kavutę. Pakenė
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