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AMERIKA SUSTIPRINO SEATO ĮSPĖJIMĄ MASKVAI
Nors SEATO valstybių 

užsienių reikalų ministerių 
konferencija priėmė švel
nesnę rezoliuciją Laoso 
klausimu, negu JAV valsty
bės sekretorius Dean Rusk 
buvo reikalavęs, tačiau ne
delsiant Maskva buvo kitais 
keliais įspėta, jog JAV ir 
jos sąjungininkų nusistaty
mas ginti Laosą yra daug 
gilesnis, negu nuosaikiai su
redaguota rezoliucija tai pa
rodo.

Dean Rusk buvo reikala
vęs rezoliucijoje aiškiai pa
sakyti rusams, kurie tiekia 
ginklus Laoso partizanams, 
jog SEATO nariai yra pa
siryžę griebtis ginklo, jei to 
reikės, siekiant sukliudyti 
komunistų įsigalėjimą Lao
se. Jis nurodė, kad Gromy- 
ko vizitas prezidentui Ken- 
nedžiui neišryškinęs nieko 
naujo, kas būtų rodę Mask
vos pasiruošimą ginklų pa
liauboms. Pravdos asisaky- 
mai taip pat nerodą gerų 
Maskvos norų: jie dar at- 
miešiami grasinimais.

JAV griežtesnę liniją rė
mė Tailandas ir Filipinai. 
Bet kiti SEATO nariai, kaip 
Prancūzija ir Britanija, bu
vo priešingi griežtai rezoliu
cijos formulei. Jie nurodi
nėjo, kad Pravdos kartoja
mi komunistų tiesioginės 
intervencijos grasinimai ga
lį būti realūs. Esą, ir komu
nistinė Kinija panašiai el
gėsi 1950 metais, prieš įsi
kišdama į Korėjos karą.

Australijai pasiėmus tar
pininko vaidmenį, suformu- 

ma” jėga primestų kraštui 
savo užmačias.

Kaip iš gerai informuotų 
sluoksnių paaiškėjo, konfe
rencija, nors rezoliucijoje 
tai ir nepasakyta, vieningai 
atmetusi bet kokius galimus 
pasiūlymus, kurie padalintų 
Laosą tarp komunistų ir ne_ 
komunistų, kaip tai yra pa
našiais atvejais atsitikę su 
Korėja ir Vietnamu.

SEATO nariai, kaip vė
liau valst. sekr. Dean Rusk 
spaudos atstovams pareiš
kė, vieningai rėmę Laoso ir 
jo kaimynų gynimo ”veiks
mais, kurie tuo metu bus 
reikalingi” politiką. Bet jis 
atsisakė korespondent a m s 
aiškinti, ar eventualios ka
rinės intervencijos atveju 
veiksmuose dalyvautų visi 
SEATO nariai. Taip pat at
sisakė komentuoti, ar reikė
tų naujos konferencijos ka
rinei akcijai nutarti.

Po konferencijos valst. 
sekr. Dean Rusk išvyko į 
Indiją pasitarti su premjeru 
Nehru, kuris Laoso krizės 
komplekse iškyla svarbiau
siu tarpininku tarp Rytų ir 
Vakarų.

Seato rezoliuciją su pasi
tenkinimu sutiko buvęs La
oso premjeras Phouma, ku
ris tuo metu viešėjo Pary
žiuje. Maskva paskelbė mig
lotą pareiškimą, kuris aiš
kinamas, jog Kremlius su
tinkąs priimti britų pasiūly
tas ginklų paliaubas, bet sa
vo nurodytomis sąlygomis. 
Oficialaus atsakymo į nota

Į Pietryčių Azijos zoną, 
kaip tikima, esą jau mesta 
apie 60,000 amerikiečių ka
rių. Pradinei intervencijai, 
specialistų nuomone, reikią 
tarp 10,000 ir 20,000 vyrų.

Iš kitos pusės, jei prasi
dėtų derybos, krizė dar ne
bus greitai išspręsta. Koali
cinės vyriausybės Laose bu
vo nekartą bandytos suda
ryti, ir tie bandymai vis pa
sibaigdavo n e s ė k m ėmis. 
Ketverius metus (1954-58) 
metais veikusi kontrolinė 
komisija, kurią atgaivinti 
dabar siūloma, nebuvo vie
ninga: Kanada palaikydavo 
karališkąją vyriausybę, 
Lenkija — Pathet Lao są
jūdį, o Indija nusileisdinė- 
davo prokomunistams, nors 
pripažindavo, kad karališko
sios vyriausybės nusiskun
dimai būdavo pagrįsti. Nie
ko naujo netenka laukti ir 
dabar.

♦ JUNGTINĖS AMERIKOS 
VALSTYBĖS dvidešimt trečiuo
ju konstitucijos papildymu su
teikė savo sostinei teisę rinkti 
JAV prezidentą ir viceprezi
dentą. Kolumbijos distrikto kova 
dėl šių teisių tęsėsi 160 metų 
ir jo buvo laimėta, kai Kansaso 
valstija trisdešimt aštuntu bal
su ratifikavo konstitucijos papil
dymą.

* TANGANIKA taps nepriklau
soma gruodžio 28 dieną. Britai 
šią Afrikos teritoriją adminis
travo nuo 1919 metų. Šiame kraš
te nelaukiama jokių sukrėtimų, 
nes tarp 9 mil. afrikiečių, 117,000 
azijatų bei arabų ir 22,000 eu
ropiečių viešpataujanti rasinė 
harmonija.

JŪRATĖ VEBLAITYTĖ, 13 m., iš Elizabeth, N. J. dalyvaus jaunųjų pianistų varžybose, (vykstan
čiose balandžio 29 d. Clevelande. Ji piano muzikos mokosi Julijos Rajauskaitės studijoje.

LAUKIAMA BERLYNO KRIZĖS PAAŠTRĖJIMU

luotą kompromisinė rezoliu
cija, bet, kaip JAV valst. 
sekr. po poros valandų spau
dos konferencijoje pareiškė, 
rusai turį sugebėti ją skai-

Nors Laosas šiandien yra virtęs viena iš pavojingiausių tarp
tautinių krizių, kuri gali iššaukti didesnio masto ginklų konflik
tą, fronto vaizdai pačiame krašte yra gana kuklus. Nuotraukoje: 
karališkoji armija tvirtinąs! pocicijose prieš artėjančius pro- 
komunistus.

tyti "tarp eilučių”.
Rezoliucijoje išreiškiamas 

"gilus susirūpinimas” ko
munistinių kraštų remiama 
partizanų veikla, brutaliai 
laužant Ženevos sutarti, ir 
išreiškiamas pageidavimas, 
kad "suvienytas, nepriklau
somas ir suverenus Laosas 
galėtų laisvai pasirinkti sa
vo kelią, nespaudžiant jo
kiai valstybei ar valstybių 
grupei”. Toliau rezoliucijoje 
Maskva reikalaujama pri
imti britų pasiūlytas ginklų 
paliaubas ir tarptautines 
derybas, siekiant neutra
laus ir nepriklausomo Lao
so.

Rezoliucijoje taip pat iš
reiškiamas susirūpini m a s 
dėl komunistų partizaninės 
veiklos P. Vietname ir pa
brėžiama, jog SEATO na
riai yra tvirtai nusistatę ne
leisti, kad "ginkluota mažu- 

buvo laukiama kas valandą, 
bet jis dar gali nusitęsti ir 
kelias dienas.

Pačiame Laose komunis
tų puolimai sumažėjo, bet 
neaišku, ar ruošiantis gink
lų paliauboms, ar laukiant 
naujų ginklų papildymų.

JAV septintasis laivynas, 
operuojąs Pietryčių Azijo
je,* papildytas šeštu lėktuv
nešiu, gabenančiu malūn
sparnius su įrengimais po
vandeniniams laivams sekti. 
Pentagono pareigūnai tiki, 
kad nuosaiki SEATO rezo
liucija, kautynių susilpnėji
mas ir kai kurios sovietų 
užuominos apie galimą bri
tų pasiūlymo priėmimą lei
džia spėti, jog karinės in
tervencijos bus išvengta. 
Bet pasiruošimai jai tęsia
mi, siekiant komunistams 
parodyti pasiryžimą ginti 
Laosą.

Įpusėjus Varšuvos pakto narių 
konferencijai, Maskvoje pradėjo 
vis labiau sklisti gandai, kad So- 
vietija galinti iš savo satelitų 
kraštų atitraukti daugiau raudo
nosios armijos dalinių.

Apie konferencijos eigą Mask
voje visiškai tylima, bet diplo
matinių stebėtojų tarpe pradeda 
įsivyrauti įsitikinimas, kad pa
grindinę jos sudaro ne Laosas, 
o Rytų Vokietija ir Berlynas.

Ryšium su tuo tikima, kad 
turinčios pagrindo pakartotinai 
iš Rytų Berlyno ateinančios ži
nios apie pasiruošimus Rytų Vo
kietijoje steigti branduoliniais 
ginklais aprūpintus raketinius 
sovietinės armijos dalinius. Tuo 
atveju dalis konvenciniais gink
lais aprūpintų dalinių galėtų būti 
atitraukta iš Rytų Vokietijos ir 
galbūt kitų satelitinių kraštų.

ši prielaida turėtų paaiškinti 
Maskvoje kursuojančius gandus 
apie sovietų įgulų sumažinimą 
satelitiniuose krštuose, kur jos 
tebestovi nuo praeito karo pabai
gos.

Londono diplomatiniai sluoks
niai ryšium su Varšuvos pakto 
narių konferencija pradeda tikėti, 

Neutralumo kelias pilnas pavojų...

kad rusai ruošiasi paaštrinti 
krizes Vokietijoje ir Berlyne. 
Pagrindo tam spėliojimui su- 
teikią pastaruoju metu vis daž
niau sovietinių pareigūnų oficia
liai ir neoficialiai kartojami pa
reiškimai, jog Laoso krizė ir 
branduolinių bandymų nutrauki
mo konferencija nesą svarbūs da
lykai, tuo tarpu Berlyno, Vokie
tijos ir visuotinio nusiginklavimo 
problemos esančios labai svar
bios.

Kiti prnešimai iš Maskvos sa
ko, kad Chruščiovas pastaruoju 
metu santykiuose su užsienie
čiais pradedąs rodyti vis didesnį 
agresingumą Vakarų atžvilgiu.

