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Klastinga sovietinė meškerė
Pagal naują procedūrą egzilai galės būti “atlei

džiami” nuo sovietinės pilietybės...
Sovietijos vyriausybė išdirbo 

naują procedūrą, pagal kurią bu
vusieji "sovietų piliečiai”, gy
veną užsieniuose, galėsią lan
kyti sovietų valdomą teritoriją 
tuo pačiu pagrindu, kaip ir kiti 
užsieniečiai.

Egzilų kelionėms numatomi du 
atvejai. Jei jie yra įsigiję kito 
krašto pilietybę, jie gali paduoti 
pareiškimą "atleisti" juos nuo 
sovietinės pilietybės ir keliauti 
su užsienio pasu. Jei jie neturi 
jokios kitos pilietybės, jie gali 
pasiprašyti sovietų konsuliarinio 
paso, galiojančio atvykimui ir 
išvykimui iš Sovietijos.

Sovietinė vidaus reikalų mi
nisterija atspausdino 100,000 pa
reiškimų blankų, skirtų sovieti
nei pilietybei atsisakyti. Jos pa
vadintos forma Nr. 96, ir jomis 
prašytojas kreipiasi į aukščiau
sio sovieto prezidiumą Maskvo
je, prašydamas jį ir jo šeimą 
atpalaiduoti nuo sovietinės pi
lietybės.

Anketoje reikia nurodyti ap
linkybes, kuriomis prašytojas 
paliko savo kilmės kraštą, kodėl 
jis nori atsisakyti sovietinės pi
lietybės ir kurią kitą pilietybę 
jis nori optuoti.

Forma Nr. 52 yra skirta pra
šantiems sovietų konsuliarinių 
pasų. Joje klausiama, ar prašy
tojas jau padavė pareiškimą dėl 
naujos pilietybės, ir koki to pa
reiškimo rezultatai.

Komunistų kongresas Havanoje 
Kuboje auga nusivylimas

Apie 4,000 komunistų iš 15 
kraštų Kuboje pradėjo "jaunimo 
kongresą" sukeldami milžiniškas 
ovacijas po pranešimo, kad Kuba 
nusavino 173,137 akrus žemės, 
valdytos amerikinės bendrovės 
United F r uit Co.

Šūkavimų, plojimų ir trypimų 
bandoje nuolat buvo girdimi riks
mai "šalin amerikinis imperia
lizmas !" Kongreso eiga valstybės 
lėšomis transliuojama per radiją 
ir televiziją.

Kubos vyriausybės atstovas 
pareiškė konvencijoje, jog "drau
gų delegatų" iš raudonosios Ki
nijos dalyvavimas reiškiąs, kad 
Kinija "esanti pasiruošusi padėti 
ginti Kubos revoliuciją". Kong
rese dalyvauja ir Sovietijos bei 
trijų jos satelitų atstovai.

Santiago de Cuba,Orien- 
te provincijos miestas, prieš 
porą metų buvo Castro re
voliucinio sąjūdžio tvirtovė. 
Dabar tame antrame didu
mu Kubos mieste ir turtin
giausios provincijos sosti
nėje pastebima vis daugiau 
skepticizmo ir nusivylimo 
režimu ženklų.

Tą gyventojų nuotaikų 
permainą yra iššaukė eilė 
priežasčių: kasdienio varto
jimo prekių, anksčiau im
portuotų iš JAV, stoka ; vie
šųjų darbų sulėtinimas; vy
riausybės vykdoma ”žemės 
reformos” politika, kuriant 
"koperatyv i n i u s ūkius”, 
vietoj žemę padalinus at
skiriems savininkams; pra
gyvenimo kainų kilimas; 
vis didėjančios kontraver
sijos buvusių revoliulionie- 
rių sluoksniuose dėl komu
nistinės įtakos gausėjimo.

Žemė nusavinama ne tik 
iš turtingųjų, bet ir viduti
nių ūkininkų, kurie anks
čiau savo pinigais ir net 
siųsdami į sukilėlių eiles sa
vo vaikus, rėmė Castro re
voliuciją. Visoje Oriente 
provincijoje dabar nepa
prastai pakilo nedarbas. 
Ypač jis juntamas tarp uos
tų darbininkų, nes, impor

Sovietija ligšiol iš jos dabar 
valdomų teritorijų kilusius egzi- 
lus vadino savo piliečiais, nepri
pažindama jų įsigytų pilietybių. 
Dabar tariamai daro nuolaidą, 
"sutikdama atpalaiduoti" juos nuo 
tos pilietybės, tik reikią to pa
siprašyti.

Prašytojas turi kreiptis į 
Maskvą, tuo pripažindamas bol
ševikų įvykdytą okupaciją, ir ne
tiesiogiai prisiimdamas sovietų 
pilietybę, nuo kurios jisprašąsis 
atpalaiduoti--taip pat negirdėtas 
tarptautinėje teisėje preceden
tas.

Reiškia, jei ligi šiol nepa
sisekė tų okupacijų pripažinimo 
pasiekti diplomatinėje plotmėje, 
jų pradedama siekti "nuo apa
čios", išnaudojant okupacijų pa
sėkoje tėvynės netekusių žmo
nių gimtojo krašto pasiilgimo 
jausmus.

Turizmo į Sovietiją verbuotojai 
sako, kad tuo žygiu Sovietija no
rinti sušvelninti tarptautinę į- 
tampą ir parodyti, kad nebūtinai 
visus egzilus ji laikanti savo re
žimo priešais. Pasaulyje žinoma, 
kad ligšiol egzilai negalėjo lan
kyti savų kraštų, nes, sovietams 
tebelaikant juos savais piliečiais, 
visada grėsė pavojus, jog jie ne
būtų išleisti atgal, jei vienu kitu 
atveju ir būtų leista jiems ap
lankyti savo kilmės kraštus ir 
gimines.

tui sumažėjus, jie neteko 
darbo. Visuose tuose sluoks
niuose vis stiprėja abejo
nės, ar anksčiau jie kovoję 
už teisingą reikalą. Taip 
pat juos erzina dideli ir vis 
didinami mokesčiai, ku
riems mokėti nėra pinigų.

Vis dažniau Oriente pro
vincijoje, kurioje susifor
mavo Castro revoliucijos jė
ga, kursuoja gandai, kad 
ruošiamas ginkluotas suki
limas prieš Castro režimą. 
Esą, šiaurinėje provincijos 
dalyje, Siera Cristal ir Sie
ra Maestrą kalnuose, telkia
si nepatenkintųjų režimu 
grupės, kurios vieną dieną 
pradėsiančios žygį į Hava
ną. Kiek tie gandai tikri, 
tuo tarpu dar neaišku.

Tusti puodai garsiai barška...

Šiuo manevru ji tikisi atrem- 
sianti visus dėl to kylančius prie
kaištus diplomatinėje arenoje ir 
tolimoje perspektyvoje, suskal
džius emigrantų jėgas ir palai
dojus jų kovingumą, lengviau pa
siekti jos įvykdytų okupacijų pri
pažinimą.

Dar vienas būdingas momentas 
yra vidaus reikalų ministerijos, 
su gerai žinomu politinės poli
cijos sektoriumi, paruoštų anketų 
klausimai: Ar prašytojas gautų 
ar negautų "atpalaidavimą nuo 
pilietybės"--Maskva turėtų visus 
duomenis apie jo išvykimą iš 
savo krašto, apie giminystės ry
šius su kilmės krašte pasiliku
siais, apie jo motyvus, atsi
sakant "sovietinės pilietybės", 
iš kurių Maskvai būtų aiškiau, 
kuris emigrantas ir kokio masto 
priešu laikytinas.

Žinios iš viso 
___ pasaulio _

JAV VALST. SEKR. HERTE- 
RIS Chicagoje pareiškė, kad ne
pasisekimas išspręsti Vokietijos 
padalinimo problemos atneštų 
"neišvengiamą grėsmę pasaulio 
taikai".

CHRUŠČIOVAS, grįžęs į Mask
vą, viešai pareiškė, kad jam ne
pasisekė susitarti su Prancūzi
jos prez. De Gaulle Vokieti jo.'» 
klausimu, tačiau jis bandysiąs 
tą klausimą spręsti "Vakarų 
valstybėms priimtinu pagrindu".

PIETŲ AFRIKOJE neramumai 
tebesitęsia, pareikalaudami vis 
naujų žmonių aukų. Didieji jų 
židiniai yra Johannesburg, Dur- 
ban ir Capetown miestai. New 
Yorke JT gen. sekr. Hammarsk- 
jold trumpai tarėsi su P. Afri
kos atstovu B. G. Fourie, tačiau 
pastarasis vis dar nesąs gavęs 
instrukcijų iš savo vyriausybės.

36’ POLITINIAMS PABĖGĖ
LIAMS, kuriuos Prancūzijos vy
riausybė, kaip labai pavojingu, 
Chruščiovo vizito metu buvo iš
gabenusi į Belle-ile salą Atlantą, 
leista grįžti į Paryžių.

PASAULINIAI PABĖGĖLIŲ 
METAI įėjo paskutinėn fazėn, ta
čiau užplanuotos rinkliavos toli 
gražu nedavė lauktų rezultatų. 
Buvo tikimasi surinkti 43.5 rriiL 
dolerių, o tuo tarpu teturima tik 
10.05 milijonų.

Juozas Kreivėnas 
1602 So. 48 Court 
Chicago 50, Ill»

Pirmas pranešimas iš Sibiro
”Vieną kartą mūsų stovyklos kine rodė net Chrus* 

čiovo svečiavimąsi Amerikoje. Tą filmą rodė ištisą savai
tę, ir žmonės ėjo jo žiūrėti net po kelis kartus, žinoma, ne 
Chruščiovas kalinius domino — jie norėjo pasižiūrėti, 
kaip atrodo Amerika.

”Apie tą filmą žmonės ilgai kalbėjo. Visi stebėjosi, 
kaip gražu Amerikoje: kaip puošniai žmonės apsirengę, 
kokių gražių pastatų yra. O labiausiai — kad Amerikoje 
šiltas klimatas.”

Taip rašo vienas lietuvis iš šiaurinio Sibiro, kur jis 
išgabentas sovietiniam iždui papildyti sunkiai ir primi
tyviomis priemonėmis iškasamu auksu. Apie tas sovieti
nes aukso kasyklas Vakaruose beveik nieko nežinoma, tad 
šis, neskelbiamais keliais gautasis pirmas autentiškas pra
nešimas iš Sibiro mūsų skaitytojui padės susidaryti vaiz
dą apie "privilegijuotųjų” tremtinių gyvenimą tolimo
joje Sovietijos šiaurėje.

Viena iš Sibiro gyvenviečių aukso kasyklos rajone. įdurta po paskutiniojo karo, kur dirba ir nemažai 
lietuvių.

LIETUVIAI KASA SOVIETAMS AUKSĄ
TOLIMOJE SIBIRO ŠIAURĖJE

II Pasaulinio karo metu 
sovietų ižde labai sumažėjo 
aukso ištekliai. Jau karo 
pabaigoje ir ypač po karo 
sovietų valdžia visu smar
kumu pradėjo ieškoti, kaip 
tuos aukso išteklius papil
dyti.

Prie NKVD ministerijos 
buvo įsteigtas specialus 
skyrius, kurio pareiga bu
vo ieškoti naujų aukso ka
syklų ir organizuoti tų ka- 
syklij eksploatavimą.

Darbo jėga — iš vergų 
stovyklų

Iš raudonosios armijos 
eilių buvo išimti visi kalnų 
inžinieriai, geologai ir kiti

PABALTIJO VALSTYBIŲ LAISVĖS TARYBA
C

Artėjant bolševikinės ver
gijos 20 metų sukakčiai, 
okupuotoje Lietuvoje sovie
tinės marionetės ir bolševi
kiniai garsiakalbiai paverg
tajam lietuviui, o Maskvos 
galingas propagandos apa
ratas ir laisvajam pasauliui 
kalte kala, kad anais 1940 
negando metais ne raudono
sios armijos tankai sutrem
pė Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, o pati lietuvių 
tauta savanoriškai prisi
ėmė sovietinę vergiją.

Šitam sovietinio melo po
tvyniui pasipriešinti ir pa
dėti teisingai nušviesti New 
Yorke Estijos, Latvijos, 
Lietuvos atstovai sudarė

SENA GIESMĖ NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJOJE
Ženevoje vykstančioje tarptau

tinėje nusiginklavimo konferen
cijoje Sovietija pareiškė, kad ji 
atmetanti Vakarų pasiūlymą pra
dėti derybas dėl draudimo leisti 
erdvėn satelitus, galinčius ga
benti branduolinius ginklus, jeigu 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nesutiks pirma likviduoti savo 
karinių bazių užjūriuose.

Sovietų delegacijos kalbėtojas 
Zorinas pareiškė, kad Vakarų pa
siūlymai reiškią planą sustiprinti 
JAV karinę galią, sumažinant 
sovietinę.

Pastaruoju Zorino pareiškimu 
sudaromas įspūdis, kad Sovietija 

reikalingi specialistai. Net 
jr iš koncentracijos sto
vyklų buvo renkami žmonės 
aukso ieškojimo koman
doms. Šiam reikalui buvo 
panaudotos ir kai kurios 
darbo, t. y. "laisvųjų trem
tinių” stovyklos, esančios 
šiaurinėje Sibiro dalyje.

Visos aukso ieškojimo 
-komandos buvo nukreiptos 
į Sibirą. Jų atramos punk
tas sudarė ten esančios ver
gų stovyklos, kuriose tos 
komandos būdavo aprūpina
mos susisiekimo priemonė
mis, maistu, techniniais 
reikmenimis ir darbo jėga.

Iš vergų stovyklose jau
nų vyrų buvo sudarytos 

specialų organą — Pabalti
jo Valstybių Laisvės Tary
bą. Jos pirmininku išrink
tas Lietuvos delegacijos pa
vergtųjų seime pirm. V. Si
dzikauskas. Be jo, Lietuvai 
Taryboje atstovauja prel. J. 
Balkūnas, J. Šlepetys ir dr. 
A. Trimakas.

Taryba ruošia sovietinės 
agresijos prieš Baltijos val
stybes dvidešimtmečio at- 
žymėjimo programą, šios 
programos globėjais numa
tyti kviesti kitų valstybių 
politinio, visuomeninio, kul
tūrinio ir religinio gyveni
mo įžymūs veikėjai. Netru
kus bus paskelbtas Tarybos 
manifestas. Kor3

save laiko pirmaujančia erdvės 
užkariavimo srityje ir, nors tie
siogiai nepaskelbė- grasinimą 
apie branduolinių ginklų iškėlimą 
į erdvę, tačiau netiesiogiai nu
rodė kainą, už kurią ji jų neiš- 
keltų--amerikinių karinių bazių 
likvidavimą.

Tolimesniuose išvedžiojimuo
se Zorinas iš naujo reikalavo, 
kad būtų priimtas sovietinis "vi
siško nusiginklavimo per ketve
rius metus" planas, ir pareiškė, 
kad Maskva nesutiksianti svar
styti dalinių priemonių, kol Va
karai nepritars sovietiniam 
planui. 

grupės, kurios turėdavo pa
dėti aukso ieškojimo koman
doms. Šie vergų stovyklų 
žmonės turėdavo atlikti vi
sus fizinius darbus.

Aukso ieškotojai buvo ap
rūpinti gerais vikšriniais 
traktoriais, briedžių ir šunų 
traukiamomis rogėmis. Ko
mandų žmonės buvo gerai 
maitinami, aprūpinti šiltais 
drabužiais ir net degtinės 
gaudavo.

Komandose būdavo ir 
daug vokiečių, karo belais
vių. Jie būdavo atrenkami 
iš karinių belaisvių stovyk
lą

Daug žmonių aukų
Tos aukso komandos ver

žėsi vis tolyn į šiaurę. Kni
sosi po gilaus sniego klo
dais. Sprogdino kalnus ir 
uolas, graižė įšalusią Sibiro 
žemę.

Nors ir labai primityvio
mis priemonėmis, joms pa
sisekė atrasti nemaža tur
tingų aukso gyslų. Atradu- 
sios didesnes aukso gyslas, 
komandos įrengė naujas 
aukso kasyklas. Nuo dides
nių gyvenviečių, nuo gele
žinkelio linijų link tų kasyk
lų buvo nutiesti nauji keliai. 
Juos tiesė vergų stovyklų 
kaliniai.

Kelių tiesimas ten pa
prastas, nes visada įšalusi 
žemė sudaro neblogą kietą 
pagrindą, tačiau sunkios 
darbo sąlygos pareikalavo 
daugybės vergų gyvybių.

Dabar Sibire yra žinomi 
šie didesni nauji aukso ka
syklų rajonai: Magadan, 
Indigirka, Dudinka Ilimsk.

"Laisvė” po Stalino mirties
Stalinui mirus, visose 

vergų stovyklose gyveni
mas ir tvarka keitėsi. Buvo 
pradėti paleidinėti kaliniai, 
kurie jau buvo nebedarbin- 
gi arba atlikę savo bausmę.

Daug politinių kalinių, 
kurie buvo vergų stovyklo
se atkentę 10 metų, buvo iš 
jų paleisti ir apgyvendinti 
iš anksto numatytose vieto
se su sąlyga, kad iš ten 
nebeišvažiuos ir dirbs nau
jose aukso kasyklose. Jiems 
leista gyventi "privačiai”.

Už darbą kasyklose mo
kamas atlyginimas, tačiau 
jie neturi teisių, kurias tu
ri ten gyvenantieji "laisvi’* 
žmonės. Susirgę gydomi ne
mokamai. Be to, jiems mo
kamas atlyginimas, kurį jie 
gaudavo dirbdami.

Praėjus trejiems metams, 
jiems suteikiama teisė "bal
suoti”. Gauna jie ir atosto
gų iki 3 mėnesių kas tre
čius metus. Atostogas jie 
gali praleisti, kur nori, ta
čiau po jų turi vėl grįžti at
gal.

(Sekančiame tęsinyje vie
nos tokios aukso kasyklos 
vaizdas)»
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Taip buvo išdavinėjama Amerika

"ARBŪZINRI DOKUMENTI)” KOMPLIKACIJOS
Gruodžio 2, prieš išvykdamas 

į Washingtoną tolimesniam ap
klausinėjimui, Whittaker Cham- 
bers paslepia mikrofilmus vie
name pragręžtame arbūze, savo 
sode. Jis visiškai rimtai bijosi, 
kad, jam nesant namie, sovieti
nio "aparato" žmonės galį įsi
laužti į jo namus. Tokiais atve
jais jie net sudegina namus.

Mintis, kad kas nors galėtų 
būti paslėpta sode, jiems neleng
vai ateitų. Jis šį kartą nieko' 
nesako net savo žmonai. "Apa
rato" žmonės nėra švelnūs, ir 
ko žmona nežinos, to net di
džiausioje nelaimėje negalės pa
sakyti.

Washingtone Chambers pa
tiria, kad priešamerikinės veik-

.... ... —

sunkiai nustatė. Negi ir East- 
man-Kodak bendrovės specia
listai buvo komunistų agentai?

Tik sekančios dienos priešpie- 
tę jis grįžta savo butan. Vos 
tik jam uždarius duris, suskamba 
telefonas. Jis neskuba atsiliep
ti. Gal tai koks nors laikrašti
ninkas, ieškąs žinių savo 
reportažui, galvoja jis. Bet pa
galiau prieina prie telefono ir 
pakelia ragelį.

Tas pats komisijos narys, ku
ris jam buvo skambinęs praeitą 
naktį, nori su juo kalbėti. Centri
nė sujungia, ir netrukus ragely
je pasigirsta:

--Chambers? Ar tamsta kalbi?
—Taip.
--Kur buvai dingęs? Aš jau

stebimo negali net suvokti jų 
turinio. Pagaliau jis sako:

--Arba aš esu pamišęs, arba 
tie specialistai. Tai neįmano
ma! O gal aš tikrai esu išpro
tėjęs?

Jo žmona Esther, atsitiktinai 
užėjusi į kambarį, klausia, kokią 
žinią jis gavęs. Tačiau jis ne
sako nė žodžio. Jis pasiima sa
vo apsiaustą ir išvažiuoja į 
miestą. Visą ilgą naktį-- o, ko
kios ilgos gali būti gruodžio nak
tys!--jis blaškosi milžiniško New 
Yorko gatvėmis.

Be jokios minties galvoje jis 
stoviniuoja priešais ryškiai ap
šviestas vitrinas, stebi gatvių 
valymą arba palydi žvilgsniu pro 
šalį pravažiuojančius taksius, 
nors po poros sekundžių negalė
tų pasakyti, ar kas juose sėdė
jo. Tik pirmieji laikraščių par
davėjų šauksmai, skelbią apie 
naują posūkį Hisso byloje, grą
žina jį realybėm

Žinoma, jis tuomet gavo tuos 
filmus, nes kas būtų galėjęs juos 
įkišti į paslėptą voką. Vokas tik
rai nebuvo atplėštas, tą jis ne-

ištisą pusvalandį be pertraukos 
tamstos ieškau. Sergi? Taigi, 
klausyk naujieną: šiandien rytą 
Eastman-Kodak bendrovė prane
šė, ką jos specialistai papildo
mai konstatavo. Minima filmo 
rūšis kurį laiką buvo gami
nama prieš pat karą. Specialistai 
žinoma, nežinojo, kuriam rei
kalui analizė buvo reikalauta, to
dėl nepaskambino tuoj pat, vos 
tik tai nustatė, o pranešė laišku, 
kuris buvo gautas tik šį rytą.

Chambers teatsako:
--Taip.
Jis jau nebepajėgia nei džiaug

tis, nei pykti, nei stebėtis. Kaip 
pritrenktas, krinta į lovą ir tuoj 
pat užmiega.

(Bus daugiau)

los tyrinėjimų komisija yra nu
sprendusi, jog visi jo žinioje 
esą dokumentai ir visa kita me
džiaga turi būti perduota jai. 
Toks nutarimas prilygsta teismo 
sprendimui. Kas jo neišpildo, gali 
būti baudžiamas kalėjimu.

Chambers yra pasiryžęs ati
duoti ir mikrofilmus, kuriuos šį 
rytą paslėpė savo sode. Iš tikrų
jų jis net džiaugiasi, kad galės 
jais nusikratyti.

Jis pasikalba su vyriausiu ko
misijos reikalų tvarkytoju Mr. 
Stripling. Dar tą pačia popietę 
du komisijos nariai išvyksta į 
Marylandą.

Jau visiškai sutemus, jie 
pasiekia vietą. Prožektorių švie
soje jie prieina prie sodo tvoros, 
kur guli arbūzai. Gyvai su
sidomėję, jie seka Chambersą, 
kuris pasilenkia ir pakelia vieną.

--Rafinuotai paslėpta,--sako 
vienas komisijos narys,--jokiam 
žmogui neateitų galvon mintis ko 
nors ieškoti arbūzuose.

Antrasis narys paima Cham- 
berso paduotą arbūzą ir per
plauna kišeniniu peiliu. Žemėn 
nukrinta trys kasetės, trys mik
rofilmo juostos.

Tačiau kol tie mikrofilmai įeis 
Amerikos istorijon, kaip "arbū
zo dokumentai", atsitiks dar vie
na nenumatyta komplikacija.

Vieną iš sekančių naktųCham
bers bute suskamba telefonas. 
Vienas komisijos narys, kuris 
buvo atvykęs jo ūkin paimti mik
rofilmų, užpuola jį:

--Klausyk, Chambers! East- 
man-Kodak bendrovės specialis
tai neseniai pranešė "arbūzų fil
mų" tyrimo duomenis. Firma tos 
rūšies filmą gamina tik nuo 1945 
metų. Kaip tai suderinti su 
tamstos teigimu, kad tamsta fil
mus turėjai perduoti rusams jau 
1938 metais?

Chambersas paprašo abu sa
kinius pakartoti, nes jis iš nu

baleto šokėjai !
Varžyboms reikia įsiregistruoti iki balandžio 23 d.

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

Jaunųjų dainininkų, smuikininkų ir baleto 
J šokėjų, gyvenančių JAV ir Kanadoje, varžybos 
| Įvyksta gegužės mėn. 14 d., Clevelande, Slovenian 

Auditorium. Kviečiami dalyvauti mergaitės ir vy- 
J rai, nevyresni kaip 28 m. amžiaus.

šių trijų šakų varžybų nugalėtojams paskirta 
trys pirmosios (po $200.00) ir trys antrosios (po 

i $100.00) premijos. Taigi iš viso premijoms pa
skirta $900.00.

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,

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

faLL
OUALITY 
BEVERAGES 

in+o 
your home.

IT’SC** TO BE GOOD

M A R V E L
BEVERAGE CO.

8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400

EAGLE STAMPS PADINA SUTAUPĄS

MAY 2 BASEMENT
PASAKIŠKA! Gamintojo perviršis 

!...Prieš pat Velykas

FMK M. RHMI
County Treasurer

GREETINGS and BEST WISHES
To All The Lithuanian People

IOSEPH M. SINEENEY
Sheriff

PAVASARINIAI PALTAI
JUNIORS! WOMEN'S! MISSES!

GREETINGS and BEST WISHES 
To All The Lithuanian People

HARWILL ICE CREAM CO.

6519 Carnegie Avė. HE 1-7979
WILLARD MILLER MGR.

Vertinami 
tarp

$25 $29 /

EXTRA!
Tik 68 šia žema kaina

Pavyzdiniai
PALTAI

19
Šimto procento vilnos 

su taškais flanels
Puikiai pasiūti, origina
lūs pavyzdžiai šia že
ma, žemai kaina. Per 
brangūs gaminti, par
duodant šiuos paltus to
kia žema kaina. Daugu
ma 10-12-14 dydžių. Ki
ti didesni.
Gaila, nepildomi užsa
kymai paštu ir telefonu

The May Co.’s 
Basement Coat 

Department, Dowutown
Only

Visų šių spalvų:
• Beige • Grey
• Coral • Tjveeds

• Plaids

Visų šių medžiagų:
• 100% Wool Hopsaclcings •
• 100% Wool Mono+ones •
• 100% Wool Diagonals •
• Smar+ Pat+erned Co++ons •
Daug su taškais juodos lapės spalvų.

Visų šių dydžių:
• Jr. Sizes 5 +o 15 '
• Regular Sizes 8 +o 18 <
• Jr. Pe+i+e Sizes 6 f o f I

• Blue • Green
• Mono+ones • Aecks

Many More

100% Wool Ziblines 
100% Wool Plaids 
100% Wool Tweeds 
100% Wool Rannels

Brief Sizes b to I b 
Women's Sizes 14+0 24-

Taffeta ar SatinVisi su Crisp Rayon 
pamušalais 

šaltas oras privertė garsu New York gamintoją pi
giai parduoti savo naujus pavasarinius paltus. Ir 
mes juos nupirkom, kad parduotume jums žema kai
na ir duotume pasirinkimą iš virš 700 gražių paltų. 
Jūs rasite naujausias spalvas, stilius, ir pavasarines 
medžiagas. Todėl pasiskubinkite ir pasirinkite Vely
koms ir pavasario sezonui.

Gaila, nepildomi užsakymai paštu ir telefonu
The May Co.’s Basement Jr. Miss and Women’s Coat 

Departments, Downtown and On the Heights.

BEST WISHES
To All The Lithuanian People
DANIELS FUNERAL 

DIRECTORS
WILLIAM R. ROY A,

PROMT PERSONAL ATTENTION GIVE 
ALL CALLS 

INVALID CAR OXYGEN EQUIPPED
15800 Detroit Avė. Call AC 6-5149

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

FRIEDMAN BROS, INC.
DISTINCTIVELY STYLED FURS

1825 East 13th St. CH 1-4272

GREETINGS and BEST WISHES 
To All The Lithuanian People

FRANK PLUTT & NICK HERRICK
EUCLID FLOORING

787 East 185th St. Call IV 1-1733
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Draugo Tavan klausa paaštrė
jo, ir jo ausys nebepraleido nė 
vieno žodžio.

--Ir čia, šiame krašte, kaip 
tu matai,--giliai susirūpinęs tę
sė Don Camillo,--tie patys buka
protiški ūkininkai trukdo viso 
krašto pažangą. Kolchozininkai 
visiškai nesirūpina visuomenine 
žeme ir tik tesuka galvą, kaip iš 
tų sklypelių, kuriuos jiems ge
raširdiškai perleido valstybė, iš
spausti ko daugiausia naudos. 
Drauge, čia yra aštuoniasdešimt 
tūkstančių kolchozų ir šeši tūks
tančiai sovchozų. Tačiau kolcho- 
zininkų laikomų privatinių karvių 
skaičius siekia septyniolika mili
jonų, o kolchozai ir sovchozai 
drauge teturi tik keturiolika mi
lijonų, sulysusių karvučių. Todėl 
aš visą laiką tvirtinu, kad iš 
jų reikia atimti ir tuos sklype
lius, kurių jie nėra nusipelnę. 
Ir tu pamatysi, vieną dieną bus 
prie to prieita.

Draugo Tavan ausys pamažu 
raudo.

--Ar tu atsimeni, kaip pas mus 
buvo?--negailestingai tęsė Don 
Camillo.--Kas karo metu aprū
pino juodąją rinką? Ūkininkai. 
O kas čia savo produktus sune
ša į juodąją rinką? Kolchozinin
kai! Kuriuose sluoksniuose pas 
mus kunigai randa didžiausią ša
lininkų skaičių? Tarp ūkininkų. 
Ir kodėl Sovietų Sąjungoje se
kasi kunigams išsilaikyti ir už
kirsti kelią į pažangą? Todėl, 
kad kolchozininkai jų kišenes pri
kemša rublių.

Draugo Tavan ausys dabar bu
vo tamsiai raudonos, kaip pri
nokusios vyšnios. Ta pačia spal
va žėravo ir Pepponės veidas.

--Drauge,--baigė savo žlug
dančius išvedžiojimus Don Ca- 

ATSIMINKITE...
visi taupymo įnašai gauti J&ocidy iki BALANDŽIO 
1, ir palikti ketvirčiui, nuošimtį gauna nuo BA
LANDŽIO 1 DIENOS.

millo,--krašte, kuris visomis 
sritimis pirmauja pasaulyje, ir 
kuriam net kelionė į mėnuli.pa
sisekė, vis dar tebėra kate
gorija žmonių, bukaprotiškai at
silikusių ir be paliovos griaujan- 
čių komunizmą. Tai kolchozų ū- 
kininkai! Na, juk tu ir pats ži
nai, kad ūkininkai yra tiesiog 
maras!

--Visiškai teisingai, drauge! 
--karštai pritardamas sušuko 
Scamoggia,--ir aš tegaliu tik 
juoktis iš tų, kurie nori ūkinin
kams duoti žemės. Taip jie gei
džia žemės, kad mes vėliau iš- 
mirtume badu. Žemė priklauso 
visiems ir turi būti visuome
ninė nuosavybė! Žemė priklau
so komunistinei valstybei ir nie
kam daugiau! Ir ūkininkai turi 
būti traktuojami taip, kaip dar
bininkai. To dar betrūko. Ar 
vien tik dėlto, kad ūkininkas ap
dirba žemę, jam turi priklausy
ti javai, pienas, agurkai ir viš
tos? Kodėl tada nepriklauso au
tomobilių fabrikų darbininkams 
ir automobiliai? Kas rėmė fa
šizmą? Ūkininkai! Ir juodieji 
marškiniai pagaliau buvo mūsų 
ūkininkų ir Emilijo ir Romanos 
sričių, darbo drabužiai--tai vi
siems žinoma... Pasižiūrėk į tą 
valkatą, kaip jis elgiasi su trak
toriumi.

Traktoristas tikrai savo ma
šiną tvarkė taip, kad net siaubas 
ėmė. Jis greičiausiai ir nebuvo 
ūkininkas, o MTS (mašinų-trak- 
torių stoties) specialistas. Bet 
jo veikla tikrai nedaug teprisidė- 
jo prie penkmečio plano įgyven
dinimo, juo labiau paskatindama 
Don Camillo planus.