Britai tiki, kad sovietai šiuo 
metu galį išvystyti agresingesnę 
liniją Europoje dėl šių priežas
čių:

♦ rusams gerai žinoma, kad 
Washingtone ir kitose Vakarų 
sostinėse vyksta NATO politi
kos ir struktūros peržiūrėji
mas. Rusams tai suteiktų pui
kią progą išnaudoti laikinį or
ganizacijos susilpnėjimą.

♦ Vakarų Vokietijoje artėja 
visuotiniai rinkimai. Sėkmingas 
spaudimas į Vakarų Berlyną, at

naujinus grasinimus paversti jį 
"laisvu miestu", galbūt susilp
nintų vokiečių pasitikėjimą NATO 
sąjunga ir atitinkamai atsilieptų 
į rinkimų rezultatus. Nors sovie
tams nėra pasisekę pasiekti le
miamos įtakos Vakarų Vokietijos 
rinkimuose, bet jie niekada nėra 
atsispyrę pagundai bandyti juose 
pasižvejoti.

Iš kitos pusės, Rytų Vokieti
jos komunistai niekada nėra slė
pę savo noro, kad Sovietija pasku
bintų separatinės taikos sutar
ties ir Berlyno paskelbimo "lais
vu miestu" įvykdymą.

Nors šiuo metu pagrindinį Ry
tų-Vakarų santykių klausimą su
daro Laosas, bet sovietų taktika 
visą laiką yra pasižymėjusi stai
giais posūkiais, krizių židi
nius permetinėjant iš vieno pa
saulio krašto į kitą. Todėl lau
kiama, kad sovietai galį padaryti 
tariamų nuolaidų Laoso klausi
mu, siekdami sušvelninti Vaka
rų vyriausybių reakcijas, bet tuo 
pat metu pradėdami vystyti nau
ją spaudimą.

♦ SOVIETIJOJE tebesitęsiant 
žemės ūkio ministerijų valy
mams, nauju Uzbekistano že
mės ūkio ministerių paskirtas 
Manamovas, kuris ligšiol dirbo 
Maskvoje, medvilnės auginimo 
tyrimų srityje. Uzbekistanas, po 
JAV ir komunistinės Kinijos, yra 
didžiausias pasaulyje medvilnės 
augintojas, aprūpinąs du trečda
lius Sovietijos pareikalavimo.

♦ JAV IR SOVIETUA pagaliau 
po ilgų derybų susitarė pasiūly
ti, kad Jungtinių Tautų plenumo 
debatai nusiginklavimo klausi
mu būtų atidėti rudens sesijai.

♦ PREZ. KENNEDY įteikė 
kongresui gerokai pakeistą, 
ankstesnės administracijos pa
ruoštą, biudžetą, kuris, kaip lau
kiama, sukels nemažų ginčų. Gy
nybos projektuose prez. Kenne- 
dy pasiūlė padidinti Polaris po
vandeninių laivų ir Minuteman 
tarpkontinentinių raketų gamybą, 
bet nubraukė už garsą greites
nių bombonešių B-70 programą 
ir atominių lėktuvų projektą.
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PORTUGALIŠKOJI AFRIKA IR ANTIKOLONIZMO AUDROS [1]

PORTUGALŲ SVAJŪNĖ - VIDURIO KELIAS
Portugališkoji Afrika ilgai at

sispyrė prieš jvairių permainų 
vėjus, bet tie vėjai Afrikoje jau 
įgyja audrų stiprumą. Seniausias 
Europoje diktatorius-premjeras 
dr. Antonio Oliveira Salazar pas
taruoju metu nuolat kartoja savo 
tautai ir pasauliui: "Tik tvirtai 
laikykimės! Tai visa, ko reikia, 
kad audra praeitų."

Bet audra nepraeina. Portu-

"Jūs galite teirautis ir rašyti 
viską, kas jums atrodo esant 
bloga mūsų provincijose," kal
bėjo jie laikraštininkams. "Bet 
mes prašome, kad jūs būtumėte 
objektyvūs ir iškeltumėte taip 
pat tai, ką rasite gero."

Vieno tų laikraštininkų, ame
rikiečio B. Welles, stebėjimų 
santrauką čia perduodame ir sa
vo skaitytojams.

po kraštą, negalėjęs aiškiai 
konstatuoti, jog esama nepasiten
kinimo arba "baisių" politinių są
lygų-

Sukilimų ar riaušių galimybės 
artimoje ateityje esančios nere
alios, nebent jas sukurstytų 
pastovi, profesionališkai suor
ganizuota agitacija iš užsienio. 
Šiandieninėje Afrikoje tokį at
vejį galima prileisti, bet portu
galų tvirta administracinė kont
rolė, tradicinis valdančiosios 
klasės baltųjų ir spalvotųjų su
gyvenimas, pridedant didžiosios 
neraštingų gyventojų dalies 
chronišką apatiją, nesuteikia ga
limybės tokioms prielaidoms.

♦

Portugalų Afrika susideda iš 
trijų provincijų: Angolos (di
džiausios ir turtingiausios), 
Mozambiko ir mažos portugalų 
Gvinėjos.

Angola apima 481,000 kvadr. 
mylių, turi 1000 mylių ilgio pa
jūrį ir apie 4.5 mil. klajoklių 
gyventojų, kuriuos įvairiu mastu 
valdo maždaug 300,000 baltųjų, 
mulatų ir juodųjų. Angola yra di
džiausias papuošalas Portugalų 
imperijos vainike.

Kartu su antrąja provincija, 
Mozambiku, Angola absorbuoja 
apie 23% viso Portugalijos 
eksporto. Iš ten išvežama ka-

Šis didelis dievnamis savo se
numu nepasižymi. Tačiau jo kil
mės pradžia yra aplaistyta aša
romis, krauju ir vergijos pada
riniais.

Kolumbo laikais šios šalies 
nukariautojai vietos indėnus, kaip 
vergus, skubiai pajungė druskos 
kasimo darbams. Darbą atliko 
labai paprastom priemonėm. 
Vietos indėnai buvo žiauriai iš
naudojami, kankinami ir ne vie
nas šiame labirinte galą gavo. 
Bet šimtmetis po šimtmečio tas 
darbas tęsėsi labai palengva. Po 
pirmojo pasaulinio karo šiam 
darbui buvo panaudotos moder
niškos mašinos.

Šiuo metu padaryta didelė pa
žanga. Daug naujų išėjimo kelių 
pastatyta. Patogios aikštės iš 
trapių akmenų iškaltos ar iš
sprogdintos. Ir po šio karo, pa
gal vietos arkivyskupo sumany
mą. įkurta garsioji Zipaguiros 
druskos kasyklose katedra.

Apleidžiant šią slaptingą na
tūralios gamtos vietovę kažkoks 
keistas jausmas pagauna žmogų. 
Kokių nežinomų ir žmogaus dva
sią pavergiančių dalykų yra po 
žemės pluta susikūrę!

Kai vėl patekome į asfaltu 
išklotą lygų kelią, paskendusį 
šventadieniškoje kolumbiečių ju
dėjimo nuotaikoje, mūsų įgytas 
jausmas palengva sutirpo ir mes

Ign. Andrašiūnas

pradėjome gyventi gamtos vaizdų 
tikrove. Nors ta tikrovė labai 
marga, nelygi, ir europiečiui ne
įprasta, bet gamtos fone gana 
įdomi.

Čia, pakelėje, sutiksi elegan
tiško elgesio paryžiečius, ar 
šaunaus skonio europiečius. Bet 
visi jie iš tos sekmadienio ma- 
šalynės išsiskiria ir savo sek
madienio poilsį nukreipia pap
rasta, bet jiems priimtina ir 
priderama rutina. Tat netenka 
stebėtis, kad prie to plataus ke
lio yra atsiradę ištaigingi res
toranai, valgyklos ir kitokie 
maisto ir gėrimo patogumai. Jie 
nėra patrauklūs savo pastatais, 
bet valgio turinys visados pri
lygsta, o gal ir pralenkia, mo
derniškas miesto užeigas.

Jie turi vidinio orumo, už pi
nigus neperkamą jaukumą ir to
dėl jų valgio skonis, patarnau
tojų elgesys, yra patrauklus ir 
žavintis. Nežiūrint, kad pakelėje 
yra prikepta įvairių patiekalų: 
"Ilanerų", avių, jaučių ir kumpių 
bet europietis tuos dalykus pa
lieka kolumbiečiams. O jis savo 
alkį patenkina europi etiškos vir
tuvės gaminiais. Ir atrodo, kad 
geras mokytojas visados turi 
duoti žavintį toną savo neišpru-

galijos sąjungininkai vis aiškiau 
primindinėja jai, kad lėčiausias 
šaltojo karo vilkstinės laivas di
dina pavojų kitiems laivams, ir 
portugalai vis labiau pradeda 
justi Afro-Azijos valstybių Jung
tinėse Tautose iškeltos kriti
kos svorį. Vyriausybė jau pa
skelbė ruošianti planus neramu
mų niokojamos Angolos ir tuo 
tarpu dar ramaus Mozambiko 
autonomijoms.

Lisabonos vyriausybė ne
mėgsta kritikos iš šalies. Bū
dami . jautrūs lotynai, jie gerai 
jaučia trūkumus, bet nenori, kad 
juos jiems nurodinėtų kiti. Bet 
iš šalies didinamos problemos, 
kaip atrodo, pradeda pralenkti 
jų jėgas.

Iš vienos pusės jie turi mo
dernizuoti ir išlaikyti savo "už
jūrių provincijas", kaip jie vadi
na savo kolonijas, nes, jų nete
kusi, Portugalija teliktų užda
ra žemdirbystės-žvejybos zona 
ispanų dominuojamame Iberijos 
pusiasalyje. Bet portugalai lygiai 
gerai žino, kad tolimesnis val
dymas, arba kaip jie sako "ci- 
vilizavimas", vienuolikos mili
jonų afrikiečių šiame antikolo- 
nizmo amžiuje iššauks vis di
dėjančią kritiką visame pasau
lyje.

Visą laiką, iki pastarųjų sa
vaičių, Salazaro režimas sten
gėsi savo užjūrines teritori
jas, ypač Afrikoje, laikyti už 
uždangos. Tiesa, užsienio turis
tams ir laikraštininkams nebuvo 
atsakomi leidimai lankyti tas ko
lonijas; bet tų leidimų gavimo 
procesas buvo toks kbmplikuotas 
ir varginantis, kad daugumas ne
tekdavo ūpo jo sulaukti; atseit, 
tikslas būdavo pasiekiamas kito
mis priemonėmis.