--Driskius !--sušuko jam Sca- 
moggia, autokarui pravažiuojant 
pro traktorių.

"Draugas driskius" tai palaikė 
pasveikinimu ir atsakė, draugiš
kai pamojuodamas ranka ir kvai
lai išsišiepdamas.

Draugo Tavan ausys pabalo. 
Pęppone parašė keletą žodžių 
popierio gabalėlyje ir, perduo
damas Don Camillo, pasakė:

--Drauge,' savo referate ne
užmiršk ir šio dalyko.

--Ačiū, drauge, --atsakė Don 
Camillo, žvilgterėdamas į rašte
lį, kuris skambėjo: "Arba tamsta 
tuoj pat nustosi, arba aš tau nu- 
Laušiu blauzdą!"

Tačiau pavojus,kad Scamoggia 
tęs savo polemiką prieš ūkininkus 
išsisklaidė, pradėjus kalbėti 
draugei Petrovnai, kuri sutelkė 
visą Scamoggios dėmesį.

"Draugas Driskius" palaikė tai 
sveikinimu ir draugiškai pa
mojavo ranka.

--Mes per Raudonosios Vė
liavos sovchozą pervažiavome 
nesustodami nes tai yra 
tik javų farma, kuri ne
daug ką įdomaus gali pa
rodyti, ypač dabar, kada derlius 
jau nuimtas. Mes vyksime tolyn, 
į Grevineko kolchozą, kuris dvie
juose tūkstančiuose hektarų 
kultivuoja įvairias kultūras, o 
be to, augina kiaules ir karves. 
Kolchozas yra visiškai autono
miškas ir gali nekliudomas iš
pildyti savo planą, nes jis nebe
priklauso nuo MTS, kurios visą 
mašinų parką jis nupirko. Čia, 
draugai, prasideda Grevineko 
kolchozo laukai...

To būtų nereikėję nė sakyti, 
nes jau iš pirmo žvilgsnio bu
vo galima pastebėti, kad čia vi
sai kitokia būklė: viskas daug 
švariau, tvarkingiau, dirvų vagos 
tiesesnės, laukai geriau išpla
nuoti, ganyklose gražūs, geriau 
mitę galvijai.

Grevineko kaimo namai buvo 
panašūs į kitų rusų kaimų skur
džias lūšnas.Jie buvo sukumpę 
prie žemės ir turėjo medinius 
stogus, tačiau kiekvienas ap
suptas gerai išdirbtu žemės skly
peliu, kuriuose buvo matyti vais
medžių ir daržovių. Kiemuose 
buvo vištų ir kiaulių, ir kiek
viename tvartelyje stovėjo po 
karvę.

Vienų vienas pastatas buvo di
desnis ir puošnesnis už kitus: 
kaimo sovietas, dengtas banguota 
skarda. Kiek toliau stovėjo jau 
kuklesnė mokykla.

Draugė Petrovna paskelbė, kad 
93% kolchozų yra elektrifikuoti, 
tačiau, deja, Grevinekas priklau
sąs prie likusių 7%.

Kaimą buvo galima pasiekti į- 
prastiniu rusišku keleliu. Kai au
tokarui ligi kaimo beliko maž
daug kilometras, "Nikitos Chruš
čiovo" tarpplanetinė celė pranešė 
draugui Oregovui, kad jie, norė
dami truputį pramankštinti už
tirpusias kojas, mielai nueitų 
likusį kelio galą pėsčiomis.

Kelio dumblas buvo sukietė
jęs, ir, rūpestingai saugantis nu
slydimų į iki kelių gilumo vė
žes, buvo galima visai padoriai 
žingsniuoti pirmyn.

Kai jie pasiekė kaimo namus, 
Scamoggia atsisuko į Don Ca
millo sušukdamas:

--Drauge, tu buvai visiškai 
teisus sakydamas, kad ilgaskver
nių išsigelbėjimas yra ūkininkai. 
Žvilgterk ten.

Darže prie vieno namo sto
vėjo popas ir kalbėjosi su bū
reliu senų vyrų ir moterų.

Don Camillo pažvelgė į tą pu
sę, ir priešais jį ėjęs draugas 
Tavan pažvelgė ten. I. automo
bilio panašios draugo Tavan au
sys vėl buvo raudonos.

Pokalbin įsijungė draugė Pet
rovna:

--Drauge,--ji prabilo į Sca- 
moggią,--dėlto gali ramiai mie
goti. Tai tik keletas senių, kaip 
ir visur. Kai jie išmirs, turės 
mirti ir Dievas. Jis tėra gyvas 
tik kavailuose prietaruose. Ir 
kai Dievas kartą mirs, nebebus 
daugiau ir kunigų. Sovietų Są
junga turi daug laiko ir gali ra
miai palaukti.

Ji tai pasakė pakeltu balsu, ir 
tai girdėjo Don Camillo.

Trys komendantai... (5) RAPOLAS SKIPITIS

Be granatų nė žingsnio 
iš buto nėjo...

Man krito į akį Plecha
vičiaus didelis atsargumas. 
Be rankinių granatų ir be 
revolverio jis nei žingsnio 
neėjo nuo savo buto, kurs 
buvo kareivio saugojamas. 
Tiesą pasakius, tai nebuvo 
bailumo, o tik apdairumo 
pažymys. Tenka ir taip ste
bėtis, kad Plechavičius ta
da sugebėjo išlikti gyvas tu
rėdamas tiek įnirtusių prie
šų.

Nakvojau pas Plechavi
čius. Esu pratęs anksti kel
tis, o ypač kelionėj negaliu 
ilgai miegoti. Anksti atsikė
liau ir Sedoj. Tik saulei pa
tekėjus išėjau pasivaikščio
ti. Kas gali būti malonesnio, 
kaip pasivaikščioti gryna
me kaimo ore saulutei tik 
pradėjus savo pusratį apie 
žemę.

Išėjau iš miestuko Ylakių 
vieškeliu, štai ir kryžius su 
koplytėle ir smūtkeliu. O 
prie kryžiaus keli dideli ak
menys guli. Atsisėdau ant 
akmens ir grožiuos tik ką 
sudygusiais rugiais. Matau, 
lauko keleliu, neskubėda
mas, beeinąs vyras. Eina 
tiesiai į manę. O priėjęs ir 
prakalbino:

— Ar jau manęs nebepa
žįsti ? Palangoj kartu mokė
mės.

— Nagi tas išdykėlis Fe- 
liksiukas į kokį vyrą išau
gęs ! Kai prabilai, tai iš bal
so pažinau. Bičiuliškai pasi
sveikinome, nors jau 15 me
tų nebuvome susitikę.

Felikso pavardės neminiu 
saugumo sumetimais, nes 
nežinau kur jis dabar yra.

— žinojau, kad esi atva
žiavęs, bet vakar neturėjau 
kaip pas Plechavičių užeiti, 
šį rytą anksti maniau tik
rai rasiu ir galėsim sau ra
miai pasikalbėti, kol jiedu 
dar neatsikėlė. O svečias, 
pasirodo, su antrais gai
džiais keliasi. Sargybinis 
kareivis pasakė, kad išėjai 
pas ivaikščiott Numaniau, 
kad būsi už miesto išėjęs, 
nes anksti rytą negi mieste 
vaikščiosi. Tik tų kelių iš 
Sedos gal kokie šeši išeina. 
Pas įklausiau pasitaikiusio 
kareivio, ar nematė tams
tos. Jis pasakė matęs ei
nant, rodos, Barstyčių ke
liu. Tai ir buvau nuėjęs 
Barstyčių link. Gerai, kad 
pamačiau besėdintį prie 
kryžiaus. ”Jei ne ubagas.

--Pagalvok, ar ir Dievas neturi 
labai daug laiko ir ar Jis ne
gali palaukti,--sumurmėjo jis 
Pepponei į ausį, į ką pastarasis 
nieko neatsakė.

Tačiau netoliese ėjo draugas 
Capece Salvatore, gyvų akių ne
apolietis, 31 metų amžiaus, ir ku
nigas jam sušuko:

--Ar girdėjai tai, drauge Ca
pece? Ar ji nežavi mergina, ta 
Petrovna?

--Tikrai puiki,--su tikrususi- 
žavėjimu atsakė draugas Cepe- 
ce.--Ji man labai patinka.

Don Camillo nusijuokė.
--Aš manau, kad ir tu jai kri

tai į akis,—pasakė klastingai.-- 
Ji vis žvalgosi į tavo pusę.

Draugei Petrovnai niekad nė į 
galvą nebuvo atėję taip išskirti 
draugą Capece, Bet tas prane
šimą priėmė už tikrą pinigą.

--Drauge, tu esi pastabus,-- 
sušuko jis džiaugsmingai.--Pa
galiau moteris visur lieka 
moterimi.

Ir paknopstomis jis nuskubėjo 
į grupės priekį, kur žingsniavo 
draugė Petrovna.

--Net tokiai niekšybei tu ga
bus,—sugriežė dantimis Peppo- 
ne.--Sėji pavydą ir nesantaiką, tu 
prakeiktas šunie!

--Drauge,--atsakė Don Ca
millo,--aš turiu paskubėti, kol 
Dievas dar gyvas. Rytoj gali 
būti vėlu.

(Bus daugiau) 

tai greičiausia tamsta bū
si”, — pamaniau sau, ir 
neapsirikau.

— Tikrai man labai malo
nu sutikti senų laikų mo
kyklos draugą, — nuošir
džiai nudžiugęs sakiau Fe
liksui.

— Girdėjau, tamsta esi 
aukštas valdininkas, tai gal 
dabar atvyksi i mūsų kraš
tą teisėjo ar kito kokio val
stybės pareigūno vietą už
imti?

— Esu Kauno Apygardos 
Teismo valstybės gynėjas, 
spnoviškai prokuroras. Su 
teismu buvau nuvykęs į 
Kretinga, o iš ten nėr Tel
šius atvykau ir į Sedą pa
žiūrėti, kaip sekasi komen
dantui Plechavičiui,

— Tai labai gerai, kad 
atvažiavai pažiūrėti, kaip 
tikrai buvo ir kaip dabar 
yra, nes mūsų žmonių tar
pe yra nemažai ir tiesos 
iškraipytojų. Yra ir tokių 
minkštagalvių, kuriems at
rodo, kad mes čia perdaug 
griežtai kovojame su bolše
vikais, perdaug šaudom.

— Kodėl sakai ”mes”? 
Ar pats irgi padedi komen
dantui Plechavičiui?

— Padedu, žinoma, pade
du. Jei niekas jam nebūtų 
padėjęs, tai bolševikai se
niai jį būtų sudoroję.

— Ar Plechavičius tikrai 
drąsiai kovojo su bolševi
kais?

— Ai ai, brolyti, kas čia 
buvo šių metų pradžioj, kai 
bolševikų gaujos buvo už
plūdę Žemaitiją, tai sunku 
ir apsakyti. Apskričiuose ir 
valsčiuose bolševikai įstei
gė savo komitetus, o jų 
ginkluoti būriai plėšė ir te
rorizavo gyventojus. Tik 
toks vyras, kaip Plechavi
čius, sugebėjo organizuoti 
partizanus kovai su bolševi
kais, nes į pavojingiausius 
žygius ne kitus siuntė, o 
pats pirmas ėjo. O drąsa 
bei ryžtas patraukia ir ki
tus.

— Anot tamstos, viskas 
buvo gerai. Bet kalbama, 
kad Plechavičius ar jo vyrai 
yra sušaudę ir nekaltų žmo
nių. Kaip buvo iš tikrųjų?

Konkursinė nuotrauka Nr. 57

Kasdien po gerą darbelį... Skautės po įžodžio Tautinėj stovykloj 
Detroite,

— Nėra jokia paslaptis, 
kad yra sušaudytų. O su
šaudytųjų arti miesiems, 
aišku, jie buvo nekalčiausi 
ir be pagrindo sušaudyti. O 
aš galiu pasakyti, kad nei 
vieno nekalto žmogaus, nei 
Plechavičius, nei jo vyrai 
nėra sušaudę. Jei mes jų 
nebūtume šaudę, tai šian
dien Žemaitijoj turėtume 
bolševikų valdžią su plėši
mais ir žmonių žudymais. O 
banditai būtų taip pat iš
skerdė dešimčius nekaltų 
žmonių. Iš anarchijos įvesti 
tvarka tai nėra juokų dar
bas. Ir šiandien dar tebevei
kia pogrindyje bolševikai. 
Tik kieta Plechavičiaus ran
ka davė ramybę ramiems 
gyventojams, sudarė sąly
gas organizuoti nepriklau
somos Lietuvos valdžios 
aparatą ir šiame Žemaitijos 
kampe, — jau net susijau
dinęs kalbėjo mano mokyk
los draugas Feliksas.

Saulutė jau gerokai buvo 
pakilusi, o mudu su Feliksu 
negalėjome baigti pasikal
bėjimo. Man buvo jau labai 
laikas grįžti pusryčiauti, 
kad Plechavičiai nepamany
tų, kad mane kokie nevido
nai užknaksijo. Ligi pat ko
mendantūros Feliksas ma
ne atlydėjo, bet vis dar li
ko daug neišsikalbėta. Pra
šiau Feliksą, kad būtinai už
eitų pas mane, kai bus 
Kaune.

Po nusryčiu mudu su Ple
chavičium nuėįova į komen
dantūrą. žemėlapyje Ple
chavičius man rodė, kur 
stinriausiai buvo isitvirtinę 
bolševikai. Pasakojo, kaip 
organizavo partizanus ir 
kaip bolševikams davė į kai- 
11.

— Juk ir dabar dar yra 
bolševikų slaptų kuopelių. 
Yra pagrindo manyti, kad 
išvijus bolševikus iš Žemai
tijos, miesteliuose ir net 
kaimuose paliko išsislapstę 
bolševikų agentai. Turiu 
tikrų žinių, kad yra pasislė
pęs žymus bolševikų agita
torius ir rašeiva Rekašius. 
Jis gyvena susidėjęs su kaž
kokia Gerliachaite ar Ger-

(Nukelta į 6 psl.)
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Ateinančio liepos mėnesio melas
Iš įvairių šaltinių — komunistinių laikraščių ir radi

jo žinių, o taip, pat privačių pranešimų matyti, kad ne
juokais Maskva rengiasi ”įrodyti”, jog lietuvių tauta da
bar gyvena laimingą gyvenimą. Tik pirma — Nepriklau
somybės metais, lietuvių liaudis nešusi priespaudą, buvo 
ponų išnaudojama ir visaip skriaudžiama ...

Tokiam „įrodymui” parinktas šių metų liepos mėnuo. 
Tada Lietuvoje, o ypatingai Vilniuje, bus įvairiausių iš
kilmių. Tos iškilmės turės pavaizduoti komunistinio dvi
dešimtmečio džiaugsmą. Tikrovėj to komunistinio dvi
dešimtmečio dar ir nėra. Jei jau Maskva skaičiuoja, kad 
nuo 1940 m. birželio mėn. raudonajai armijai Lietuvą oku
pavus ir liepos mėn. ”savanoriškai” įjungus į Sovietų Są
jungą, praėjo dvidešimtmetis, tai užmiršta, kad tame lai
kotarpyje Lietuvą okupavę vokiečiai išbuvo trejus metus. 
Taigi iš to lietuvių tautos ”džiaugsmo” laikotarpio rei
kėtų trejus metus išmesti ir tiek pat metų iki dvidešimt- 
mekio dar palaukti. Bet kam laukti, jei jau dabar reikia 
tokias „džiaugsmo” iškilmes organizuoti.