Bet pastaruoju metu aukštuo
sius Portugalijos sluoksnius 
greičiausiai paveikėtarptautiniai 
vėjai, ir Salazaro pagelbininkai 
šoko gelbėti smunkantį presti
žą. Jie net vertė keletą laik
raštininkų aplankyti portugalų 
Angolą, žadėdami visišką vei
kimo laisvę.

Ateinančiais metais, didėjant 
Afro-Azijos valstybių spaudimui, 
Portugalija greičiausiai bus ver
čiama pasitraukti iš Angolos, 
suteikiant jai kurią nors "ne
priklausomybės" formą. Tas iš
provokuos aštrią valdančiosios 
klasės reakciją. Valdančiąją An
golos klasę sudaro apie 300,000 
asmenų, iš kurių apie 200,000 
yra po II Pasaulinio karo atvy
kusių portugalų imigrantų, o 
likusią dalį sudaro negrai ir mu
latai. Bet vis dėlto tikima, kad 
būsiąs rastas koks nors nuosai
kus vidurio kelias, nors val
dančiosios klasės nepasitenki
nimą jau kelia ir Salazaro vy
riausybės ruošiami Angolos au
tonomijos planai.

Portugalai sako, kad Angoloje 
iki pastarųjįj savaičių nebuvo jo
kių neramumų. Jųpolitiniaiprie
šai, kaip Liberija, teigia, kad 
sąlygos Angoloje esančios "bai
sios". Tiesa yra kažkur viduryje 
tarp tų teigimų, nors laikraš
tininkas, dvi savaites keliavęs

va, deimantai ir įvairūs minera
lai, aprūpiną Portugaliją dole
riais, kuriuos ji naudoja savo 
nuožiūra, ne visada patenkinda
ma savo kolonijas.

Abi teritorijos teikia pigią vie
tinę darbo jėgą, kaip Pietų Afri
kos Unijoje, Rodezijos arba dar 
neseniai belgų Konge. Bet Angola 
auga ir reikalinga didėjančios 
darbo jėgos, tad atlyginimai ir 
sąlygos, laikui bėgant, pamažu 
gerėja.

Angola, be to, suteikia Portu
galijai tarptautinės jėgos sta
tusą. Ji turi du gerus, gilius 
uostus -- Lobitą ir Luandą. Ben- 
guelos geležinkelio linija turi gy
vybiškai svarbų ryšį su vienin
tele Afrikos transkontinentine 
geležinkelio linija, kuri rytinėje 
pakrantėje atsiremia į portugalų 
Beirą. Ši linija Angolą riša su 
tokiais kraštais, kaip sausumoje 
uždaromis Rodezijomis, kadaise 
klestėjusiu belgų Kongu ir Mo
zambiku.

(Bus daugiau)

Cosmos Parcels Express Corp.
(Licensed by Intourist)

PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS 
IR GIMINĖMS I BET KURIĄ SSSR DALI.

SIUNTINIAI APDRAUSTI • PRISTATYMAS GARAN
TUOTAS • GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą 
medžiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo 
sutaupysite negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių 
reikmenų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. 
Dėl nemokamų kainoraščių, ir.papildomų informacijų rašy
kite ar aplankykite jums artimiausi mūsų skyrių:

NEW YORK 2. N. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 21, N. Y., 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290 
BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8808 
LAKEWOOD, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel. LO 2-1446 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER, Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — Tel. TR 3-1666 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 29, III. 2439 W. 69th Street — Tel. WA 5-2737 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEWARK 3. N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 530 W. Girard Avė.

Tel. DA 4-4401 
WATERBURY, Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė., N. W.

Tel. GL 8-2006 
PASSAIC, N. J., 211 Monroe Street — Tel. PR 3-0979 
DETROIT, Mich., 6440 Michigan Avė. — Tel. TA 5-8050 
ROCHESTER, N. Y., 583 Hudson Avė. — Tel. LO 2-5941 
VINELAND, N. J., West Landis Avė., Greek Orthodox Bld. 
Šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

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

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

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

NAMI KRAUTUVĖJE

■>

CityStreetNo.

MARTHA & PETER LISAUSKAS

L

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

SUte

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą: ....
Name

sintam mokiniui.
Trečią valandą mūsų trijulė 

stovėjo prieš didelį, statmenai 
krintančio vandens veidrodį. Iš 
šonų gaubė du iškylus senyvo 
masyvo kalnagūbriai. Aplinkui, 
netvarkingai išsidėstę drybsojo 
tarpekliai ir sunkiai įžengiami 
skardžiai bei šlaitai, apaugę liek
nais eukaliptų medžiais. Smil
tainių uolos, daubos ir vandens 
nušlifuoti akmenys, beraščio 
gamtos tyrinėtojo išmintimi kal
bėjo, kad pro čia senais, senais 
laikais ištekėjo gausūs buvusio 
Sant fe ežero vandenys į pla
tųjį Atlantą. Liko nedidelė Bo- 
gotos upė ir savo aukščiu (140 
mr) garsus Teąuendamos kriok
lys. Nors ir nedidelė Bogotos 
upė, bet liūčių periodais, ji su
geba parodyti praeities šėlstan
čios didybės galybę.

Žvelgiant į krintantį Teąuen
damos vandenį įsiklausius į jo 
monotonišką ūžesį, kažkoks šiur
pas nukrečia žmogaus kūną. Juk 
čia ne vienas jaunuolis ar jau
nuolė, skaudžiai nutraukė gyvy
bės siūlą dėl nelaimingos mei
lės. Sužalotais nervais tragiškai 
užbaigė gyvenimo galą nepasise
kimo ištiktas prekybininkas ar 
pramonininkas.

Tačiau šių laikų išradimai tą 
Teąuendamos vandens siaubo sti
chiją pažabojo ir privertė žmo
gaus patogumui tarnauti. Ir štai, 
aplink tą vietovę, tvarkingai iš
sidėstė stovėjo Teąuendamos e- 
lektros jėgainės pastatai. Jų vi
duje įvairios mašinos gamino 
elektros baltą auksą. Baltas auk
sas vario laidais plaukė į Bogo
tos miestą, kad jo nevisai švarų 
veidą padabintų žėrinčių spindu
lių grožybe ir patogumu.

Pavakariais mūsų sekmadie
nio iškyla palinko Bogotos mies
to kryptimi. Lygus, naujai nu
tiestas kelias buvo nuklotas įvai
riaspalvių mašinų grandine. 
Prieš mus užsidegė miestas iš 
Teąuendamo vandens kilusio auk
so šviesos. 20 kilometrų ilgio 
mirguliuojančioje šviesoje tysojo 
Kolumbijos žemės sostinė. Jos 
viršūnę, tarytum milžiniškos ka
ralienės karūną, puošė kalno 
plokštumoje pasistiebusi Monse- 
rates balta bažnyčia.

Po geros valandos kelionės 
mes atsiradome Monserates kal
no papėdėje. Papėdėje virė Bo
gotos miesto sekmadienio kas
dienybės gyvenimas. Muchachos 
gėrė "Bavaria" ir valgė "chi- 
chazroną" - kiaulės odą.sugruz- 
dintą verdančiuose taukuose.

Ore kabantis keltuvas mus už
kėlė | Monserates kalno plokš
tumą. Keista savijauta suspaudė 
mūsų krūtines ir duslus ūžesys 
spengė ausyse. Mes buvome pa
kilę 3,2 klm. nuo jūros lygio. 
Europos Alpėse tokioje aukštu
moje vieši amžina žiema, o čia 
žaliuoja medžiai ir bando skleis
ti žiedus kai kurios gėlės.

Monserates bažnyčioje vieš
patavo maldos ir susikaupimo 
rimtis. Skoningai apšviestos baž
nyčios vidų gaubė vidurnakčio 
tyla. Iš toliau atkeliavę senyvi 
žmonės ėjo kalvarijas. Prieš 
didįjį altorių, pakilesnėje vie
toje, po stiklo gaubtu, graudingą 
vaizdą sudarė Kristaus stovyla, 
vaizduojantį Kristų nešiną kry
žių. Aplinkui keliais ėjo senyvos 
moterys ir bučiavo iš šventosios 
žemės atvežtą Kristaus kryžiaus 
liekanų relikvijas. Buvo maldin
go susikaupimo rimties ir su
simastymo valandėlė.

Ir kai po pusvalandžio apleido
me maldų ekstazėje paskendusią 
vienuolyno bažnyčią, pastebėjau, 
kad Donos senoros Margold yra 
atidarai rankinukas. Ji šaltai 
pratarė:

- Ir ištuštino, kaip šventųjų 
Metų iškilmingose Bazilikos pa
maldose Vatikane.

Aš pridūriau:
- Neblogesni kišenių tuštinimo 

menininkai slepiasi ir Monse- 
ratės bažnyčios šešėliuose.

Dvelkė Šaltas juodos nakties 
vėjas. Bogotos miestas skendėjo 
lietaus ir miglos jūroje. "Sa
vanos" erdėje griaudėrir žaiba
vo. Virš Monserates vienuolyno 
bažnyčios iš gilių gelmių, mir
gėjo šaltos žvaigždės.

Žvelgiant iš Monserates kal
no panoramos tai buvo gražus 
ir didingas tropinės žemės na
tūralus gamtos vaizdas. Buvusio 
"savanos" ežero apimties plotį 
suvystė tropinės nakties praei
ties sapnai, kurių reikšmę ats
pėjo mokslo pažanga ir pajungė 
žmonių gerovės, gėrio ir grožio 
tarnybai.
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Balandis ■ Bendruomenės mėnuo
Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybą skelbia šį 

mėnesį lietuviškojo gyvenimo tikslams labiau pabrėžti bei 
idėjiniams darbams erdviau praplėsti: lietuviškai sąmo
nei — ne tik žadinti, bet ir gilinti, broliškai meilei — ne 
tik gaivinti, bet ir nuoširdžiai kaitinti, o bendruomeniš
kai šeimai — ne tik susigyventi, bet ir sūnus palaidūnus 
susigrąžinti.

Puikiai žinome, kad mūsų bendravimas plačiose ma
sėse laimingai prigyja ir maloniai jas šildo. Daugelis or-; 
ganizacijų bei mokyklų jau susibendrino ir sklandžiai žen
gia koja kojon. Bet dar ne Laikas džiaugtis. Dar ne visur 
toji lietuviškų tikslų, lietuviškos veiklos ir lietuviškos 
bendrybės idėja įsiviešpatavo.

Čia nekartosime Lietuvių Chartos, neminėsime, kas 
kuriose vietovėse vykdytina (priskaičiuotume aibių aibes 
reikalų). Be to, dabartinis gyvenimas kartais pačius pla
nus aplenkia, tačiau teatlieka kiekvienas asmuo ir kiek
viena šeima tuojau visa tai, kas jiems privalu ir teugdo 
savyje polinkius į nuoširdžią vienybę!

*
Tepagyvina šis pavasariškai atgajus mėnuo glaudžias 

mūsų savitarpio santykius.
*

Kapitalų fondai jau auga. Aukos plaukia. Tuo tarpu
— didesni aukotojų kiekiai mažesnėmis, ne tūkstantinė
mis, sumomis. Bet argi nėra kartais kuklios bedarbių šei
mų aukos savo esmėje brangesnės už stambias turtuolių 
aukas? Ar nėra kai kam tūkstantis pigesnis už varguolio 
skatiką? Tai pasiryžkime. Paskubėkime!

Siekdami tikrojo paslaugaus, ne oficialiai šalto soli
darumo, prisidėkime neraginami ir savo solidarumo įna
šais prie bendrojo labo (aukojusieji $100.00 ar daugiau 
atleidžiami visiškai — iki gyvos galvos — nuo solidarumo 
įnašų mokėjimo) ir tuo būdu įsigykime teisę balsuoti LB 
Tarybos rinkimuose.

Vykime į Dainų šventę Chicagoje liepos 2 d. Juk tai 
bus triumfiškas viešas grožėjimasis neišsenkamais mūsų 
dvasios lobiais. Verta nugalėti betkurias kliūtis tai iškil
mei pasiekti. Jau metas apsirūpinti bilietais, patogesne, 
organizuota kelione, nakvynėmis ir t.t.

Nuolat begalvodami apie mūsų jaunimą — mūsų 
ateitį, parinkime tinkamiausius paauguolius ir įgalinki
me juos sveikai bei produktyviai praleisti kurį laiką LB 
Jaunimo stovykloje rugpjūčio mėnesyje.

Ne vien tik tėvams, bet visiems turėtų rūpėti mūsų 
mokyklos, mokytojai, mokiniai, deramos jų darbų ir pa
žangos sąlygos, vadovėliai, skaitiniai mažamečiams vai
kams ir t.t.

Bendrai mūsų spauda laukte laukia didesnio susido
mėjimo iš visuomenės pusės. Lygiai taip pat ir LB-ės bei 
KF-o leidiniai. Juo greičiau bus išpirkti, juo lengviau su
sidarys lėšų sekantiems leisti. Drauge reikalingas žymes
nio plitimo ir LB biuletenis, jau tapęs oficiozu.

Netolima mūsų tautos praeitis primygtinai įpareigo
ja mus iškilmingai paminėti šimtametę sukaktį nuo bau
džiavos panaikinimo. Ogi šiandien tat ypatingai svarbu, 
kadangi mūsų tėvynė, naujų engėjų klastingai užpulta, 
vėl — ne baudžiavon, bet tikron vergijon pateko.

*
Teprisimena kiekvienas skaitytojas bent tas kelias 

svarbiąsias, būtinas sritis — pakopas į mūsų šviesesnę 
ateitį ir teatlieka savo pareigas pagal išgales.

*
Balandžio 15 d. kviečiamas PLB-ės, KLB-ės ir ALB-ės 

valdybų atstovų suvažiavimas Toronte, kur numatoma 
aptarti Dainų šventės, jau paskelbto dramos reikalų kon
kurso (spalio mėn.), Kultūros kongreso (sekančiais me
tais), specialius švietimo ir kitus klausimus. Tikimasi su
laukti naudingų sprendimų. Tokie bendriniai derinimai 
vienijančios santalkos būdu visados girtini.

Dargi čia pat, Clevelande, tartum šito mėnesio pa
baigtuvėms, balandžio 29 d. Dirva rengia jaunųjų talentų
— pianistų ir dainininkų konkursą, sėkmingai plintantį 
ir jau virstantį meilia, skatinančia tradicija. Pagirtini 
mostai, toli siekiantieji rezultatai. Yra vilties, kad ir šį 
kartą gims žvaigždės ir žvaigždelės.

Pagaliau visos tojo energingos akcijos mėnesio iš
davos teįkvepia mus visus, be mažiausių išimčių, rimtai 
apsvarstyti, atsargiai pasirinkti tinkamiausių tarybon 
kandidatų sąrašus ir būtinai balsuoti — asmeniškai ar 
per paštą — gegužės 13 arba 14 d.

Teįsigali sąžiningas pilietinių pareigų ėjimas ir doras 
kovingumas!

Vladas Braziulis

P. J. KEBSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland, Ohio 

Ofiso telef.: MAin i-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Turėdami reikalų prašom į mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsųla.

MIKALOJUS K. ČIURLIONIS IR JO KŪRYBA
Iš Dr. Kosto Astrausko ir Aleksio Rannito pranešimo

--Mes pažįstam Čiurlionį, kaip 
kūrėją, dailininką ir muziką. Jis 
buvo tikras kūrėjas, lakios vaiz
duotės, mistiško polinkio meni
ninkas. Čia jį apibudinsiu iš 
jo paties 1906-9 m. rašytų asme
niškų atvirų laiškų artimiems 
žmonėms, kaip broliui Povilui, 
būsimajai S. Kymantaitei ir k. 
Iš tų laiškų aiškiai matome pa- 
ralėlę tarp anų ir šių laikų iš
eivijoj, -- kalbėjo dr. K. Ostraus
kas Šviesos - Santaros suruoš
tam vakare Čiurlionio 50 m. mir
ties sukakties proga, kuris įvyko 
kovo 25 d., Carnegie Endovzment 
salėje, New Yorke, dalyvaujant 
virš 200 žmonių.

Grįžęs iš vieno susirinkimo 
Čiurlionis rašė:

"Nuėjau į lietuvių Petrapilio 
studentų meno draminės drau
gijos susirinkimą. Keturias va
landas ginčijasi, kokį veikalą sta
tyti ir nieko nenutaria..."

--Panašiai yra ir šiandie, --

M. K. Čiurlionis

sako dr. Ostrauskas, -- tik pri
siminkim PLB Seimo simfoni
nį koncertą, jo paruošimo nuo
tykius ir ypač misterijos planus. 
Toliau Čiurlionis rašė: "Buvau 
lietuvių vakare -- horrendum! 
...jovalas! Koncertinėj daly buvo 
tokie dalykai, kaip "Gandzia liu- 
ba", "Gandzia caca", "Cygan- 
ka ja" ir t.t. O Vydūno Audroje 
Daiva buvo tokia storulė, kad 
net baisu žiūrėti"...

Apie savo vedamą chorą jis taip 
sakė: "Darbas sunkus, keletas 
gabių turinčių balsą, o liku
sieji tai neišpasakytos saval- 
kos, be klausos, be balso ir be 
proto. O' čia pageidauja choro 
koncerto... Ne bėda, kad choras 
menkas, bet bėda, kad jis dai
nuoja, kada dar menkas arba 
kai dar nėra pakankamai pasi
ruošęs, žodžiu, kada dainuoja ne 
laiku ir ne vietoje."

O štai Čiurlionio paties žo
džiai apie dailę: "Tur būt žinai, 
kad apie Naujus Metus suruošiau 
1-ją lietuvių dailės parodą Vil
niuje. Meno paveikslai pasise
kimo neturėjo. Ir nieko nuosta
baus. Vilnius dar tebėra vystyk
luose, -- apie meną nei trupu- 
tėlo nenusimano, tas man vis 
dėl to nuotaikos nesugadino. A- 
teinančiais metais rengsime 2-ją 
parodą ir turiu laimėti...

Santykiai su broliais lietuviais 
labai sunkūs. Kiekvienas nors 
kvailas, dedasi daug išmanąs, o 
į pažangius žmones, kurie tikrai 
ką nors galėtų padaryti, žiūri
ma su įtarimu ir nepalankiai. 
Tai ne tiek iš piktos valios, 
kiek dėl stokos išsilavinimo ir 
supratimo. Tai tikrai savosios 
visuomenės dar neturime, ji dar 
tik kuriasi..."

--Tad galim sakyti, -- kal
bėjo toliau paskaitininkas, -- jog 
jeigu Čiurlionis šiandie iškarsto 
pakiltų ir atėjęs gerai apsidairytų 
mūsų kultūriniame gyvenime (o 
kritiško pastabumo jam tikrai 
užtektų), jis tikriausiai tartų, 
kad daug kur tebestovime toje 
pačioje vietoje, kaip prieš 50 
metų. Tai žinoma, toli gražu ne
reiškia, kad nepadaryta pa
žangos. Daugiausia nepriklauso
mybės laikotarpio dėka esame 
taip toli nuo tų laikų pažengę į 
priekį, kad faktai yra užtektinai 
akivaizdūs ir ypatingų įrodi
nėjimų nereikalinga. Tai paste
bėtų ir mistiškasis Čiurlionis. 
O daugeliu atveju, jo žodžiais ta
riant, tebesame vis dėl to, dar 
vystykluose.

Dr. K. Ostrauskas pabrėžė, kad 
Čiurlionis neapsiribojo vien kū-

M. K. ČIURLIONIS 

rybiniu pasauliu, o buvo atviras 
bendrajam kultūriniam ir visuo
tiniam darbui.

Vytis

Antrasis kalbėtojas Aleksis 
Rannit, meno kritikas, trumpai, 
bet vaizdžiai apibudino Čiurlionio 
tapybą. Tarp kitko jis kalbėjo:

--Čiurlionį tenka laikyti viena 

M. K. Čiurlionis Karalių pasaka

svarbiausių šiaurinės Europos 
meninių asmenybių. Jis galutinai 
atidengė kosminę lietuvio sielą, 
sielą, kuri nemato priešingumo 
tarp šiapus ir anapus, tarp 
gamtos ir žmogaus. Čiurlionis 
neieškojo žemiško ir dieviško 
atskirai, bet daiktų ir reiškinių 
absoliučios, visa vienijančios 
pirminės esmės. Niekas anks
čiau iš Europos šiaurės kraštų 
tapytojų taip giliai neįžvelgė į 
metafiziką, į visatą ir kosminę 
visumą, kaip Čiurlionis.