O tokios iškilmės Maskvai jau dabar būtinai reika
lingos. Viena, kad laisvajam pasaulyje dar lkbai daug 
netikinčių, jog lietuvių tauta tokios komunistinės laisvės 
Porėtų. Antra, šie ir kiti metai Maskvai gali būti įvairių 
derybų metais. Tokios suorganizuotos ”džiaugsmo” ma
nifestacijos turi patarnauti naivių vakariečių, nuomonei 
palenkti. Juk Vilnius, kur vyks visos centrinės iškilmės, 
jau paruoštas užsieniečių lankymui. Nė kiek neabejoja
ma, kad tas iškilmes stebėti bus sukviesta nemažai laik
raštininkų. O šie, pamatę mases suvarytų lietuvių, dar 
papuoštų tautiniais rūbais, šokančių ir dainuojančių, su
sižavės. Susižavės vieni daugiau, kiti mažiau, bet pasa
kys, kad buvo gražu, kad Lietuvoj jei jau ne visiškai 
gerai, tai, matyt, pakenčiamai. O ką jau kalbėti apie sa
telitinius laikraštininkus. Tie visais kanalais papils liaup
sinančius pranešimus.

Pagal turimas žinias, Maskva ąteinantį liepos mėnesį 
į Vilnių nori įsileisti ir nemažai užsienio lietuvių. Didžioji 
jų dalis turi būti raudoni ar paraudonavę. Kiti — naivūs 
smalsuoliai arba ir šiaip išsiilgę pamatyti Vilnių arba 
norį jame susitikti su savaisiais. Ir tokiems taip pat pa
rodyti komunistiniu metodu suorganizuiotas džiaugsmo 
iškilmes, kad jei jau neįtikės „geru gyvenimu”, tai nors 
gal suabejos.

Mūsų turimos žinios sako, kad dabar kruopščiai ruo
šiami tokių įsileisimu lietuvių priėmimo planai. Net su 
mažiausiomis smulkmenomis: kaip turės būti sutikti, kur 
apgyvendinti, kas juos turės lydėti, ką rodyti ir pasa
koti, kur neleisti, kaip patvarkyti patį elegantiškiausį, 
mažiausiai įkyrų, bet budrų sekimą.'

Artimiausiu laiku prasidės į Vilnių įsileisimu lietu
vių organizavimas. Komunistinės lietuvių organizacijos 
jau tuo reikalu darbuojasi, bet iš jų, kaip Maskva iš pra
ėjusių metų vežiojimo įsitikino, nėra reikiamos naudos. 
Jie gali kalbėti tik tarp komunistų. O tie pasenę ir baigia 
išmirti. Bet surasti tokių, kurie vėliau kalbėtų ne tarp ko
munistų, tai jau rimtas uždavinys. Reikia ne tik kandi
datus surasti, bet visas jų silpnybes gerai išstudijuoti, 
kad grįžę palankesni būtų . . .

Maskva liepos mėnesio iškilmėms labai stropiai ruo
šiasi. O, mes, atrodo, tik dairomės ir stebimės. Tik reti 
balseliai pasigirsta, kad reikia aiškinti ko Maskva tomis 
iškilmėmis siekia, ir pasipriešinti. B. G*

BE SAVO NUOMONES?

J. Žilvinas (Dirvos 38 nr., 
5 psl.) sako, kad "Mums, lie
tuviams, dabartinė Galdiko kū
ryba yra tiek miela, kiek ji įgy
ja pasisekimo amerikiečių tar- 
p© •

Visgi būtų gaila, jeigu taip 
išsižadėtumėm turėti savų įs
pūdžių ir savų nuomonių, rezer
vuodami pripažinimą tik tiems, 
kuriuos kiti pagirs, ir ignoruo
dami tai, ko kiti negirs ar pro 
ką praeis nepastebėję. Apie Gal
diko kūrybą amerikiečių kritikų 
naujos nuomonės galime greit 
dar ir nesulaukti. Ne todėl, kad 
Galdikas nebūtų vertas jų dėme
sio (jo parodą pamatyti susku
busieji amerikiečiai jį' vertina 
gerai), o dėl labai paprastos prie
žasties: New Yorke Šalia Galdiko 
tuo pačiu metu vyksta dar apie 
80 kitų dailės parodų...

Kodėl Galdiko kūriniai "lietu
viškai akiai" taip jau užtikrintai
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"nebus artimesni už kitataučių 
dailininkų abstraktus"? Buvau 
dabartinėj Galdiko parodoj, 
žiūrėjau į tuos (visai sąži
ningai nepavadintus jokiais var
dais!) gražius spalvų žaidimus, 
ir įsitikinau, kad ir manoji lie
tuviškos kilmės akis, kuriai dau
gelis abstraktinės tapybos kū
rinių arba nieko nesako arba su
daro atstumiančio įspūdžio, šiuo 
atveju "prikibo" ir nenorėjo at
sitraukti nuo tų tikrai patraukliai 
sudėstytų spalvinių "chaosų". 
Gražu ir patrauklu žiūrėti, ir tai 
visai ne dėl to, kad Galdiko, 
kad lietuvio. Patrauklu, be jo
kių spėliojimų apie "turinį". (Ru
denį miela žiūrėti į lapuočių 
mišką irgi ne dėl turinio, o tik 
dėl intriguojančio spalvų žaidi
mo).

Beje, nesikesinkit šviesti skai
tytojų apie Galdiko kūrybą 
nespalvotomis jo kūrinių fotogra
fijomis. Tai tas pats, lyg bandy- 
tumėt pavaizduoti Kleopatros

Lietuviu Enciklopedijos džiaugsmai ir rūpesčiai
Liet. Enciklopedijos XX tomas 

jau stovi tarpdury. Redaktorius 
Pr. Čepėnas, atvykęs iš Chica
gos, nors staiga užgriuvusių šal
čių grybštelėtas uoliai darbuo
jasi, kad skaitytojai netrukus su
silauktų naujos dovanos. Sukasi 
leidyklos spausdinimo mašina, 
nepaisydama, kad šalta tempe
ratūra elektrizuoja ir drasko po- 
pierį. Tikras dalykas, kad balan
džio pradžioj tomas jau bus 
ryšykloj.

Berods, norėdamas L.E. XX- 
jo tomo pasirodymo išvakares at
žymėti, leidėjas, J. Kapočius bu
vo sušaukęs redakcijos posėdį. 
IŠ New Yorko atvyko red. A. 
Bendorius, iš Philadelphijos re
daktoriai dr. V. Maciūnas ir dr. 
J. Puzinas, kurie čia rado chi- 
cagietį red. Pr. Čepėną irbosto- 
nietį red. dr. J. Girnių. Redak
cijos plenumo posėdyje buvo nag
rinėti ir aptarti visi aktualieji 
L.E. reikalai.

Platesnio pobūdžio pokalbis 
apie Lietuvių Enciklopediją įvyko 
ALTS-gos Bostono sk. namuose. 
Susirinko čia gyveną L.E. skyrių 
redaktoriai, bendradarbiai, 
spaudos atstovai, iš viso apie 
50 asmenų. Pokalbio tikslas -- 
kad L.E. skyrių redaktoriai ir 
bendradarbiai atviru žodžiu pasi
sakytų apie savo rūpesčius, ne
vengdami ir kritikos žodžio. Po- 

grožį, rodydami jos griaučius.
V.R.,

New York

PRAMANYTI TVIRTINIMAI

Atsakydami į jūsų skaitytojoS. 
P-ė pramanytus ir klaidingus 
tvirtinimus, maloniai prašome 
paskelbti ištisai tekstą, skaitytą 
per Tėvynės Garsų radiją, ko
vo 27 d., kuriame aiškiai pa
sakyta, kas dainavo Azučenos 
vaidmenį Trubadūro operos 
premjeroje.

"Praėjusį savaitgalį Chicagoje 
Lietuvių Vyrų Choras Vytis 
pastatė ketvirtąją operą--Verdi 
Trubadūrą. Pastatyme dalyvavo 
stipriausios išeivijoje esančios 
naujosios meninės pajėgos -- 
Danutė Stankaitytė, Aldona Stem- 
pužienė, Kristina Bartulienė, 
Stasys Baras, Algirdas Brazis ir 
Jonas Vaznelis.

Premjeroje senos čigonės 
Azučenos vaidmenį dainavo 
Alė Kalvaitytė-Velbasienė, bu
vusi Kauno operos solistė. Po 
daugelio metų pertraukos sce
noje, Alė Kalvaitytė buvo labai 
šiltai pasveikinta gausybės jos 
gerbėjų, dalyvavusių premjeroje.

Operą dirigavo Aleksandras 
KuČiūnas."

Reikšdamas pagarba, 
Tėvynės Garsų Radijo 

Programos Vedėjas

TVIRTINIMAI NE PRAMANYTI 
IR UŽSIGINTI NEGRAŽU

Dėkoju redaktoriui, kad prieš 
spausdinant davėt man paskaityti 
Tėvynės Garsų radi jo programos 
vedėjo J. Stempužio laišką. Ka
dangi programos klausiaus ne 
viena, o taip pat prieš rašydama 
dar pasitikrinau pas kitus, tą pus
valandį klausiusius, tai tik ste
biuos, kad programos vedėjas 
užsigina. Labai prašau, kad jis 
ne tik atsiųstų ištraukas, ką jis 
sakė programos pradžioje, bet 
ir ką sakė kalbėdamas apie tos 
operos įrašymą į juosteles ir 
grojant kiekvieną ištrauką. Juk 
apie tai tik aš savo laiške ir 
rašiau. O sakė ir kartojo, kad 
tai ištraukos iš įvykusios prem
jeros. O premjera buvo vieną 
dieną ankščiau ir kai kurie dai
nininkai, ištraukose girdėti, ne
dainavo. Čia ir atsirado klaidini
mas.

Man nelabai malonu, bet 
reikia priminti, kad radijo 
programose reikia daug di
desnio tikslumo pranešinėjant, 
negu šiuo atveju buvo. Sakysim, 
klausytojas pavėluoja laiku pra
dėti klausymą. Jis visiškai 
negirdėjo kas buvo sakyta pra
džioje, o girdi kas sakoma tuo 
metu, kada jis klauso.

Pagaliau, jei radijo pusvalan
džio vedėjas užsigina, kad jis 
tai nesakė, nesunku patikrinti 
pačioje radijo stotyje. Ten, ma
nau, programos įrašomos į 
juosteles. O gal kai kurie mė
gėjai yra patys tai įsirašę į juos
teles? Patikrinus nebereikės 
ginčytis.

S. P-ė, 
Cleveland 

kalbio vadovu pakviestas St. Sant
varas.

Pirmasis prabilo L.E. leidėjas 
J. Kapočius. Jis pasidžiaugė, kad 
prieš septynerius metus pradė
tas L.E. leidymo darbas taip 
smarkiai pasistūmė į priekį, kad 
greičiausia užteks ir trijų metų 
enciklopedijos leidimo darbui 
baigti. Tačiau leidėjas iškėlė ir 
visą eilę leidyklos rūpesčių. 
Nuoširdžiai dėkodamas visiems 
prenumeratoriams, taip uoliai 
stojusiems į didžiąją talką L.E. 
leisti, žadėdamas juos visus pa
skutiniame tome atžymėti trum
pom biografijom, čia pat paste
bėjo, kad iš kai kurių sunku
mų L.E. leidykla ir Šiandien 
dar nėra iškopusi.

Visų pirma nemaža vargo su
daro tie prenumeratoriai, kurie 
L.E. ima, bet už ją labai neno
rom atsilygina. Be to, nežiū
rint įvairių kvietimų ir ragini
mų, nežiūrint organizuoto pre
numeratos rinkimo ir skelbto 
vajaus, L.E. neturi tiek skaity
tojų, kiek, pasidairius gana pla
čiame JAV lietuvių gyvenime, ji 
galėtų jų turėti. Šiuo atžvilgiu 
arti tiesos yra pesimistai, kurie 
pradžioj garsiai šnekėjo, kad 
sunku bus L.E. Amerikoj išleisti. 
Žinoma, prenumeratorių ne- 
gausumas ir sudaro tą didįjį ne
smagumą leidėjui, kad jis ne
gali geresnių atlyginimų mokėti 
redaktoriams, negali nors apyge- 
riai atlyginti bendradarbių, nepa
jėgia pagerinti spausdinimo tech
nikos. __

J. Kapočius su užsispyrimu 
tvirtina, kad jis nenori pasiduo
ti infliacijos reiškiniams, neno
ri kelti prenumeratos kainos. Ta- 
čiau tikrovė yra gana rūsti ir 
jis negali jos savo naudai pa
lenkti. Per septynerius metus 
gana smarkiai pakilo visų L.E. 
reikalingų reikmenų kainos. Po- 
pieris, dažnai, metalas, klišių 
gaminimas, mašinų priežiūra ir 
taisymas, darbas, šviesa, kuras 
ir net paštas tikrai ne juokais 
pabrango. J. Kapočius ir šiuo 
metu dar norėtų daug ką page
rinti, norėtų geriau atlyginti re
daktorius (jo žodžiais, jie tikrai 
to nusipelno), bet... kur gauti nors 
7-800 tų naujų prenumeratorių? 
(Jų tikrai yra, jų galėtų būti 
dar 3-4000, deja, reikia kokio 
nors didelio sukrėtimo, kad jie 
iŠ patogaus miego pabūstų ir su
siprastų, ką praranda, nepre

KOKIA LINKSMA KOMBINACIJA

Džiaugsmas...draugai...ir ugnim virtas Stroh’s

JUMS PATIKS

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.

Kur tik susitinka linksmumą mėgstantieji žmonės, 
jo dar daugiau randa pasivaišinant Stroh’s alum. 
Stroh’s turi lengvesnį, puikesnį skonį paragauti 
po gerai praleisto laiko. Ugnim virtas Stroh’s ska
nus ir gaivinantis. Jei niekad neragavai Stroh’s, 
išbandyk šiandien! a Vienintelis 

Amerikoj 
ugnim 

virtas alus!

0&SVIESESNIS
DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

numeruodami L.E. St. S.).
Nežiūrint minėtų sunkumų, L. 

E. leidėjas J. Kapočius savo 
kalboj negrimzdo į pesimizmą. 
Priešingai, jis tvirtai pabrėžė, 
kad praeis dar metai kiti—ir 
L.E. paskutinysis tomas bus iš
leistas.

Susirinkusių bendradarbių 
vardu kalbėjo visa eilė kal
bėtojų, pradedant dr. M. Gimbu
tiene ir V. Kulbokiene. Plačiau 
ir išsamiau pasisakė sk. red. 
prof. J. Rauktys, darydamas kai 
kurių priekaištų L.E. redakto
riams. Spaudos vardu kalbėjo 
Keleivio red. J. Sonda, Naujie
nų bendradarbis J. Jašinskas ir 
iš New Yorko atvykęs Darbinin
ko red. prof. J. Brazaitis. Pasta
rasis iškėlė itin gyvą ir aktualią 
mintį: šiuo metu L.E., sutelkusi

Nuomonės ir pastabos
- - - - - - - - - - - - - - (IŠ LNT APLINKOS) - - - - - - - - - - - - - - - -

PATAIKYTA. --Sienkevičiškai 
nuskambėjo B. G. paklausimas 
"Ką veikiat, mūsų veiksniai": 
jis buvo toks panašus į "Kur 
eini, Viešpatie"... Rodos bus bu
vę pataikyta į jautrią vietą. Ne
žinau kaip kiti. Bet LNT (reiš
kia, Lietuvos Nepriklausomybės 
Talka, teisingiau--jos valdyba, o 
drauge ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo valdyba) sakosi ne
prieštarausią prieš Jūsų bendra
darbio (trumpai kalbant —Jb)ati
desnį stebėjimą ir dažnesnį už- 
rašinėjimą, kas LNT aplinkoje 
dedasi ir daroma, arba jei ne
daroma, tai bent kas manoma. 
Sekant nerašytu sutarimu, už
rašai bandys atstoti mūsų žmo
gaus,--kaip buvo sakyta, -- 
pagrįstai laukiamus ir nešventi- 
ne bei neišpūsta kalba neoficia
liai perduodamus pasikalbėji
mus, priėmusius nuomonių ar
ba pastabų pavydalą.