Jis, atėjęs į pasaulį 1875 m. 
ir miręs 1911 m. kovo 28 d., 
vos 35 m. amžiaus. Todėl buvo 
maža laiko išreikšti savetapyboj 
iki nervų katastrofos ir mirties.

M. K. Čiurlionis baigė Varšu
vos konservatoriją ir parašė eilę 
kompozicijų, kurių pažymėtinos 
simfonijos Miškas ir Jūra. Pra
dėjęs 30-sius metus vargina
mas pasikartojančių depresijų, 
Čiurlionis atsidavė tapybai. Jis 
trumpai telankė Varšuvos meno 
mokyklą ir liko genialiu sava
moksliu.

Jie ieškojo tapyboje pilnutinės 
laiko ir erdvės sintezės, taigi, 
neįmanomo. Turėdamas muzi
kos ir kompozitoriaus išsilavi
nimą, Čiurlionis sukūrė savitą 
fantastinio pobūdžio pasaulį, 
komponuodamas savo paveikslus 

dažnai kontrapunktiniu principu, 
kartu suteikdamas jiems simfo
nijos dalių formą. Taip atsirado 
jo simbolinės, serijinės kompo
zicijos: Jūros Sonata, Pavasario 
Sonata, Saulės Sonata, Piramidžių 
Sonata ir Žalčio Sonata, kuriose 
kiekvienas atskiras paveikslas 
vėl pažymėtas muzikinėmis są
vokomis, kaip: Allegro, Andante, 
Scherzo, Finale ir 1.1. Toliau 
eilė jo ciklinių kūrinių: Pasau
lio kūrimas, Pasaka, Fantazi
ja, Preliudas, Fuga ir eilė pa
vienių, savyje užbaigtų kompo
zicijų.

Daugumoje Čiurlionio kūri
niai byloja slėpiningą, giliai lie
tuvišką, panteistinę gamtos pa
saulėjautą. Juose Čiurlionis su
jungė su abstraktaus pobūdžio 
simboline figuracija kažką nau
jo, tai yra, iš metafizinio išgy
venimo išsiveržiantį kosminio 
esimo bei nematomų, nepermal
daujamų galybių pajutimą.

Kaip žinoma, Čiurlionis tapė 
beveik išimtinai tempera. Nega
lėdamas nusipirkti geresnių da
žų, tenkinosi pigiais ir menka
verčiais. To nedatekliaustragiš
koje išdavoje, jo kūriniai dabar, 
po 50 metų, jau yra nustoję pu
sės savo spalvinės vertybės, 
pamažu blunka, miršta pasaulio 
dar nepamatyti, -- kalbėjo A. 
Rannit. Todėl yra pagrindo bi
joti, kad Čiurlionis taip ir liks 
tik legenda meno istorijos paraš
tėje. Pačių lietuvių lig šiol mažai 
tepadaryta pasauliui jį pristatyti, 
bet palikti jį praeičiai būtų di
delė skriauda ir dėl jo kūrybos 
savitumo ir dėl bendrosios meno 
istorijos raidos. Kaip pirmasis 
tapytojas, pramušęs ledus meta
fizinio ir abstraktinio meno link
me, kaip savitos sonatos for
mos tapyboje pradininkas, kaip 
simbolistas ir surrealistas, jis 
priklauso prie pačių įdomiausių 
modernios tapybos apraiškų.

Kartais Čiurlionis pasireiškia, 
kaip idilikas, lyrikas, bet apla
mai, mes jaučiame jame didingą 
epinę poeziją, vėtrų, aukštųjų 
kalnų ir jūros audrų poeziją.

Visada svarbus vaidmuo jo pa
veiksluose atitenka savitai, rit
miškai muzikinei struktūrai. Toji 
simfoninių formų konstrukcija 
pirmą kartą meno istorijojebuvo 
įgyvendinta Čiurlionio kūryboje. 
Dailininkas siekė visai išsilais
vinti nuo realybės, abstrakčio
mis priemonėmis, tam tikra for
mų judesio išraiška pertiekti 
savo dvasios išgyvenimą. Tai 
yra muzikinis ilgesys, siekiąs 
sukurti beribės įspūdį.

Čiurlionis jau 1904 m. tapė 
paveikslus, kuriuos mes šiandien 
turime laikyti abstrakčiais arba 
pusiau abstrakčiais. Negali būti 
abejonės, kad Čiurlionis, kaip 
metafizinės tapybos pradininkas, 
kaip tapytojas -- muzikalistas 
ir kaip dailininkas, kuris, atsi
sakęs senų dimensijų, savaip 
sprendžia kompozicijos proble
mas, yra tikrai stebėtinas feno
menas. Bet dideliu tapytoju jį 
padaro ne formalistinė drąsa, o 
jo giliai įdvasinta kalba. Jis 
mums taria, kad aukščiausia 
kūrinio vertė glūdi ne išorinė
je, bet vidinėje formoje, kiek
vienas daiktas tampa jo slaptos 
valios išraiška.

Nuolat pas jį užtinkame tą ne
numaldomą ieškojimo kančią. Vi
sur rasime viltį, polėkį, kovą ir

DĖL NAUJIENŲ REPORTERIO 
PRASIMANYMŲ

Naujienų 17 Nr. atspausta me
laginga ir labai nekultūringu sti
lium parašyta informacija apie 
Baltijos Klubą Chicagoje. Ne
skaitydamas prasmingu atsakyti 
į visus "reporterio" prasimany
mus, pažymiu tik, kad reporta
že minimas nelaimės ištiktasis 
asmuo niekad nebuvo minimo klu
bo nariu ir jo narių sueigose 
nesilankė. Todėl už jį ir jo šeimą 
ištikusias nelaimes klubas jokios 
moralės ar kitokios atsakomybės 
neturi.

Labai gaila, kad Naujienos vis 
tebeužsiiminėja piktų gandų.pla
tinimu. Naujienų redaktoriui, 
prieš dedant panašaus turinio ir 
stiliaus korespondencijas,patar
tina giliau pagalvoti: ar jis gy
vena kultūringoje šalyje, ar 
džiunglių krašte, kur dar jokie 
spaudos etikos dėsniai neveikia.

M. N., 
Klubo narys

GAILA, KAD NE VISK£ PARAŠĖ
Chicagoje mirus komunistinės 

Vilnies redaktoriui Leonui Prū- 
seikai - Albertui Vabalui, toji 
pat Vilnis atspaude mirties pra
nešimą, kuriame išvardinti visi 
likusieji L. Prūseikos giminės: 
K. Gavėnienė, Elena Puniškie- 
nė, jų dukterys, sūnūs ir kiti 
giminės. Labai gaila, kad tas 
gimines suminint nebuvo pasa
kyta, kad jos visos čia atsirado 
bėgant nuo komunistinio perse
kiojimo.

Su. L. Prūseikos giminėmis 
yra lygiai ta pati istorija, kaip 
ir su Maskvos dūdom iš visų 
jėgų pučiančio A. Sniečkaus gi
minėmis. Jie visi taip pat pabė
gę nuo komunistinio persekio
jimo ir nieko bendro nenori tu
rėti su komunistams parsidavu
siais.

S. K.,
Chicago

NE ŽODŽIO APIE TAI...

Dirvoje buvo spaudimas išsa
mus ir dokumentuotas Juozo Ba- 
čiūno straipsnių ciklas apie lie
tuviškosios vienybės suskaldymą 
šalpos fronte. Kada suiro mūsų 
politinė vienybė, laikraščiuose 
buvo virtinės užsipuolimų, jog 
laužomas šventas vienybės prin
cipas.

Šiuo metu, tam pačiam faktui 
įvykus šalpos srityje, spaudoje 
vyrauja maloni ir naudinga tyla. 
Mat, atsiskyrė ir savo BALFą 
sudarė ne kokie neaiškūs fronti
ninkai ar tautininkai, o lietuviai 
kunigai su vyskupu priekyje. Čia 
jau reikia užsilaikyti ir, gink 
Dieve, žodį prieš nepasakyti.

Ir taip lietuvių visuomenei ra
miai užsilaikant, kaip pridera ge
riems parapijonams, suskaldo
mas šalpos darbas, surūšiuoja
mi lietuviai ne pagal tai, ar at
lieka savo tautines lietuvio parei
gas, bet ar jiems patinka,BALFo 
centras iki šio laiko taip pat 
tyli, lyg jo vardas nebūtų Bend
ras Amerikos Lietuvių Fondas. 
O visuomenė turėtų teisės iš 
BALFo centro laukti pilno ir 
aiškaus pranešimo apie tolimes
nį šalpos darbą jau egzistuojant 
dviem šalpos Fondams.

rm. 
Chicago, III.

ilgesnį, amžiną klausimą, bet 
atsakymo niekur nėra. Jam žmo
gus visatoje dažniausiai neturi 
jokios reikšmės, atiduotas virš- 
gamtinei sauvalei. Štai Žalčio So
natos Andante dalyje glūdi pasau
lio baimės ir šiurpulio išgyve
nimas. Žmogus stovi ant bedug
nės krašto, pilnas ilgesio toli
mai šviesai. Išsigelbėjimo nė
ra...

A. Rannit pacitavo Čiurlionio 
kūrybos įvertinimų ir iš kitų 
tautų meno kritikų, daugiausia 
rusų N. Berdiajev, vienas di
džiųjų mūsų šimtmečio filoso
fų, 1911 m. apie Čiurlionį rašė, 
iškeldamas jį šalia Picasso kaip 
vieną moderniojo meno pranašų 
-revoliucionierių. Ir šiandien, po 
50 metų Čiurlionio mirties jo

(Nukelta į 4 psl.)
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Eugenijaus Talandžio maisto krautuvė "Talandis Foods" Chicagoje.

Kaip ilgai dar mirkčios lempa 
vėliavos spalvomis?

Dabar Chicagoje gali pamatyti 
vis daugiau ir daugiau naujų lie
tuviškų dyvų. O tie dyvai vienas 
už kitą vis dyvinesni... Naujieji 
ateiviai dideliai greitais žings
niais žengia į priekį. Kartais 
net nebespėji nė sumatyti, kaip 
žengia.

Čia vėl koks kelmas? Pačioje 
lietuviškosios Chicagos širdy1’ — 
Marąuete Parke 7016 So. Wes- 
tern Avė., išdygęs naujas dyvas... 
Ant tokių didžiausių krautuvių iki 
šiol mes buvome pratę matyti 
tik maždaug tokius užrašus: Na- 
tional, A & P, High Low ir ki
tokius. O dabar čia virš tokios 
didžiausios krautuvės atsirado 
naujas, niekam negirdėtas už
rašas didžiom raidėm: TALAN- 
DIS FOODS. Koks čia kelmas?

Užeinu. Viduje daugybė visokio 
margo svietelio. Tarpe savęs 
kalba visaip, ir lietuviškai. Noriu 
nugirsti, kaip kalba "bučeriai", 
tarnautojai? Manau, greičiausiai, 
kad graikiškai, nes firmos var
das primena kiek graikišką...

--Ar Jus kalbate lietuviškai?, 
--drąsiai klausiu vieną stambų 
"bučerį".

—Žinoma, kalbame, o ką veik
sime nekalbėję lietuviškai, — 
juokiasi vyras su balta prie
juoste. --Juk čia viskas lietu
viška...

Girdžiu, ir meilingos kasinin
kės čiulba lietuviškai su seno
mis moterėlėmis.

Viena plepi, senyva pensininkė 
užkalbina mane bežiopsantį. Ir 
dargi grynai žemaitiškai.

--Vakali, vakalimielausis.kad 
aš kada beič pas tuos žydelius... 
Anon nedėlią tennusėpėrkauvėš- 
telę. Bevalgydama, jiemiau ėr 
pradiejau krioktė... Mėslėjo: ne, 
Pondiev mielausis, dielko aš to
ro pėrkte vėštelę pas nevirionį, 
nekrėkštą, korsai Ponąjezųpar
davė Alyvų darželie ož trisde
šimts tris grašius, o paskou ėr 
nukryzejove su latras. Su lat
ras, balundėli, su latras nukry- 
žiavoje... šėdėinnusėpėrkauvėš
telę čia, pas savą žemaitį. Vei
zėk, koki geltona, reibi, vo už- 
mokiejau pėgiau. Pėgiau, balun- 
dieli, pėgiau... An nukryžiavoje 
Poną Jesusą ir dar brangiau pa
ima už kūdą veštą. Kor čia tei
sybė šioj ašarun pakalniej...

--Ar šios krautuvės ponas yra 
žemaitis?, -- klausiu gerosios 
moterėlės.

M. K. ČIURLIONIS...
(Atkelta iš 3 pslJ 

kūrybos interpretacija, forma
listinis ir filosofinis aiškinimas 
ir tyrinėjimas vos tik prasidė
jo, -- baigė savo paskaitą A. 
Rannit.

Meninėj daly puikiai pasirodė 
gerai žinomas pianistas Andrius 
Kuprevičius, kuris be sustojimo 
aplodismentų kviečiamas, deja, 
programos nepapildė. Jis atliko 
M. K. Čiurlionio sukurtus preliu
dus tarp 1901 - 1909 metų, du 
etiudu A. Skriabin ir Chopin.

Minėjimo salėje gėlėmis buvo 
dekoruota didelė V. K. Jonyno 
graviūra - Čiurlionis. Po prog
ramos buvo kavutė ir meniškai 
paruoštų pyragaičių vaišės, kur 
daugiausia triūso įdėjo Nijolė Va
laitienė.

Šią šventę atidarė Rima čer- 
keliūnienė vadovauti pakviesda- 
ma Daivą Audėnaitę.

E. čekienė

KOKIE ČIA DABAR DYVAI?
Albinas Valentinas

--čysts žemaitis, balandėli, 
čysts...

♦

Kai pamačiau savininką Euge
nijų Talandį, paaiškėjo, kad tai 

t

EUGENUUS TALANDIS, Talandis Foods savininkas.

tikrai "čysts žemaitis". Jo ma
mytė buvo mūsų kaimynė. O ir 
patį dabartinį busimą milijo
nierių prisimenu po Skuodą bė
giojusį mažą berniuką, kur jo tė
velis tarnavo policijos tarnyboje.

--Kokie padorūs vėjai įpūtė 
Jums galvon mintį eiti iš karto 
į tokį stambų, milijoninį biznį?, 
--klausiu E. Talandį.

ALFONSAS GEČAS

--Mielas kaimyne, jeigu jau jo
ti peklon, tai nors ant gero 
arklio... Pirmiau čia buvo Na- 
tional kompanijos supermar
ketas. Aš pagalvojau, kodėl gi 
jos vietoje negali būti parašyta: 
TALANDIS... žemaitis... Apie 
dešimtį metų buvau panašių krau
tuvių menedžeris, tai truputį 
orentuojuos, kaip reikia tvarky
tis. Didžiais kiekiais perki, gauni 
nuolaidas, tai gali parduoti pi
giau. O čia žmonės yra taupūs, 
ieško kur tik pigiau.

--Bet juk į tokią milžinišką 
prekybą reikėjo ir visą peklą pi
nigų supilti...

--Už tat ir sėdžiu gerų žmo

nių kišenėse...
--Koks Jūsų prekybinis credo: 

greitai pasidaryti milijonie
rium..?

--Ne, žemaiti. Mano credo yra: 
sąžiningumas ir dar tūkstantį 
kartų sąžiningumas...

--Tai kas iš to... Prisime

nate Skuodo žydelius krominin- 
kus? Stačiai per akis apmulkin
davo... garbingiausius žemai
čius.

—čia eilinis žmogus-pirkė- 
jas sąžiningumą aukštai vertina. 
Pirkėjas labai greit jį pastebi. 
Aš neklydau, todėl šiandien ne
galiu skųstis pirkėjų stoka.

--Ar neapvagia? Juk tokius 
plotus prekių sunku tinkamai pri
žiūrėti.

—Čia, Marketparke, tai rete
nybė. Juk daugumas klijentų -- 
lietuviai. Negut koks vaikigalis 
pasigriebia "pafcornų"...

Čia pat su balta priejuoste 
išdyksta Alfonsas Gečas. Tai la
bai populiarus vyras Chicagos 
lietuvių jaunimo tarpe. Gabus 
muzikas, dinamiškas, visiems

Gerbiamiems savo klijentams ir vi

siems geros valios lietuviams nuošir

džiai linkime linksmų ir laimingų Ve

lykų švenčių.

TALANDIS FOODS
7016 So. Westem Avė., 

Chicago 29, III.

Szechenyi kalvos namas sken
do tamsoje. Sodo tako smėlis, 
sustingęs nuo nakties šalčio, ne
girgždėjo , kaip paprastai nuo 
žingsnių. Namo duris Erszebeta 
rado užrakintas. Ji sušuko Kuzi- 
no vardą. Veltui,'kaip ir skambi
nimai iš laikraščio leidyklos. Ji 
sušuko Ilonos vardą. Veltui. Ne
rimas, šią valandą atvijęs ją čion 
augo.

--Vašia!
Kodėl aš jam daviau ciano ka

lio?
—Ilona!
Juodu nežinojo kitos išeities!
Erszebeta įšoko į terasą, įlipo 

pro išbyrėjusį langą į salioną. 
Užkliudė kėdę. Baldai dabar sto
vėjo kitaip, negu anksčiau pas 
Boronkajus, ir buvo kiti, tai buvo 
baldai Totho, nušautojo, negyvojo 
AVO kapitono. Kambario gilu
moje pasirodė pavidalas. Ersze
beta griebė šautuvą nuo peties; 
pavidalas taip pat. "Kas ten?" 
sušuko Erszebeta. Jipakėlėgink- 
lą; pavidalas tuo pačiu metu, 
tuo pačiu judesiu. Jis artėjo vie
nas prie kito ir, nepaisant tam
sos, Erszebeta žinojo, kad jai 
buvo nusišypsota. Kam gi Tothas 
laikė veidrodį salione? Ji atrėmė 
į jį galvą. Ant stiklinės kaktos 
tūnojo drėgmė ’ mirusiojo, ku
riam paskutinė valanda ištryš
ko iš ląstelių šalto prakaito la
šais. Savo prakaitą pajuto Ers
zebeta, ir tas suvokimas nukrė
tė ją, kaip mirties nuojauta.

Oro srovė supurtė duris. Šau
tuvą pakišusi pažastėn, Ersze
beta išėjo iš saliono. Šviesos 
jungtuko vestibiulyje ji nežinojo. 
Apgraibomis surado laiptus. Už
kėlusi koją ant pakopos, ji ir per 
sapną būtų suradusi Kuzino kam
barį.

Ji pabeldė nedrąsiai ir silpnai. 
Tyla. Ji pabeldė stipriai ir gar
siai. Tyla. Ji uždėjo ranką ant 
rankenos, atidarė, įžengė. Kam
barys tebebuvo šiltas.

--Ar esate namie?
Jokio atsakymo.
Erszebeta įjungė šviesą. Pir

mas žvilgsnis krito į laikrodį. 
Stiklinės durys buvo atviros. Švy
tuoklė stovėjo. Kas ją sustabdė, 
praėjus valandai po vidunak
čio? šalmas ant stalo atrodė 
kažkaip keistai, nes jis gulėjo 
apverstas šalia tuščios vyno bon- 
kos. Ties langu Erszebeta užmy
nė stiklų šukes. Jų traškėjimas 
sustiprino jos susirūpinimą, ku
ris vėl sumažėjo, pamačius ant 
grindų gulintį nutrauktą telefono 
kabelį. Durys į miegamąjį buvo 
tik pridarytos.

--Aš turiu jus prižadinti, — 
kalbėjo Erszebeta pro plyšį.

Jokio atsakymo.
Erszebeta pabeldė.
Niekas nejudėjo.

draugiškas, Chicagos Vyrų Cho
ro Vytis nepamainoma "dūšia ir 
spiritus".

--Tai ir mano nepamainomas 
menedžeris biznyje, -- šypsosi 
E. Talandis.

--Ve... O aš mįslinau, kad Al
fa moka diriguoti tik chorams. 
Bračeliau, o sugeba diriguoti ir 
dideliam bizniui...

--Jūs turite keltis.
"Artėja baisūs dalykai", norėjo 

Erszebeta sušukti pro duris, bet 
lyg balso netekus, tesu judėjo tik 
jos lūpos.