PERMAINOS. - -Finansinis Lie
tuvos Nepriklausomybės Talkos 
pamatas, L.N. Fondas, kovo pra
džioje (įstatų ir įstatymu priva
lomai paskirtu laiku) turėjo for
malų metinį susirinkimą, kuria
me iš pagrindų pakeitė savo val
dybą, ištarnavusią dvi kadencijas 
(4 metus). Iš senos valdybos 
liko tik E. Čekienė, tačiau ji 
pasilikusi ir avansavo,--į pir

pačias pajėgiausias lietuvių 
mokslo ir rašto jėgas, neleidžia 
atšipti plunksnoms ir sustingti
mūsų mokslo pažangai. Kas at
sitiks, kai L.E. paskutinysis pus
lapis bus užverstas? Ką veiks 
tie šimtai bendradarbių ir dešim
tys sk. redaktorių? L.E. esanti 
ta dirva, kurioj ne vienas lietu
vis mokslininkas ir menininkas 
savo žiniom gyvai reiškiasi. Jis 
linkėjo, kad L.E. leidėjas ką nors 
surastų tai darbščiai ilgesnį laiką 
krūvoj išlaikyti.

Pokalby pasisakė ir visi L. 
E. redaktoriai. Pagrindinę kal
bą L. E. redakcijos vardu pa
sakė Pr. Čepėnas, iškeldamas 
ir apipūdindamas visus redak
cinio darbo sunkumus. Vėliau 
kalbėjo A. Bendorius, dr. V. Ma
ciūnas, dr. J. Girnius ir prof. 
dr. J. Puzinas. Visi redaktoriai, 
dėkodami rūpestingiesiems ir
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mininko kėdę. Fondas dabar turi 
naują iždininką--Antaną Diržį. 
Ir naują sekretorių-- V. Ta
mošaitį. Ir dar tris valdy
bos narius (įstatymiškai kal- 
bant--direktorius): F. Aleksį, P. 
Narvydą ir V. Žilinską.

Buvęs pirmininkas A. Senikas, 
iždininkas K. Siliūnas ir sekre
torius A. Daunys supažindina sa
vo įpėdinius valdybos prezidiu
me su jų uždavinių ypatingumais. 
Rodos, netrukus išgirsim, kaip 
nauja LNF valdyba tvarkys savo 
ryšius su fondo pripildyto - 
jais, kurie šiek tiek stebisi, 
kodėl tas fondas toks kuklus ir 
beveik neprašo pinigų...

Bet čia permainoms, turbūt, 
dar ne galas. "Didysis Nežino
masis" yra pati LNT valdyba, 
kuri jau penkeri metai ta pati, 
neskaitant trumpą laiką trukusios 
išimties (V. Rastenis, V. Alks
ninis, B. Bieliukas.B. Neliekas, 
L. Virbickas). Ta valdyba šį 
kartą nebe juokais užsimojo su
organizuoti 24 narių LNT Tarybą 
ir gegužės gale sušaukti jos su
sirinkimą Chicagoj. Taryba tu
rėsianti nustatyti ar patvirtinti 
tolesnio LNT veikimo gaires ir 
išrinkti naują LNT valdžią. Pats 
laikas spekuliacijoms ir la
žyboms—kas bus LNT pirminin
kas? (jb)
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Bronys Raila

Ar jums negaila kritikų?
Negėda pigiai parduoti 

gerą paveikslą, bet didelė ge
da brangiai parduoti blogą...

P. Gauguin

Turtingas Paryžiaus biržos 
makleris Pa ui Gauguin (1848- 
1903), sulaukęs 35 metų amžiaus, 
nei iš šio, nei iš to pamišo. 
Jis staiga atsižadėjo savo pui
kaus ir pelningo verslo ir nuta
rė tapti tik dailininku.

Iš meilės menui ir gamtai, 
ir Polinezijos saloms, ypač pa
sakiška jai Tahiti salai. Jei 
spręsti pagal vėliau jo nutapy
tus paveikslus, šis Cėzanne ben- 
dralaikis mokėjo džiaugtis gy
venimu, bet visi matė, kiek jis 
prisiblaškė, prikentėjo ir mirė 
kaip paskutinis valkata skur
džius. Praėjusiais metais kiti 
jau šių dienų pamišėliai jį ne
be pirmą kartą vėl prisiminė. 
Londono Sotheby galerijos var
žytynėse už vieną to pietų salų 
"išsigimėlio" pritepliotą drobę 
buvo sumokėta 364,000 dolerių...

Varžytynėse buvo išstatyta 
parduoti ir daugiau panašių pa
veikslų. Pavyzdžiui, kito taip pat 
Cėzanne bendralaikio olando Vin
cento van Gogh (1853-1890), tikro 
pamišėlio nusižudėlio, dar dides
nio skurdžiaus ir valkatos, lygiai 
savo metu nesuprasto ir neįver
tinto modernisto. Už vieną 
jo kuklų gamtovaizdį sumokėta 
126,000 dolerių...

Bet pačių augščiusių kainų re
kordai už moderninius paveikslus 
atiteko Cėzanne dviem kūriniam. 
Už jo "Kaimietį su mėlynais 
marškiniais" sumokėta 406,000 
dolerių, gi už "Berniuką su 
raudona liemene"--net 516,000 
dolerių!

Ar buvo verta tiek mokėti, 
ir už ką? Šiame laikraštyje pri
dėtos bespalvės tų paveikslų 
nuotraukos nieko gero jums ne
pasakytų ir nepaaiškintų. Ir tos 
šiandien sumokėtos kainos atro
dytų dar nesuprantamesnės, jei 
prisimintumėt, kaip į Cėzanne, 
Gauguin ar van Gogh tapinius 
žiūrėjo jų laikųvisuomenėir kaip 
jų kūrybą tada vertino išmanin
gi kritikai, mokyti ekspertai. Ir 
dar taip nelabai senai, vos prieš 
50-60 metų, mūsų šimtmečio są
vartoje...

☆
Nors gal kaikam tat atrodys 

labai nuobodi litanija,--bet aš 
negaliu iškentėti. Turime susi
pažinti su žmonių trumparegyste 
ir galbūt kvailybe, ypač dar tokia 
nesena--nuolatinėmis žmonijos 
palydovėmis jos ilgų amžių 
kelio vingiuose. Tegu ir tik tam, 
kad mes patys šiandien įprastume 
būti kiek atsargesni savo spren
dimais ir pranašystėmis. O po 
viso to jums bus aiški geriausia 
mano prašymo intencija: pasigai
lėkite kritikų, praeities ir dabar
ties kritikų, nes ir jie taip pat 
tėra tik klystamieji žmonės...

Ambroise Vollard savo at
siminimų knygoje kruopščiai su- 
rihko ir per 11 puslapių išspaus
dino įvairius spaudos atbalsius 
ir ano meto žymių meno kriti
kų atsiliepimus apie Cėzanne ta
pybą 1904, 1905 ir 1906 (daili
ninko mirties) metais. Nepa

Kada Paul Gauguin piešė šį "Autoportretą prie geltono Kristaus", 
pamišimo krizėje vos nenužudė savo draugo Vincento Van Gogh. 
Nuo šio momento buvę draugai pasidarė mirtinais priešais ir 
Gauguin išsikėlė gyventi į Pacifiko salas. Mirdamas tose savo 
numylėtose salose, paskutinįjį paveikslą jis sukurė ne iŠ salos 
gyvenimo, bet piešė tolimos savo gimtinės Bretagnijos vaizdą, 
padengtą sniegu.

mirština, kad taip buvo vertintas 
ne tik Cėzanne, bet visa impre
sionistų ir poimpresionistų ta
pyba, visas anos gadynės mo
derninis menas. Čia išrinkau tik 
keliolika pačių spalvingiausių iš
traukų...

Cezanne bendralaikis, žinomas 
anglų dailininkas Whistler peda
gogiškai atsiliepė: "Jeigu tai bū
tų nupaišęs šešių metų vaikas 
ant savo mokyklinės lentelės, tai 
jo motina--jeigu ji yra gera mo
tina--būtų jį išlupusi"...

O kiti kritikai kalbėjo aiškiau 
ir griežčiau. Pavyzdžiui,-

Cezanne "Berniukas su raudona liemene"-- brangiausias moder
nisto dailininko paveikslas visame pasaulyje. Per varžytynes Lon
done užpernai už jį buvo sumokėta 220,000 svarų, daugiau nei pusė 
milijono dolerių...

Cėzanne natiurmortai brutalūs 
ir nevykę. Kažkas pranašavo, kad 
vieną dieną jie bus pakabinti 
Louvre muziejuje. Laimei, ta 
diena dar labai tolima(!)...

Tai piešiniai, kuriuos daro mo
kyklinio amžiaus vaikai, sutrėkš- 
darni musės galvą tarp sulenkto 
popierio lapų...

Su savo natiurmortais jis pri
metė jaunajai generacijai mįslin
gą žalią kriaušelę (taip išsireiš
kė New York Herald Tribūne Pa
ryžiaus laidos kritikas).

Jis nemoka pačių papras
čiausių savo amato taisyklių. Ap
gailėtinas bankrotas...

Menas, kokį galėjo pagaminti 
tik zulusas... Dailininkas, kurio 
niekada nesuprasime... Turi ta
lento, bet ir jo akys atrodo ne
sveikos... Jo paveikslai--mirti- 
no nepajėgumo liudininkai...

☆

Paklausykime dar ir kitų, ne 
mažiau įdomių įvertinimų.

Cėzanne! Palaiminti vargšai 
dvasioje, nes jų yra menų ka

ralystė... Pamišėlio, laukinio 
menas...

Sublime Ignoramus, tyčia ne
norintis būti nagingu, nekenčian
tis meistriškumo, tradicijų ir 
meno teorijos...

Nesąžiningas mistifikatorius, 
vaikiški gamtovaizdžiai... Turį 
talento, bet jį išskyrus, nieko 
daugiau neišmano apie tapybos 
meną...

Nieko nepagaminęs, ką galė
tume pavadinti meno kūriniu... 
Pasivėlavęs primityvas...

Jo piešinyje nėra nei idėjų, 
nei tapybos, nei spalvų... Kam 

jis dar piešia potretus, jeigu 
iš viso nemoka piešti?..

O štai dar keletas nekrologų, 
dailininkui 1906 metais ką tik 
mirus:--

Žavus pabaisa! Jis turėjo tiek 
genialumo, kiek ir kiekvienas 
laukinis...

Kaikurie stengėsi jį apšaukti 
meistru, bet nesėkmingai. Pub
lika tam nepritarė. Pats nuosta
biausias dalykas jo gyvenime bu- 
vo--užsispyrimas blogai piešti...

Jis versdavo save tapyti žmo
nes, gamtovaizdžius ir natiur
mortus, kaip juos matė, nesi
rūpindamas jiems suteikti nors 
trupučiuką grožio. Veidai, me
džiai, gėlės ar baldai jo buvo 
sujaukiami su tuo pačiu Šiurkš
tumu...

Nepilnas talentas su netobula 
akimi. Keli iškrypėliai rašytojai 
ir paveikslų pirkliai pakėlė jį į 
didelį žmogų ir meno srovės 
šefą...

O Cėzanne,--noriu iškilmingai 
pridėti nuo savęs,--teatleidžia 
Viešpats vargšams dvasioje, apie 
kuriuos tu dar pačioje jaunystė
je buvai pasakęs: juoksis tas, 
kas juoksis paskutinis. Gyveni
mas iš jų jau pasijuokė, o tu 
gali nusišypsoti. Tavo kūriniai 
kabo Louvre muzėjuje. Kiti mu
ziejai ir milijonieriai už juos 
moka milijonines kainas. Tu li
kai didelis žmogus, dailininkas 
meistras, genijus ir neginčija
mai tapai vyriausias moderninio 
meno srovės šefas. Geras ar blo
gas tai būtų menas, bet tu buvai 
jo pirmapradis sukėlėjas...

☆
Tikrai,--gyvenimas tai kažkas 

baisaus, pasakė Cėzanne. "Gy
venti yra sunku", anot Greimo.

Kai skaičiau tuos kritikų at
siliepimus, man nebuvo nė kiek 
juokinga, o greičiau liūdna. Ir 
baisu! Kokia trumparegystė, koks 
bukumas ir žlibumas, koks apsi
rikimas! Ir kad tai būtų tik dėl 
to vieno dailininko... Ne, dauge
liui taip atsitikdavo. Ir daugeliui 
kitų sričių menininkų, moksli
ninkų ar politikų, reformatorių 
ir pranašų. Kompozitoriai Beeth- 
ovenas ar Wagneris savo meto 
kritikų ir klausytojų lygiai taip 
pat buvo puolami. Ir genialusis 
chemikas Pasteur, ir daugelis

Grupė muzikų, dalyvavusių komp. J. Žilevičiaus išleistuvėse Elizabeth, N.J. Iš kairės: Kepalaitė, 
Čiurienė, Liustikaitė, Kačanauskas, Jonuškaitė, komp. J. Žilevičius, Rajauskaitė, Mikulskis, Cibas, 
Liuberskis. v. Maželio nuotrauka

KOMPOZITORIŲ JUOZĄ ZILEVICIU IŠLEIDŽIANT
Prof. Juozas Žilevičius, išgy

venęs Elizabethe 31 metus, ko
vo 8 d. pasitraukė iš eitųjų var- 
goninko Rareigų vietos lietuvių 
parapijoje. Netrukus jis pa
sitraukia ir iš Elizabetho. Nu
mato apsigyventi pas savo vienin
telę dukterį ir ten praleisti li
kusias poilsio dienas. Taigi jis 
pasitraukia ir iš visuomeninio 
aktyvaus darbo, kurį rūpestingai 
dirbo visą amžių.

Ryšium su tuo Elizabetho ir 
apylinkių lietuviai kovo 26 d. 
surengė iškilmingą atsisveikini
mo pokylį, kaip padėkos ženklą 
už atliktus darbus Lietuvai ir 
lietuviams. Į, šį atsisveikinimo 
pokylį susirinko nepaprastai gau
sus vietos ir tolimesnių apylin
kių jo gerbėjų ir bičiulių bū
rys. Ir nemaža Lietuvių Laisvės 
salė buvo perpildyta. Be kitų, 
kun. Macevičius atvyko iš South 
Dakotos, o Alfonsas Mikulskis 
iš Clevelando.

Žengianti į salę profesorių vi
si sutiko sustoję ir gausiai plo
dami. Jam užėmus vietą prie 
garbės stalo, išleistuvių Komi
teto pirmininkas Dr. Stasys Pet
rauskas atidarė išleistuvių poky
lį, pareikšdamas, kad šį vakarą 
mes visi, čia susirinkę, jaučia
me nepaslepiamą liūdesį, kylan
tį iŠ fakto, jog susirinkome ne 
pasitikti, bet išleisti mūsų gar
bės svečio, atsisveikinti. Kai jis 
prieš 31 metus čia atvyko, visi 
džiūgavo sulaukę stambios visuo
meninės ir kūrybinės pajėgos. 
Dabar jis, atidavęs geriausias 
savo jėgas, pasitraukia iš mū
sų tarpo užtarnautam poilsiui.

rašytojų, ir politikai, ir filoso
fai, ir pranašai. Jūs visi žinote, 
kaip beveik prieš 2000 metų vie
nam iš jų minia šaukė Jeru
zalėje:— Nukryžiuot jį!.. Ir nu
kryžiavo. O kas buvo vėliau?..

Atrodo, kad ta minia dar nie
kad nieko neišmoko ir galbūt 
neišmoks. Sukalkėjusi, įtūžusi, 
apakusi, ji niekad nesupras tik
rai naujų kūrybos ar minties 
žingsnių, priešinsis, niekins, iš
juoks, spjaudys ir šauks nukry
žiuoti. Kai vėliau naujoves pri
ims ir prie jų pripras, vėl nė 
žingsnio tolyn nebedrįs prare
gėti, vėl atmes atsirandančias 
kitas naujoves, ir vėl šauks nu
kryžiuoti...

Taip girgždėdamas sukasi isto
rijos ratas. Ir laimei, jis vis 
dar sukasi.

☆

Dailininkas V. Vizgirda savo 
viešajame laiške S. Santvarui 
apgailestavo, kad šio kritika 
priešinosi "amžinai menininkų 
kovai su tuo", kas vadinama-- 
"meninė neteisybė, dvasinė aro
gancija, skurdas ir net šarlata- 
nizmas". Ir teisingai pastebėjo, 
kad tokių dalykų esama ne tik 
moderniame mene, bet lygiai būta 
ir tebesama kiekviename klasi
kiniame ar realistiniame mene, 
muzikoje, literatūroje...

Jis priminė mūsų kaikurios 
spaudos sukeltą triukšmą dėl mo
derninio lietuvių meno parodos 
New Yorke, nepasitenkinimus dėl 
koncerto Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kongreso metu, 
kilusią audrą dėl "nuosmukio ma
nifesto", ką visa, esą, būtų ga
lima pavadinti "diletantų sukili
mu"... Ir savo laišką baigė žo
džiais:--"^ kyla klausimas, ko
kia padėtis lietuvių visuomenė
je kuriančio asmens tokiose są
lygose?"...

Toliau kalbėdamas Dr. Petraus
kas pabrėžė, kad J. Žilevičius 
visą amžių paliko ištikimas savo 
Tėvynei ir kūrė Lietuvai, for
muodamas tvirtą lietuvį bet ko
kioms audroms. Tam jis panau
dojo savo kūrybinę asmenybę, 
lanksčią plunksną ir jaunatvišką 
energiją. Jis buvo pirmas vi
suose lietuvių reikaluose. Jau 
dabar jis įeina į mūsų istoriją, 
kaip vienas iš gražiųjų pavyz
džių būsimosioms kartoms.

Dr. Petrauskas baigė savo ati
daromąjį žodį primindamas, kad 
prof. J. Žilevičius niekad nepa
sitrauks iš mūsų ir viso pasau
lio lietuvių širdies ir minties. 
Jis pasiliks mūsų tarpe savo kū
ryba, atliktais darbais ir lie
tuviška mintimi. Šis atsisveiki
nimo pokylis teesie padėkos sim
bolis už atliktus darbus ir įkvė
pimas tolimesniam kūrybos dar
bui.

Tolimesnį vakaro vadovavimą 
Dr. Petrauskas perdavė vicepir
mininkui Baliui Vyliaudui, kuris 
pakvietė prof. Dr. Joną Puziną 
paskaityti prof. J. Žilevičiaus gy
venimo ir veiklos apžvalgai.

Prof. Dr. Jonas Puzinas, se
nas Žilevičiaus bičiulis, taip kal
bėjo:

Juozas Žilevičius, kuriam šie
met kovo 16 d. sukako šešias
dešimt devyneri metai, yra gimęs 
žemaičių bajorų šeimoje. Didžio
jo karo metu gyveno Petrapilyje, 
kur baigė gimnaziją, muzikos 
konservatoriją, studijavo Meno 
Istorijos Institute ir dėstė mu
ziką bei dainavimą Šventosios

Paskutinis klausimas mane di
džiai nustebino. Tai juk ne mo
dernisto, ne revoliucininko, ne 
naujų kelių laužėjo, ne pionie
riaus kalba. Tai labiau konser
vatoriaus skundas. Modernistas 
revoliucininkas ir naujų kelių 
pionierius taip negali klausti. Jis 
turi iš anksto žinoti, kad jo 
kelias savo visuomenėje bus dyg
liais išklotas, jo kūryba dažniau
sia bus atmetama ir išjuokia
ma, gi jo "padėtis" bus ne tik 
trapi, bet bloga. Cėzanne būtų 
gal iš bado miręs, jei nebūtų 
paveldėjęs savo turtingo tėvo 
bankininko palikimo!..

Savo meto visuomenei neužten
ka teorijomis įrodinėti, kad nau
jasis menas yra nauja teisybė 
ir naujas grožis. Čia lieka tik 
du keliai. Pirmasis-- kentėti 
kantriai aiškinant tėvams tai, ką 
gal tik jų vaikai ar vaikaičiai 
teįvertins. Antrasis--įtikinti
juos savo kūrinių vertybe, už
hipnotizuoti, tikrai išreikšti nau
jąją meno tiesą ir estetiką, su
žavėti, idant jokie "moksliški" 
įrodinėjimai nebebūtų reikalingi. 
Pirmasis kelias sunkus, antrasis 
--dar sunkesnis.

Dailininkui modernistui, tik
ram naujų kelių pionieriui irpra- 
našui nėra kitų kelių įgyti pri
pažinimui ir susidaryti "padė
čiai" savo bendralaikių visuome
nėje. Dalykas tuo tarpu man at
rodo visai aiškus: Jei Vizgirda 
norėtų įgyti dabartinės Amerikos 
lietuvių visuomenės daugumos 
pripažinimą, gere, nę "padėtį" ir 
parduoti daugiau p. veikslų, tai jis 
turėtų piešti, kaip RukŠtelė...

O to, kaip suprantama, Jis ne
nori ir taip jam neleistų jo me
ninė sąžinė. Jam lieka--toliau 
kurti pagal savo įsitikinimą, ne
nusileisti, nepalūžti, kentėti...

I
Paskutinėje šios serijos kro

nikoje: --Ar galima suprasti 
meną?

Kotrynos vyrų gimnazijoje, ku
rią lankė daugelis Uetuvių.

1919 metais, baigęs konserva
toriją, Žilevičius paskirtas Vite
bsko Valstybinės muzikos mo
kyklos dėstytoju; netrukus pa
keltas ir į profesorius.

Po ilgų pastangų 1920 metais 
grįžo į nepriklausomą Lietuvą ir 
tuojau visa energija stojo į pir
mąsias Lietuvos muzikinio gyve
nimo darbuotojų gretas. Čia jis 
ypačiai daug prisidėjo kuriant 
dramos teatrą, operą ir muzikos 
mokyklą.

1922-24, būdamas švietimo Mi
nisterijos meno skyriaus virši
ninku, yra atlikęs daug reikš
mingų darbų Lietuvos muzikinio 
gyvenimo lygiui pakelti: sudarė 
programas pradžios, vidurinėms 
mokykloms, mokytojų seminari
joms; suorganizavo pirmuosius 
simfoninius koncertus Kaune(1923 
metais buvo suruošti net 32 kon
certai); 1924 metais suorganiza
vo pirmąją dainų šventę Lietu
voje; jos iniciatyva išleisti Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio 
muzikos kūriniai ir kita.

Nuo 1924 metų rudens pakvies
tas į Klaipėdos muzikos konser
vatoriją, kur 1927-28 m. buvo 
jos direktorium. Žilevičius gali 
didžiuotis visu būriu savo moki
nių, išvariusių nemažą barą lie
tuvių muzikiniame gyvenime. Štai 
keletas jo mokinių: Juzė Augai- 
tytė, Juozas Bertulis, Antanina 
Dambrauskaitė, Jeronimas Ka
činskas, Vytautas Marijošius, 
Ona ir Alfonsas Mikulskiai, Sta
sys Santvaras, Stepas Sodeika, 
Juozas Strolia, Jonas Švedas ir 
daugelis kitų.

1929 metais švietimo minis
terijos siunčiamas atvyko į Jung
tines Amerikos Amerikos Val
stybes medžiagos lietuvių muzi
kos istorijai rinkti. Per tris
dešimt metų sutelkė nepaprastai 
vertingą archyvą visoms lietuvių 
muzikinio gyvenimo sritims pa
vaizduoti. Visą tą brangią 
medžiagą padovanojo Nepriklau
somai Lietuvai; šią vasarą ar
chyvas bus pervežtas saugoti 
į Tėvų Jėzuitų Jaunimo Namus 
Chicagoje.

O kiek darbo ir energijos įdėjo 
1930 metais ruošdamas Vytauto 
Didžiojo minėjimus įvairiose 
Amerikos lietuvių kolonijose. 
Teprisiminsiu svarbesniąsias 
tais metais prof. Žilevičiaus su
organizuotas dainų šventes ir 
koncertus, kur jam teko diriguo
ti didžiuliams jungtiniams cho
rams: Carnegie Hali New Yorke, 
Dexter Parke Brooklyne, švento 
Patriko katedroje New Yorke, 
Symphony Hali Bostone, Bostono 
katedroje, Elizabethe, Wilkes- 
Barre, Pa., ir kitur.

1939 metų pasaulinės parodos 
metu New Yorke Žilevičius su
telkė 79 chorus su 3000 daini
ninkų ir tam jungtiniam chorui 
dirigavo. O kur dar visa eilė 
mažesnių koncertų! Kad ir bū
damas labai užimtas organizaci
niu darbu,muzikos archyvo telki
mu, Žilevičius yra sukūręs sim
foniją (tai pirma lietuvio kompo
zitoriaus sukurta simfonija), dvi 
kantatas Vytauto Didžiojo garbei, 
keturias operetes, apie 300 ori
ginalių ir harmonizuotų dalykų 
chorams ir solo, trejas mišias 
ir kita.

Kas gi nėra girdėjęs plačiai 
paplitusių jo dainų: Pabusklm iš 
miego, Laisvės tėvynei numylė
tai, O kad išauštų šviesi auš
relė, Per naktelę, Anoj pusėj 
ežero, šviesi naktis mėnesie
na ir daugelio kitų.

(Nukelta į 8 psl.)
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lietuvių Enciklopedijos džiaugsmai ir rūpesčiai
(Atkelta iš 4 psl.) 

uoliesiems bendradarbiams, iš
keldami jų nuopelnus, prasitarė 
ir apie visą eilę redakcinio dar
bo rūpesčių. Tuos kartais ne
įveikiamus rūpesčius sudaro li
tuanistinė medžiaga. Pvz., data, 
kada Palangos Naglio kalnas bu
vo apsodintas pušėlynu, buvo tie
siog nesurandama. Kartais vienai 
biografijai gauti tenką rašyti net 
5-6 laiškus! Nuolat pasitaiko, kad 
pažadėti lituanistiniai straipsniai 
laiku neatsiunčiami. Kai kuriems 
liet, objektams trūkstą šaltinių, 
kuriuos galėtų atsiųsti tuos da
lykus žiną tautiečiai, bet jie daž
niausia atsiliepia tik tada, kai L. 
E. tomas jau būna išėjęs.

Žinoma, bus išleisti L. E. pa
pildymai, bet nuostabą kelia prie
kabės po to, kai L.E. redakcija 
nuo I-jo tomo atvejų atvejais 
šaukėsi visuomenės ir atskirų 
tautiečių talkos. Rodos, nesunku 
suprasti, kad nėra visa žinančio 
žmogaus. Nėra visažiniai ir L. 
E. redaktoriai. Liet, organiza
cijų ir atskirų tautiečių talka, 
teikiant reikalingų žinių, L. E. 
redakcijai ir dabar tebėra labai 
aktuali. Iš tikro, galgi yra leng-

viau atskiram asmeniui ar or
ganizacijai duoti apie save žinias, 
negu L.E. redaktoriams jas iš 
Žemės kasti.

Dr. V. Maciūnas, Lietuvos to
mo (XV) redaktorius, atvirai iš
dėstė savo vargus. Jau keleri 
metai, kai ta sunki našta sle
gianti jo pečius, bet iki šiol 
jis teturįs tik truputį daugiau 
kaip pusę reikalingos medžiagos. 
Lietuvos tomas būsiąs ne vardi
nis, bet dalykinis. Ilgesnes studi
jas ne taip lengva esą ir bendra
darbiams parašyti, todėl taip lė
tai minimo tomo redagavimas 
žengia į priekį. Atsiųstoji 
medžiaga jau esanti paruošta 
spaudai. Dr. V. Maciūnas turįs 
pažadų, kad ir kiti jo tomo ben
dradarbiai, ilgai nedelsdami, at
siųs savo straipsnius. Taigi ne 
už kalnų esanti diena, kai ir Lie- 

• tuvos tomo medžiaga atsidurs 
spaustuvėje. Redaktoriaus di
džiausias rūpestis, kad Lietuva 
visais požiūriais būtų aptarta 
išsamiai, rūpestingai ir objek-

tyviai. Lietuvos tomas būsiąs 
žymiai didesnis už eilinius L. 
E. tomus.

Pokalby apie Lietuvių Enciklo
pediją ypačią! išryškėjo talkos 
reikšmė. Bendradarbių talka re
dakcijai, prenumeratorių talka 
leidėjui, spaudos talka bendram 
enciklopedijos reikalui. Tačiau, 
kaip kiekvienas pinigas, ir toji 
talka turi dvi puses. Veiklioj ir 
kuriančioj pusėj stovi visi uolūs 
ir rūpestingi L.E. bendradarbiai, 
visi reikalą suprantą ir sąži
ningi prenumeratoriai, visi spau
dos žmonės ir enciklopedijos kri
tikai, kurie priekabės neieško 
dėl priekabės. Tokių objektyvių 
L. E. kritikų ir draugų atsiranda 
ir kitataučių tarpe. Jų yra Šve
dijoj, Suomijoj, Vokietijoj ir kt.

Antroj pinigo pusėj rikiuojasi 
smulkmeninė, tik priekabių ieš
kanti kritika, žodžio nesilaiką 
bendradarbiai, atsiskaitymo sun
kumų sudarą prenumeratoriai. 
Ypač ta smulkmeninė kritika. Jai 
pavaizduoti būtų galima pririnkti 
dešimtis pavyzdžių, bet nedera

to kelti, nes įžvalgūs spaudos ir 
L.E. skaitytojai patys regi, kiek 
daug šūvių paleidžiama pro šalį.

Pokalbis apie Liet. Enciklo
pediją Bostone praėjo pakilioj ir 
jaukioj nuotaikoj. Savo optimizmu 
jis žymiai skyrėsi nuo L. E. 
krikštynų, įvykusių tame pačia
me Bostone prieš septynerius 
metus. Tada nebuvo drąsos tarti, 
kad didysis užsimojimas bus įgy
vendintas, kad visi sunkumai bus 
nugalėti, kad lietuviai pasirodys 
esą pakankamai patvarūs, sąži
ningi ir pareigingi pradėtam mil
žiniškam darbui baigti. Dabar, kai 
L. E. XX-sis tomas jau stovi 
durų angoj, kai jame jau bus pra
dėta spausdinti O raidė—nei vie
nam iš kalbėtojų nekilo tokia liūd
na mintis, kad L.E. nepajėgtu- 
mėm visos suredaguoti ir 
išleisti.

Visi kalbėtojai kėlė L.E. lei
dėjo J. Kapočiaus ryžtingumą, 
energiją ir ištvermingumą, svei
kino jį tokių laimėjimų pasiekusį, 
visi gyrė ir didžiai vertino re
daktorių darbą, kuris ištikro ir 
yra tai, ką mes vadiname Lie
tuvių Enciklopedija.

St. s.

Skipitis...

Greetings and Best Wishes • 
To Ali Lithuanian People

SULUVAN BROTHERS
PLUMBING AND HEATING

ELECTRICAL SEWER CLEANING

14002 Glenside UL 1-4466

GREETINGS AND BEST WISHES 
FROM

CARL NEWMAN

MASON CONTRACTOR

45o Lloyd Road RE l-27o5 EUCLID, Ohio

ČIA YRA TAIP PAT JŪSŲ SKELBIMAS!
(Atkelta iš 3 psl.) 

liachiene. Asmens dokumen
tus yra pasidaręs Adolfo 
Geriiacho vardu. Bet aš da
bosiu, kad jis čia perdaug 
nesišvaistytų.

Iš Plechavičiaus pasako
jimų susidariau įspūdį, kad 
žvalgybų jis turi visai ne
blogą.

Dėl rekvizicijų Plechavi
čius sakė, kad didelių sun
kumų neturįs, nes ūkininkai 
turėję progos įsitikinti, kas 
yra bolševikai ir kaip būtų, 
jei įsitvirtintų jų valdžia.

Vidurdienį, apie 12 vai., 
su ponia Plechavičiene ir su 
šauniu Sedos komendantu 
Plechavičium teko atsisvei
kinti ir važiuoti į Mažeikių 
geležinkelio stotį. Vežė ma
ne sediškis ūkininkas pro 
Tirkšlius. Vežėjas buvo ne
kalbus, važiavome gal porą 
valandų tylėdami. Užtat tu
rėjau laiko pergalvoti visas 
įgytas žinias ir įspūdžius.