"Tikrai ateina baisūs dalykai!"
Ji sušuko iš visų jėgų, bet tai 

tebuvo tik šnabždesys. Jos gerklę 
buvo užgniaužęs siaubas, kad ji 
stovinti prie mirusių kambario. 
Ji lėtai pastūmė duris. Vyriai su
girgždėjo. Iš karto siauras, 
paskui platėjąs šviesos pluoštas 
krito miegančiųjų kambarin. Jų 
drabužiai gulėjo ant kėdės. Švie
sa užliejo baltą patalynę ir už
kliudė porą. Ilona buvo padėjusi 
galvą ant vyro peties. Jos de
šinioji ranka, lyg didelė sagė, 
buvo apglėbusi jo krūtinę, kuri 
kilnojo ją ramaus alsavimo 
ritmu. Du automatiniai šautuvai 
grūmojo ties poros galvomis: 
revoliucionierių meilės sargyba.

Erszebeta uždarė duris ir at
rėmė šautuvą į staktą. Užgesino 
šviesą kambaryje. Silpnas, be
viltiškas atspindys sužibėjo lango 
stikle. Apačioje, Budapešte, de
gė gatvių žibintai.

Ak, tos gatvės! Tos nieko ne
nujaučiančios kraujo gatvės. Sa
vo arterijomis iš plytų ir asfal
to, iš granito, smalos ir akmenų, 
jos vijo viltį ir baimę.

Naktinis Dunojus, taip tikėjo 
Erszebeta, dar nė vieną naktį 
taip plačiai ir taip juodai nebuvo 
skrodęs dvigubojo miesto švie
sų marginio. Ji atidarė langą ir 
žiūrėjo į Pešto krantą. Žibintų 
linijose žiovavo spragos. Tai 
raudonai, tai baltai, tai žaliai 
blykčiojo vienoje sankryžoje tra- 
fiko lempa. Erszebetą nukrėtė 
šaltis. Kad ji sustingtų. Kad nak
tis sustingtų, kad ji niekad ne
sibaigtų. Tai raudonai, tai bal
tai, tai žaliai krūpčiojo trafiko 
lempa -- vengriškosios laisvės 
minučių matuotoja. Kaip ilgai 
dar -- tai raudonai, tai baltai, 
tai žaliai? Erszebeta užmerkė 
akis. Akies tinklainėje dar ilgai 
kaitaliojosi spalvos, bet vietoj 
baltos buvo juoda tarp žalios ir 
raudonos. Pamažu užgeso reflek
sai akyse, ir lyg paguodai iški
lo Erszebetos vaizduotėje mie
gančiųjų vaizdas su šypsena sap
nuojančiuose veiduose.

♦

Duslus dundėjimas drebina 
miestą, visas kraštas pabunda. 
Pora miega. Milijonai įsijungia 
radiją. Pora miega. Laisvasis 
Kosuto siųstuvas Budapešte tyli. 
Miestas apšaudomas. Pora mie
ga.

4:30 Valandą LAISVASIS SIŲS
TUVAS KOSSUTH BUDAPEŠTE 
IR LAISVASIS RADIJAS PETOFI- 
GYORE.

LABAS RYTAS, MIELIEJI 
KLAUSYTOJAI. ŠIANDIEN YRA 
SEKMADIENIS, 1956 LAPKRIČIO 
KETVIRTOJI. KALENDORIUJE 
KAROLIO VARDAS...

Ar negali radijas ką kitą pa
sakyti, kai tankai, artilerija ir 
minosvaidžiai linčiuoja laisvę?

UŽSIENIO ŽINIOS:
VAKAR PRANCŪZIJOS IR DI

DŽIOSIOS BRITANIJOS VYRIAU
SYBES PASKELBĖ TOKI. BEND
RI KOMUNIKATĄ: PRANCŪ
ZIJOS IR DIDŽIOSIOS BRITANI
JOS VYRIAUSYBĖSIŠNAGRINĖ- 
JO JUNGTINIŲ TAUTŲ PLENUMO 
LAPKRIČIO ANTRĄ DIENz^ PRI
IMTI REZOLIUCIJĄ. ABI VY
RIAUSYBES YRA ĮSITIKINUSIOS, 
KAD POLICINĖ AKCIJA ARTI
MUOSIUOSE RYTUOSE TURI 
BŪTI TĘSIAMA...

Milijonus Vengrijoje pripildo 
skausmas, bet jų kūkčiojimai ir 
ašaros nėra skirtos tolimojo Su- 
ezo įvykiams. Šaudymas stiprėja.

Nuo Budos kalvų spiaudo ugnį 
artilerija, ir pora miega. Kokį 
miegą? Kaip gilų? Kuriame kraš
te?

Sapnas, kurį abu sapnavo, buvo 
aidas to dainuojančio svaigumo, 
kurį tik du pajunta. Tolimas 
griaustinis įsimaišė į melodiją. 
Atsiminimai? Ilona pabudo. Daina 
nutrūko. Patrankų ugnis dundėjo.

—Vašia!
Kuzinas išgirdo savo vardą, 

nes jį šaukė Ilona.
—Taip?
--Ar tu negirdi?

--Taip, Ilona, aš girdžiu tave, 
--pasakė jis, dar pusiau miego
damas.

--Šaudoma, Vašia, šaudoma.
Kuzinas pašoko. Jis įsiklausė 

į ugnies pertraukos tylą. Radi
jas gretimame kambaryje gro
jo vengrų himną.

--Giesmė, Ilona, jūsų gies
mė.

Duslios detonacijos užgriuvo 
muziką, sutrupino miegą ir sap
nus.

--Jie šaudo, Vašia, aš žinojau 
tai, ir tu žinojai tai, visą naktį 
mes žinojome: jie šaudys.

--Bet himnas, jūsų himnas. 
Ilona, kada tu įjungei radiją?

--Tai ne aš, Vašia, o Vašia!
Kuzinas norėjo keltis. Ilona jį 

tvirtai apkabino. Ji verkė su 
himno melodija.
...ištiesk globojančią ranką virš 
jo, kai jis kovoja su priešu... 
--skambėjo giesmės posmas pro 
Ilonos kūkčiojimą.

Patrankų dundėjimas stiprėjo. 
Aidas bildėjo, lyg dangus skiltų.

--Leisk mane prie radijo, — 
prašė Kuzinas.

Ilona paslėpė veidą pagalvėje. 
Kuzinas išbėgo į kitą kambarį. 
Radijas grojo. Bangų skalės lem
pelė skleidė silpną šviesą ne
aiškiai apibrėždama pavidalą.

--Erszebeta!
—Taip.
-Tu čia?
--Jau senai, rūpinausi dėl jū

sų.
--Dėl mūsų?
--Taip, bet jūs išjungėte te

lefoną.
--Kada šaudymas prasidėjo?
--Prieš ketvirtą.
--Ir tu mūsų neprižadinai.
--Aš negalėjau. Jūsų veidai; 

jūs buvote ne šiame krašte.
--Ką praneša radijas.
--Kovojama.
--Daugiau nieko?
—Nagy kalbėjo, kas porą mi

nučių transliacija kartojama.
--Ką sako jis?
--Rusai puola.
Staiga Kuzinas suvokė, kad 

jis neapsirengęs. Jis nuėjo pas 
Iloną. Erszebeta pagarsino ra
diją. Himnas skambėjo.

...nes ši tauta jau atkentėjo už 
praeitį ir ateitį...

DĖMESIO! DĖMESIO!
DĖMESIO! DĖMESIO!
Kuzinas ir Ilonanuskubėjoprie 

radijo, tvarkydamiesi drabu
žius.

ČIA KALBA MINISTERIS PIR
MININKAS IMRE NAGY. SOVIE
TŲ KARIUOMENĖ ANKSTYVO
MIS RYTO VALANDOMIS PRA
DĖJO PULTI MŪSŲ SOSTINĘ, 
NEDVIPRASMIŠKAI KESINDA- 
MOSI NUVERSTI TEISĖTĄ 
VENGRUOS LIAUDIES RESPUB
LIKOS DEMOKRATINĘ VYRIAU
SYBĘ. MŪSŲ KARIUOMENĖ KO
VOJA. VYRIAUSYBĖ SAVO VIE
TOJE. TUOS FAKTUS PRANEŠU 
SAVO KRAŠTUI IR VISAM PA
SAULIUI.

Tautos himnas suskambėjo iš 
naujo. Kuzinas užžiebė šviesą. 
Ilona ir Erszebeta buvo apsi
kabinusios. Jos drebėjo iš skaus
mo. Lyg varžtams spustelėjus, 
joms abiems išsprūdo aimana, 
gaili, bet santūri. Kuzinas buvo 
suakmenėjęs. Nejudėdamas, ty
lus, lyg jame nebūtų jokios min
ties, jis spoksojo {laikrodį. Pra
ėjus valandai po vudunakčio, Ilona 
buvo sustabdžiusi švytuoklę. 
Naktis turėjo dar tris valandas.

(Bus daugiau)

LIGONINĖJE: "Kaip sveiksta 
toji senutė, kurią aš norėjau 
pervesti per gatvę?"
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SAVOJO MENO AUKA

NAUJAUSIOJI KARTA "TAPIMO
VYKSME

IRVIS NEMARONIS

SENATVĖS

PAVASARIS

Dailininkas: Prakeiktas šėtone!.. Negi aš būčiau tave jau perdaug 
realistiniai nupiešęs...

Nors mes jau ta
rime tiek daug naujg 
kartų, kad net patys 
tikrai nežinome, kuriai 
jų priklauso mūsų su
siraukšlėjęs gymis, bet 
kūne kasdien dar vis 
atsiranda ir už anas 
naujas naujesnių, ku
rios visai nauju balsu 
pasiskardena šioj aša
rų pakalnėj. Tad visai 
nenuostabu, kad šian
dien, nušvitę tėvišku 
džiaugsmu, mes susi
duriame net su tokia

nauja karta, kuri, kaip jos atstovai tvirtina, dar tebėra 
tiktai "tapimo vyksme”. O tai neabejotinai reiškia, kad 
tuo tarpu nieko naujesnio ir moderniškesnio ir būti ne
gali, nes visa, kas kadaise mums buvo ”tapę”, jau savaime 
paseno ir nupeipo. Netgi tai, kas mums buvo tapę šventa.