Visi trys komendantai te
bestovėjo prieš mano akis. 
Jei apie kretingiškį Tallat- 
Kelpšą labai nedaug tega
lėjau pasakyti, tai B. Zales
kis ir P. Plechavičius mano 
akyse stovėjo, kaip ryškūs 
n e p r i klausomos Lietuvos 
kūrėjai. Plechavičiaus nuo
pelnai buvo ypač dideli to
dėl, kad pats vienas kibo 
įvesti tvarką tame Žemaiti
jos kampe, kovojo su plėši
kais ir bolševikais, ne sykį 
statydamas į pavojų savo 
gyvybę, sugebėjęs aprūpin
ti savo komendantūros kuo
pą, nors iš Kauno gaudavo 
lėšų, toli gražu, nepakanka
mai.

Bemąstant apie tuos ko
mendantus, man atėjo gal
von tokia mintis: mes, vals
tiečių vaikai, paprastai ma
nome ir sakome, kad visi 
Lietuvos bajorai sulenkėję 
ir tik žiūri į Varšuvą. O B. 
Zaleskis ir P. Plechavičius 
taip pat kilę iš bajorų, ta
čiau jie visai nuoširdžiai 
tarnauja lietuvių tautai ir 
Lietuvai. O gal net daugiau 
turime Plechavičių ir Za
leskių, negu Varšuvai pa
lankių Lietuvos bajorų?!

Artėjome prie Tirkšlių. 
Čia sutikome keliasdešimts 
raitelių-bermontininkų, dai
nuojančių rusų kareivių 
dainą ”Zasvisteli kazačen- 
ki”. (Sušvilpė kazokėliai).

— Turbūt grįš'ruskių ca
ras, kad taip smagiai dai
nuoja tie kazokai ? — po il
go tylėjimo prabilo mano 
vežėjas.

— Nesugrįš, — kietai at
sakiau žemaičiui. Ir vėl nu
tilome.

Greit buvo Mažeikiai, o 
kitos dienos vėlų vakarą 
grįžau į Kauną, savo min
tyse parsivežęs tris komen
dantus.

(Pabaiga')

gis Illuminating Company skelbimas — vienas iš tautinės serijos — parduoda The Best Location in the Nation Amerikos bizniui. Tai yra 
dalis iš nuolatinių pradėtų naujų darbų, naujos ateities, naujos prekybos žmonėms ir bendrovėms, kuriuos mes bendruomenei atliekame.

PASAUKITE

ATSKUBĖSIME!”
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Norite žinoti,kodėl Cleveland-Northeast Ohio yra gerriausia vietovė visame krašte? Niekas jums negali ge
riau atsakyti, kaip mūsų vietovių augimo ekspertai. Šaukite ar rašykite, ir dieną ar naktį jie bus pakeliui 
su fabrikų vietovių studijom, pardavimo planais, laisvų pastatų ar fabrikų vietovių pranešimais. Šaukite 
Richard L. DeChant, Manager, Area Development Department, The Cleveland Electric Illuminating 
Company, The Illuminating Building, Cleveland I 4, Ohio.

THE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY

Patarnavimui geriausios visame krašte vietovės.
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Livija Kasperavičiūtė

Mes kalbamės apie meilę šokiui

CLEVELANOE
ir apylinkėse

• Tradicinės sporto rung
tynės su latviu komandomis 
įvyks ateinantį šeštadienį, 
balandžio 9 d., St. Clair Re- 
creation Center salėje. Nuo 
5 vai. vak. bus moterų tink
linio, vyrų tinklinio ir vyrų 
krepšinio rungtynės. Apie 
jas plačiau kitame Dirvos 
numeryje.

• Clevelande viešėjo To
ronto Vyties jaunosios spor
tininkės, lydimos vyresnių 
jų vadovų, čia, su žaibo 
klubo jaunosiomis krepši
ninkėmis ir tinklininkėmis, 
sužaidė draugiškas rungty
nes. žaibietės pasirodė daug 
stipresnės ir abejas rungty
nes lengvai laimėjo, žinoma, 
iš pralaimėtų rungtynių jos 
pasimokys, kad reikia ge
riau treniruotis, bet bend
rai, kad mūsų jaunimas vie
ni kitus lanko, reikia labai 
pagirti. Visos atvyko pasi
puošusios gražia ir tvarkin
ga uniforma, kuo žaibo 
sportininkai dar negali pa
sigirti. O po rungtynių Lie
tuvių salėje įvykusiame pa
bendravime ir vieni ir kiti 
įsigijo ne tik naujų pažįsta
mų, bet ir draugų. Visos 
buvo apnakvydintos lietu
vių šeimose, kur yra spor
tuojančio jaunimo.

valandos, todėl negaišins ir 
kiekvieno sekmadieninio po
ilsio laiko.

Susirinkime kviečiami da
lyvauti ne tik balsavimo 
teisę turintieji. Norint ge
riau rinkimuose pasirodyti, 
visiems atsiras talkos dar
bo. Ypač kviečiami aktyviai 
dalyvauti mūsų studentai ir 
moksleiviai, kurie siekia 
mokslo ir ateity ieškos įvai
rių geresnių darbų. Jei tik 
mums pasisektų vieną, o 
vėliau ir daugiau lietuvių 
kandidatų išrinkti į atsakin
gas vietas, jų pastangos su
sirasti geresnius darbus žy
miai palengvėtų.

Taigi sekmadienį visi pa- 
simatom Lietuvių salėje, 
visų lietuvių šaukiamam 
susirinkime.

• VI. Petukauskas, sune
galavęs, buvo paguldytas į 
Policlinic ligoninę. Toje pa
čioje ligoninėje, po operaci
jos, sveiksta A. švelnys.

• Iš Lietuvos gautas laiš
kas Antanui Dailidei, adre
suotas į 1351 E. 60 St. Laiš
kas dabar yra Dirvoje ir 
savininką kviečiame atsi
imti.

• Clevelando ALTo sky
rius paskyrė 100 dol. auką 
LITUANUS žurnalui ir tuo 
tapo LITUANUS garbės 
leidėju, šiuo metu vykstan
čio vajaus pirmajam gar
bės leidėjui akademinis jau
nimas nuoširdžiai dėkoja.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

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

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

Po universitetinių paskaitų ir 
praktikos darbų labai malonu 
pasijusti dideliu žmogum. Ypač 
jei turi iš šalies pavestą ma
lonų uždavinį. Tokį uždavinį, ar
tinantis Grandinėlės koncertui, 
man pavedė Dirva.

Kaip žinia, Grandinėlė šiam 
pasirodymui jau ilgesnį laiką 
stropiai ruošiasi. O viena iš 
taip vadinamų Grandinėlės pa
grindinių narių--baleto šokėja 
Livija Kasperavičiūtė.

*
Ir štai, aš sėdžiu Livijos Kas- 

peravičiūtės tėvų namuose. Mes 
abu esam jaunuoliai, kuriuos vy
resnieji labai dažnai įvairiai 
linksniuojat. Vieni giriat, kiti 
peikiat, treti išskėstom akim 
klausiat: kr mes augame geri lie
tuviai?

Mūsų lietuvybė tikrai gal ki
tokia negu jūsų. Bet ir sąly
gos mūsų gyvenamos aplinkos 
kitokios. Bet pastangų, net pa
gal mūsų jėgas ir didelių, ne
stinga.

Štai ir Livija, kiekvieną dieną 
turi daug kur skubėti, kad vi
sur suspėtų. Na, bet mes šian
dien kalbamės tik apie jos mei
lę šokio menui...

--Šokio menu pradėjau įdo
mautis nuo tų laikų, kada 
buvau dar maža mergaitė. 
Stebėdavau kitus šokant ir... pa
rėjus namo, dar gyvenant Vo
kietijos stovykloje, šokinėdavau 
nuo lovos iki lovos...--pasakoja 
Livija.

Nuo tų stovyklos laikų Li
vija baleto šokyje yra padariu
si didelę pažangą. Baleto moky
tis ji pradėjo Petro Maželio stu
dijoje, Clevelande, prieš še
šerius metus. Kiek vėliau perėjo 
į Ballet Russe Academy. 
Ši studija dabar pakeitusi savo 
vardą į Ballet Teatre School of 
Cleveland. Ten ir dabar Livija 
lankosi triš kartus savaitėje.

Bet visas Livijos laikas nėra 
paskirtas vien tik šokio meilei. 
Praeitą rudenį ji pradėjo 
lankyti Notre Dame College. 
Nors Livija tikisi, kad vieną 
dieną iš šokio meno valgys 
duoną, bet ji taip pat supranta, 
kad gyvenimas dažnai iš mūsų 
daro ne tuos, kuriais norėtume 
būti. Universitetas su savo re- 
liom materialinėm garantijom, 
Livijos nuomone, niekad nepa
kenks...

Taigi, Livija mokosi baleto 
studijoje ir universitete. Bet tai 
dar ne viskas. Livija yra 
energinga Grandinėlės kolek
tyvo narė. Ir tai aš noriu 
specialiai pabrėžti, nes tai
yra retas atsitikimas. Šiais 
laikais baleto šokėjų tikraj 
mažai yra tautinių šokių gru
pėse. Ji taip pat dar pri
klauso studentams ateitinin
kams, Lietuvių Studentų Są
jungai ir aktyviai talkininkauja 
kitiems lietuvių jaunimo už
simojimams.

Bėt, grįžkim vėl prie šo
kio meno. Livija jau yra da

lyvavusi eilėje Grandinėlės kon
certų. Kiekvienais metais da
lyvauja Ballet Teatre School 
of Cleveland rengiamuose reči
taliuose ir Ballet TeatreCompa- 
ny of Cleveland dažnuose pasi
rodymuose.

Svarbiausiu savo pasirodymu 
Livija skaito Willey Junior 
High pasirodymą 1959 m. Ten 
ji išpildė Nutcracker Suite 
ištraukas su Suburban Sym- 
phony orkestru.

Mes visi nujaučiame, kad 
visi dideli ir mažesni me
nininkai, išeidami į sceną, 
daug pergyvena. Paklausta, kaip 
ji jaučiasi scenos užuolaidai 
pasikeliant, Livija labai pa
prastai atsakė:

--Aš niekad negalvoju ar 
man gerai ar blogai pa
siseks. Išgirdus pirmąsias 
muzikos gaidas mano sąmo
nė pranyksta. Aš atsibundu 
tik po šokio, kada viskas 
baigta...

Užsiminiau Livijai apie Dir
vos rengiamas jaunųjų ta
lentų varžybas į kurias šie
met yra kviečiami ir jaunieji 
baleto šokėjai. Jos balse pa
sigirdo naujos energijos to
nas. Ir akyse užsidegė di
delės vilties liepsnelės. Taip, 
ji varžybose tikrai dalyvaus. Da
lyvaus kaip ir kiekvienas veržlus 
jaunuolis, savo talentu ir mokslu 
geriausiai prisistatyti visuome
nei.

šalia šio pasirodymo--Dirvos 
jaunųjų talentų varžybose ge
gužės 14 d., Livija taip pat su 
Grandinėle dar turės pasirody
mus Detroite ir St. Catherines, 
Ont., Kanadoje.

Man buvo įdomu, ką Li
vija nori palinkėti savo drau
gams ir draugėms lietuviu
kams?

--Šokis, ir visi kiti už
simojimai, yra lengvi, jei

• Juozo Muliolio išrinki
mui į Ohio valstijos atsto
vus yra susiorganizavęs lie
tuvių komitetas, kuris deda 
visas pastangas, kad kandi
datas gautų reikiamą skai
čių balsų. O kad tai įvyktų, 
reikia, kad visi lietuviai bal
suotų, ragintų už jį balsuo
ti savo kaimynus ir kitaip 
talkintų. Tuo tikslu, atei
nantį sekmadienį, balandžio 
10 d., tuoj po lietuviškų pa
maldų — 11:30 vai., Lietu
vių salėje šaukiamas visų 
lietuvių susirinkimas. Jame 
bus padaryti reikiami pra
nešimai. Susirinkimas nesi- 
tęs daugiau, kaip pusantros

esi kupina pamėgimo, energijos 
ir pasišventimo. Tada niekas 
nesunku ir malonu. Bet jei tave 
tėvai ten varo iš prievartos, 
po pirmos pamokos ar reikalingo 
rimtesnio žingsnio, karjera 
baigiasi...

K. Gaidžiūnas

PAIEŠKOMI
Bartusevičiūtė, Elena, Julija ir 

Ona, gyvenusios Kaune, Trakų 
gatvėje, kilusios iš Raseinių

Dilijonas, Vincas, ir jo žmona 
Stanislova, gyveno Scranton, Pa.

Gecevičius, Levusis, iš Lau
mių km., Sedos vaL, Mažeikių 
apsk.

Griggs, Steven (Grikšelis, Sil
vestras), tarnavę J.A.V. kariuo
menėje, kilęs iš Užvenčio

Ivoškus, Vincas(Evoškus, Wil- 
liam), jo vaikai Marijona, Ona 
ir Stasys, bei jo mirusio bro
lio vaikai, gyveno Spring Valley, 
Illinois

Kapickienė- Šalčiūtė, Antose, 
Antano duktė, iš Čekiškės vaL, 
Kauno apsk.

Krivinskas, Jonas paskutiniu 
laiku gyvenęs Vilkaviškio ap
skrityje.

Paulauskas, Juozas, iš Gurklių 
km., Tauragės vaL

Puodžiukynas, Jonas, Matijušo 
sūnus.

Rupšienė - Jovarauskytė, Ona 
Dominiko duktė, iš Šimkaičių vaL

RutkeviČius, Jonas, Petro sū
nus, dirbęs Kanadoje, Saskatoon, 
Sask., pavarde Wells, John

Simaška, Ignas ir Juozas, ir 
simaškaitė, Cecilija, kilę iŠ 
Krekenavos, išvyko Amerikon 
iš Ramygalos

Urbas, Petras, Petro sūnus, 
iš Joniškio. Gimęs Rozalime 1924 
m.

Varnagiris, keli broliai ir se
serys, iš Abraičių km., Šunskų 
vaL, Marijampolės apsk.

Paieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

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

> EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN 

4%
ACCOUNTS 

INSUREO TO 
• 10.000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUN0 LOANS

CORNER 68th.superior AVENUE Į

V . RIC K U S 
PAINTING-DECORATIG INC.

RESIDENCINIS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. įkainavimai ne

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

Dabar jau yra pats laikas tartis dėl pavasario darbų.

Telefonuokite: PO 1-6035
658 E. 162 St., Cleveland, Ohio

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

NAMI KRAUTUVĖJE

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ANTROS APYLINKĖS RENGIAMĄ

RELIGINI KONCERTĄ
VERBŲ SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 10 D., 4 VAL. PO PIETŲ

NAUJOSIOS PARAPIJOS BAŽNYČIOJE
18022 NEFF RD.

Programoje Čiurlionio Ansamblio vyru choras, vadovaujant muz. A. 
Mikulskiui.

Solo giedant girdėsime Juliann Luiza Burke, Ilona Sandar, Dorothy 
Merhar, Julių Kazėną, Vacį Jurgelį.

Smuiku grojant Saulių Alkaitį.
Akompanuoja muz. Regina Brazaitienė.

L. B. Clevelando Antroji Apylinkė

StreetNo.

MARTHA&PETER LISAUSKAS^

City

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

Statė

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą: ....
Name

L
L

TREČIOKAS A6ENCY

Kur tik beairuoštumit keliauti, tuoj tutiriikit tu mūsų įt taiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinama* ir pinigų persiuntimas j visut kraitut 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867
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KAS IR KUR?
'• Į Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo naują valdybą 
išrinkti: Emilija čekienė — 
pirm., Pranas Narvydas — 
vicepirm., Liudas Tamošai
tis — sekretorius, Antanas 
Diržys — iždininkas, Frank 
Aleksis ir Vladas Žilinskas 
— nariai.
• Korp. Neo Lithuania pir
mininkas M. Valiukėnas at
siuntė paminėti naujus Kor- 
.poracijos įstatus. Išleisti 
knygos formato, 12 psl., su 
viršeliu.
• Gubernat. W. G. Stratton 
(III.) perrinkti, į pergalės 
komitetą, lietuviams atsto
vauti, pirmininku paskirtas 
Kazys Steponavičius, o na
riais — Algirdas Brazis, Al
gimantas Keželis, Valdas 
Adamkavičius, Paul K. Dir- 
kis ir Anthony Petraitis.
• Dainininkė Lionė Juodytė 
Mathews susilaukė dukters 
Janinos-Aleksandros.
• Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Angli
joj, vedama Stepono ir Va
lentinos Minkų, nuo balan
džio 10 d. bus girdima nuo 
1:30 iki 2 vai. per tą pačią 
stotį — WLYN.
• Dirvos bendradarbis M. 
Manomaitis, iš Bostono, mo
kėdamas metinę prenume
ratą atsiuntė ir $5.00 auką.

Jaunųjų dailininkų 
paroda New Yorke

Pasibaigus Galdiko ir Lapės 
karinių parodoms New Yorke, at
sidaro dar viena paroda, savo 
apimtimi žymiai platesnė. Tai 
jaunųjų dailininkų paroda, kurią 
organizuoja Akademinio Skautų 
Sąjūdžio New Yorko skyrius ba
landžio 9 ir 10 dienomis.

Tokio pobūdžio paroda bus pir
moji rytiniame pakrašty ,. Jos 
tikslas yra pažinti ir Įvertinti 
mūsų jaunuosius menininkus. 
Parodoje dalyvauti su savo pa
veikslais užsiregistravo šie jau
nieji dailininkai: Vytautas Abro
maitis, Jina E. Totilaitė, Gied
rė Labanauskaitė, Vidas Montvi
la, Vytas Savas, Aldona Simuty- 
tė, Romanas Srugis, Aleksand
ras Valys, Vytis Virbickas ir 
Viktoras Vizbarą.

Paroda vyks Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė., Brook
lyne. Lankymo valandos--šešta
dieni nuo 11 iki 4:30 vaL, ir sek
madienį--nuo 12 iki 6 vai.

New Yorko ir apylinkių visuo-

Vincas Banionis, vyresniosios kartos ateivis ir aktyvus veikėjas 
lietuviškose organizacijose, dabar gyvenantis 550 Darlington Rd., 
Bedford, Ohio, balandžio 7 d. švenčia 71 metų sukaktį. Jis yra kilęs 
iš Tursučių km., Šunskų parapijos, Marijampolės apskr. Į, JAV 
atvykęs 1910 metais. 44 metus išdirbo plieno pramonėje. Jo žmona 
Luise, Pa. gimusi gera lietuvaitė. Vincas daug metų yra talkinęs 
Dirvai, rašydamas įvairias korespondencijas ir darydamas apžval
gas apie lietuvių mirtis. Šiuo metu yra pensijoje, džiaugiasi Dirvos 
nauju persitvarkymu ir paveikslų iš lietuviškojo gyvenimo spausdi
nimu. Jo sesuo--Magdalena Svečiulienė, gyvenanti Oscoda, Mich. 
broliui, sulaukusiam tokių gražių metų, siunčia geriausius svei
kinimus ir linkėjimus. Dirva taip pat mielai jungiasi prie tų gražių 
sveikinimų, kada jos ištikimas skaitytojas ir bendradarbis švenčia 
garbingą gimtadienį.

Solistė G.Butkutė ■ 
Čepkauskienė laimėjo 

Kanados varžybas
Kovo pabaigoje, Montrealyje 

muzikos mėgėjai turėjo progos 
išgirsti Įvairių instrumentalistų 
ir vokalistų, kurie čia suvažia
vo iš įvairių Kanados vietų pa
rodyti savo gabumus.

Ši muzikos šventė buvo pava
dinta "National Festival of Mu- 
sic” ir visos programos buvo 
pravestos varžybų sistema. Fes
tivalio eigą stebėjo ir būrelis 
lietuvių, kurie domisi muzikos 
menu. Rašančiam šiais eilutes 
irgi teko stebėti dainininkų var
žybas.

Vis tik tenka pripažinti, kad 
rengėjai neparodė reikiamo or
ganizacinio gabumo, nes progra
mos būdavo atliekamos 2-7 vai. 
pp., taigi, tokiu laiku, kada dau
gumoje žmonės dirba. Be to, 
pagal tvarkaraščius, programa 
niekada nebūdavo išpildoma 
punktualiai, -- kartais tekdavo 
laukti net 3-4 valandas, o tai 
labai vargino programos da
lyvius, kurie varžėsi dėl pirmųjų 
vietų.

Buvo įdomu stebėti, kaip tame 
festivalyje pasirodys LIETUVE 
SOLISTĖ GINA BUTKUTĖ -ČAP- 
KAUSKIENĖ, NES JI DALYVAVO 
SOPRANŲ-KOLORATŪRŲ GRU
PĖS VARŽYBOSE! Ši grupė, pa
sirodė, esanti pati pajėgiausia ir 
kiečiausia, nes jau iš programos 
dalyvių pavardžių galima buvo 
pastebėti, kad čia varžosi net 
radijo ir televizijos žvaigždės.

PO PASKUTINIO TEISĖJŲ 
SPRENDIMO PASIRODĖ, JOG 
DAUGIAUSIA PUNKTŲ SU
RINKO GINA ČAPKAUSKIE- 
NĖ IR TUO JI LAIMĖ
JO PIRMĄ VIETĄ. Iškovojus šią 
garbingą vietą ją pasveikino net 
ir svetimtautės varžovės-so
listės.

Ne taip seniai, ši solistė, 
savo grupėje, Toronte laimėjo 
2-rą vietą, o dabar jau-pirmą, 
todėl galima drąsiai tvirtinti, kad 
ji daro stebėtinai puikų progre
są. Tai nenuilstamai dirbanti so
listė, užsitarnavusi lietuvių sim
patijas. Dainavimo meną ją moko 
prof. Pauline Donaldą, kuri yra 
yra Montrealio "Opera Guild" 
direktorė. Pasirodė, kad ji mū
siškę solistę įstatė į tikrą pa
sisekimo kelią.

Toronto muzikos Koncervato- 

menė kviečiama parodą gausiai 
aplankyti.

Sekmadienį, 12 vaL 30 min., 
toje pačioje salėje parodos glo
bėjas prof. Vytautas K. Jonynas 
skaitys paskaitą "Kūryba, lie
tuvis menininkas ir modernu
sis menas". Visi kviečiami at
silankyti.

Vaizdas iš komp. J. Žilevičiaus pagerbimo Elizabeth, N.J. Kalba komp. J. Žilevičius. Tarp svečių 
matyti: prof. J. Puzinas, J. Liustikaitė, A. KaČanauskas, I. Dilienė, Vyliaudienė, Veblaitis, B. Vyliau- 
das, prie rekorderio Veblaitienė. y. Maželio nuotrauka

KOMPOZITORIŲ JUOZĄ ŽILEVIČIŲ IŠLEIDŽIANT
(Atkelta iš 5 psl.)

Iš lietuvių^ muzikos istorijos 
profesorius Žilevičius yra daug 
rašęs įvairiuose žurnaluose ir 
laikraščiuose, ypač daug Lie
tuvių Enciklopedijoje, kurios jis 
yra muzikos skyriaus redakto
rius, skyrium išspausdinęs 
Česlovo Sasnausko ir Antano Va

Lietuvių tremtinių vestuvės Sibire...

ri jos prof. E. Vinci, kuris čia 
buvo atvykęs teisėjauti daini
ninkams viešai, pilnai audito
rijai, labai šiltai atsiliepė apie 
sol. Giną Butkutę-Čapkauskie- 
nę. Jis pasakė, kad ji turi puikų 
talentą ir retą balsą, nes ji yra 
koloratūra ir su dramatinio kva- 
liteto atspindžiu, o tai esąs pui
kus balsas, kuris pasirodė, kai 
ji dainavo Mocarto operos 
ariją "Der HoeĮle Rache" (iŠ 
operos "Die Zauberfloete") ir 
visi dainininkai žino, kaip sunku 
yra šią ariją išpildyti. Taip pat 
Alabiefo "TheNightingale" ir Eva 
dell’Acqua’s "Villenelle" sol. 
Čapkauskienė puikiai išpildė.

Reikia pripažinti, kad ši so
listė iškilo be jokios stipendi
jos, be jokios mūsų spaudos mo
ralinės paspirites, kada kitos- 
yra mūsų "muzikų" liaupsinamos 
net iki Įkyrumo. Tiesiog su kar
teliu tenka priimti šį faktą, kad 
mūsiškę--lietuvę solistę, pir
mieji įvertino ir išgarsino sve
timtaučiai, o ne mes, lietu
viai.

J. Malaiška

E. CHICAGO
Aptartas metu veiklos 

planas
Lietuvių Bendruome n ė s 

apylinkės valdybos pasita
rime, įvykusiame kovo 29 
d., buvo aptartas numatytų 
darbų planas. Motinos die
nos minėjimą nutarta su
ruošti gegužės 8 d. su pa
skaita, menine programa, 
kurią išpildys solistė N. 
Aukštuolienė ir Lituanisti
nės mokyklos mokiniai.

Baisųjį birželį (lietuvių 
trėmimą Sibiran) suruošti 
birželio 12 d. Pastatyti Sta
sio Lauciaus vieno veiksmo 
veikalą „Paslaptingoje zo
noje”, iš partizanų gyveni
mo.

nagaičio monografijas, redaga
vęs ir leidęs Muzikos Almana
chą, Muzikos Meną, Muziką ir 
kita.

Jau iš šios trumpos apžval
gėlės matome, kokia dižiule 
duoklė profesoriaus atiduota sa
vo tėvynei ir išeivijoje gyvenan
tiems lietuviams, kokį didelį

Tautos šventę ir Lietuvos 
kariuomenės dieną minėti 
lapkričio 27 d. su paskaita 
ir menine programa. Meni
nės programos išpildytojus 
numatyta kviesti iš kitų ko
lonijų, kad įspūdingiau pri
simintumėme šią šventę.

Nutarta suruošti dailaus 
skaitymo ir deklamavimo 
varžybas, kuriose turės pro
gos pasireikšti apylinkės 
jaunimas. Geriausiai pasi- 
reiškusiems varžybose bus 
paskirtos dovanos.

Taip pat apylinkės Ben
druomenės valdyba yra nu
mačiusi suruošti bendrą 
Naujų Metų sutikimą.

Pakenė

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

M. O. MATTLIN

SPI NET PI ANOS

OF DISTINCTION

Easy Terms can be 
Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

įnašą yra įdėjęs. į bendrą lie
tuvių kultūros lobyną. Linkime 
jam ir toliau dar ilgus metus 
tęsti kūrybos ir mokslo dar
bą.

Meninę programos dalį išpildė 
solistės ir Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos choras.

Pirmoji scenoje pasirodė labai 
artima J. Žilevičiaus bičiulė-- 
Lietuvos Operos veteranės Vincė 
Jonuškaitė. Ji vis dar tebėra, 
kaip buvusi, Jonuškaitė. Su jaudi
nančiu meniniu įsijautimu sudai
navo J. Žilevičiaus kūrinius: Šė
riau žirgelį, Ratai, ir Mano dei
mantas. Negalėjo išvengti ir biso.

• Antroji, pianistė Aldona Kepa- 
laitė, atliko L. Van Beethoveno 
sonatą Op. 57. Jį pradėjusi piano 
studijas dar Kauno konservato
rijoje, tęsė jas Muenchene ir 
čia, New Yorke, baigė Manhattan- 
ville Muzikos Mokyklą. Beetho
veno sonatą ji paskambino su gi
lia, pasigėrėtina nuotaika.

Trečioji solistė, tolima vieš
nia, specialiai atvykusi iš To
ronto, Janina Liustikaitė. Ji ne
senai baigė dainavimo studijas 
Italijoje ir dainavo per Londono 
televizijos programą. Ji buvo 
staigmena visiems išleistuvių 
dalyviams ne tik atsilankymu, bet 
ir nepaprastu balsu. Nuliūdimo 
valanda--Zilevičiaus, Sudie jums 
—arija iš operos Traviata ir 
Gėlės iš šieno—VL Jakubėno 
skambėjo taip subtyliai ir įspū
dingai, kad dainininkė pasidarė 
nepamirštama. Bisas buvo tikrai 
jaudinantis.

V. Jonuškaitei akompanavo Al
dona Kepalaitė, o J. Liustikai- 
tei--Algirdas KaČanauskas. Vi

Veiklios Detroito akademikės skautės, su savo rankdarbiais 
gražiai pasirodžiusios Kaziuko mugėje. Iš kairės: Gintarė Šileikytė, 
Gina Staniulytė, Aušra Anužytė ir Aušra Vaičiūnaitė.

J. Gaižučio nuotrauka

SCHWAB RADIO & T. V.
StT&d Semite

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Oh o

Sandėlyje didelis pasirinkim ,s įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

sos solistės apdovanotos rožių 
puokštėmis.

Meninę programą baigė vie
tos Šv. Petro Ir Povilo lietuvių 
parapijos choras, diriguojamas 
naujojo vargoninko, Algirdo^Ka- 
čanausko šiomis prof. J. Žile
vičius dainomis: Oi, kad išauštų 
šviesi aušrelė ir Laisvės diena. 
Akomponavo Liudas Stukas.

Paskutinę programos dalį 
sudarė vaišės ir linkėjimai prof. 
Žilevičiaus ateičiai, pareikšti 
žodžiu ir raštu, Kalbėjo kons. 
Simutis, klebonas mngr. M. Ke- 
mežis, Alf. Mikulskis, Vincė 
Jonuškaitė, Vitalis Žukauskas, 
Mykolas Čibas, VI. Dilis, D. 
Svenčiūnas, Ieva Trečiokienė ir 
kiti. Specialius atsisveikinimo 
adresus įteikė Išleistuvių Komi
tetas, L. B-nės Elizabetho apy
linkės valdyba ir ALTS-gos 
Elizabetho skyrius. Raštu ir te
legramomis atsiųsta tiek daug 
linkėjimų, kad dėl laiko stokos 
nebuvo imanoma juos perskaityti. 
Jie visi perduoti profesoriui.

Iš raštu atsiuntusių linkėjimus, 
buvo gen. konsulas J. Budrys, 
konsulas Daužvardis, muz. 
Bertulis, VI. Jakubėnas, K.V. 
Banaitis, Strolia ir tt.

Pokylis baigtas paties prof. 
J. Žilevičiaus padėkos žodžiu 
ir Ilgiausių metų!

Ryšium su prof. Žilevičiaus 
pasitraukimu, jo veiklą iškėlė 
ir vietinė anglų spauda. Taip 
pat per Amerikos Balsą painfor
muota ir Lietuva. Sv.

DETROIT
Rodys filmus

Detroitietis Antanas Stokus 
yra vienas žymiųjų nebylių spal
votų filmų gamintojų. Tiesa, jis 
yra tik mėgėjas ir sau duoną 
uždirba kitur, o filmai jis ski
ria visą nuo darbo atliekamą lai
ką. A. Stokus kasmet, su žmo
na, keliauja Amerikos keliais au
tomobiliu, ir pamatęs ką nors 
gražaus, pasistengia nufilmuoti. 
Jis nuostabiu tikslumu atskiria 
grūdus nuo pelų, moka atskirti 
gražesnius, Įdomesnius ir svar
besnius vaizdus. Ir Detroite ga
minti jo filmai įdomūs, nes juose 
galime ir save pamatyti. Visos 
buvusios parodos jo nufilmuotos 
ir mums pasiekiamos... Veik vi
si svarbieji Įvykiai bei paradai, 
kuriuose dalyvavo lietuviai, A. 
Stokaus bus parodyti balandžio 
10 d, šaukiamame Lietuvių Kul
tūros Klubo susirinkime, kuris 
įvyks Tarptautinio Instituto pa
talpose, nurodyta diena, 4 vaL 
p.p. (111 E. Kirby ir John R. 
gatvių kampas).

Lietuvių Kultūros Klubo Valdy
ba maloniai kviečia visus tau
tiečius į šį susirinkimą atvykti.

Susirinkimui pasibaigus, bus 
tradicinė kavutė, kurią šau
niai paruošia Kultūros Klubo šei
mininkės.

mg.

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorix«d Factory Sarvic*

TELEFUNKEN HI-F1 STEREO SETS
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