Ak, net juokas ima! Juk mes, rodos, dar neseniai ra
šydavom didžiosiomis raidėmis net tokius prastus žode
lius, kaip Laisvės Ilgesys, Tėvynės Padangė... Gryna 
nesąmonė! Pasirodo, kad iš „tapimo vyksmo” žiūrint, 
galima drąsiai rašyti kabutėse netgi tokias sąvokas, kaip 
"lietuvybės išlaikymas”, "gyvoji lietuvybė” ar net ir 
pavergtasis kraštas”. Ir net geriau, nes tuo pačiu metu 
galima ir labai patriotišikai kalbėti ir drauge pasakyti, 
kad iš esmės reikalas vis dėlto durnas.

„Tapimo vyksme” atsirandanti karta pastaruoju me
tu mums atskleidžia dar ir kitą tampančią teisybę. Na, 
tik paskaitykite kad ir tokį naujojo talmūdo perkšmelį: 
”.. ."Lietuvybės išlaikymas” — ta sukasdieninta statiška 
sąvoka — ima panašėti į muziejinę senieną”.

"... "Išsilaikyti” yra tokio kūrybos saulėlydžio vai
sius, kuris ... stengiasi išsaugoti lietuvybę, lyg šaldytuve 
užšaldytą, ir ją... kokiomis nors palaimintos suirutės 
dėka parsigabenti šventojon žemėn.”

”.. .Trijų aukštų lietuvybės pastatas ima griūti nuo 
pamatų.”

O to mes, kiek seniau šioj žemėje tapę, dar tikrai 
nežinojom. Be to, pasirodo, "tapimo vyksme” esama ir 
juokingų dalykų, kuriuos ligi šiol dar vis rimtais laiky- 
davom.

Tarp tokių — juokinga, kad "su pasigėrėjimu tėvai 
spaudoj visokiomis priemonėmis primeha, kad jų vaikai 
veiklūs tam ar kitam viešojo darbo sektoriuje.” Juokin
gas reikalavimas, kad "bendruomenes nariai — neklau
žados paklustų viešosios sąžinės balsui.” O juokingiausias 
yra "iš Lietuvos išbėgusių siekimas — visomis priemonė
mis tęsti pastangas atgauti prarastąjį rojų”.

Bet negalėtume tvirtinti, kad šiai "tapimo” procese 
esančiai kartai būtų jau visiškai viskas mūsų lietuviškam 
gyvenime juokihga. Ne, ji turi ir rimtų problemų, kaip 
pavyzdžiui:

"Ką daryti su mūsų lietuviškumu?”
Mat, — "dėl savo lietuviškumo, jei esame užtenkamai 

lietuviški, turime kentėti". Bet ji vis dėlto dar viešai ne
išsižada lietuvybės, nes tam yra rimta priežastis.

"Norime išlaikyti lietuvybę dėl mūsų fizinių draugys
čių", sako mums šios kartos atstovai, "nors dideliu ir tikru 
žmogum gali būti ir nepatriotas".

Visa tai regėdami ir girdėdami, mes esame giliai įsi
tikinę, kad šiame palyginamai jauname mūsų išeivijos 
embrione jau dabar tupi susirietę tie "tikri ir dideli žmo
nės”, kurie, "tapimo vyksmui" pasibaigus, nesivaržydami 
rašys; "nepriklausomoji lietuva".

TIKRĄJĮ MAIŽIEŠIU ATRADUS
Šiandien jau nėra jokios 

abejonės, kad tik Alg. šal
čius vienokiu ar kitokiu 
būdu ' parves mus visus J tė
vynę. Dabar lieka tik išsiaiškinti, 
kaip mums būtų patogiausia grįž
ti, nesusikompromitavus savo 
pačių akyse. Pasišovus šiam va
dui vykti į Lietuvą mums tinka
mesnio kalėjimo paieškoti, 
"Draugas", sugadindamas net 
135 kvadratinius inčius savo 
brangaus popieriaus, pateikia 
jam maždaug tokias sąlygas:

Nuvykęs Lietuvon, jis "turėtų 
rašyti taip, kaip rašo čia Ame
rikoj". Be to, jis privalėtų ten 
patvarkyti dar ir tokius reikalus: 
"Sukviesti komunistus ir neko- 
munistus ir pastatyti sąlygas.

Sąlygos labai aiškios: okupantai 
visai nesikiša į lietuvių kultūri
ninkų darbą. Laisvą žodį Lietu
vos spaudoj turi ir užsieny gy
veną kultūrininkai... Besilanky
dami Lietuvoj, jie nėra var
žomi... Turistai Amerikon nebus 
"skryninami" ir jie nebus komu
nistų šnipai... Kad sugrįžę Lie
tuvon nebus persekiojami... Kad 
būtų nuimta cenzūra..."

Mes toliau jau nė necituosime, 
nes visos sąlygos labai jau geros 
ir mums priimtinos. Bet mes 
netikime, kad A. šalčius su
spėtų tiek daug šioj kelionėj pa
daryti, ypač, kad jau veiklos pir
mąją dieną tektų ir pačiam sės
tis už grotų. Dėl to mūsų kul
tūriniam bendradarbiavimui su-

Seni draugai, stiklai dulkėti, 
Daina, užlūžusi kimiai, - 
O palengva imi tikėti, 
Lyg vėl senatvėje gimei.

Girdi-lyg vėl balsai meilingi 
Linksmų kūmučių, daktarų, 
O žemė supasi, kaip lingė, 
Drauge su kūnu ir baru.

Ir vėl seni džiaugsmai kartojas, 
Aidai jaunystės negyvos,
Ir noris vėl tremtinio kojas 
Pririest prie plinkančios galvos.

Ir noris vėl akis miglotas 
Nuskaidrint kūdikio svaja, 
Nuogai iš vystyklų išklotas 
Gulėti auklės glėbyje.

Ir skruostai vynuoge nuuogę, 
Širdy tiek meilės šilimos,
Kad vėl ranka už kaklo sliuogia, 
O lūpos-ilgisi mamos...

PRAŠAU PRISIPAŽINTI
{Tarybinė recenzija)

Su tarybiniu nusiteikimu sklai
stydami tarybinio poeto Eduardo 
Mieželaičio poeziją "Žvaigždžių 
Papėdėje", iš pradžių mes tikrai 
nudžiungame, gavę progą po sun
kaus socialistinės statybos darbo 
poilsingai atsiremti kad ir į tokį 
pergalingai užgrūdintą posmą:

"Nekaltinkit manęs, kad netikiu 
į dievą 

Ir savo klėtyje rožančių išbars- 
čiau..."

stiprinti ir grįžimui paspartin
ti norėtume pasiūlyti daug ge
resnes sąlygas.

Ar negalėtų šis mūsų ambasa
dorius ten pasirūpinti, kad tary
biniai organai bendradarbiavimui 
čia užsiverbuotų bent vieną mū
siškį su neįlenktu viršugalvio 
kaulu?

Ar negalėtų Lietuvoj išspaus
dinti visų čionykščių grafoma
nų rankraščius? Juk už tokį 
išgarsinimą tie autoriai sutiktų 
ten nuvežti surištus tėvą ir mo
tiną.

Ar negalėtų koks nors genero
las Michailovas "nežinomo auko
tojo" vardu įdėti į mūsų fondą 
milijoną dolerių, dėl kurio val
dymo per savaitę negyvai pa
sipjautų visi mūsų veikėjai — 
narsiausi buržuaziniai nacio
nalistai.

Manome, kad pradžiai tokių są
lygų ir užtektų, o visa kita jau 
vyktų savaime pagal tarybinį pla-

A. Šalčių Lietuvon išlydėda
mi, mes dar norėtume paprašy
ti, ar negalėtų jis drauge pasi
imti ir Sonę Pipiraitę.

Žinoma, tai labai gražu ir ta
rybiška. čia mes gal tiktai ga
lėtume autorių pakaltinti, kad 
jis tokį rožančių visdėlto turėjo. 
Betgi skaitydami toliau, mes jau 
esame priversti sustoti, trenkti 
kumštim į stalą ir draugą poetą 
griežtai paklausti:

--Drauge Mieželaiti, o kas čia 
per velniava? Negi tas mūsų ci
tuotas posmas yra skirtas tik
tai tamstos prietaringoms pa
žiūroms gudriai užmaskuoti? Juk 
štai nuo 59 iki 65 puslapio pats, 
būdamas partijos narys ir net ra
šytojų avangardo kovingasis at
stovas, imi tiesiog akiplėšiškai 
kartoti kažkokią buržuazinę li
taniją: Siela, Siela, Siela, Siela... 
Apie kokią sielą gali kalbėti tik
ras komunistas? O tai dar ne 
viskas. Mes toliau skaitome:

"Mano Sielai
Orkestras Beethoveną groja..."

Toks prasižiojimas jau mums 
aiškiai rodo, kad, už tarybines 
premijas valgydamas tarybinės 
liaudies duoną, kartais pats save 
rengi dar ir kažkokias slaptas 
bažnytines apeigas savo sielai 
pagarbinti! Tai jau tikrai per
daug! O jei dar bandytum išsi
ginti, tai prašom tada atvirai 
atsakyti, ką reiškia dar ir tokie 
posmai:

"Mano Siela!
Kiek kančių, kiek skausmo ir 

apgaulės’,."

"Mano Siela!
Kur tu į debesis kyli?.."

Vadinasi, drauge Mieželai
ti, čia jau kartu su bur
žuaziniais nacionalistais ban
dai šmeižtingai tvirtinti, 
kad ir tarybinėj santvarkoj 
yra apgaulės, kančių ir skausmo. 
Be to, dabar mums jau paaiškėja, 
kad ta tavo siela yra grynai re- 
akcijonierinė ir klerikalinė, nes 
ji kyla į debesis, o tai yra — 
į dangų. Ir dar blogiau, kad, 
užuot ją paraginęs žengti pagal 
partijos liniją, imi viešai gun
dyti į suokalbį su kontrevoliuci- 
nėm pajėgom, neva poetiškai kuž
dėdamas:

ŽMOGAUS SUSTIPRĖJIMO 
DOKUMENTAI

Tarybinio leidinio "Naujos 
Knygos“ 1960 m. 6 nr. yra pa
skelbti dviejų mūsų "istorinių" 
moterų laiškai, kurie, manome, 
verti net Rašytojų D-jos dė
mesio. Štai jie:

"Labai susidomėjusi skaičiau 
Tamstos knygą "Laikas ir Ra
šytojai". Tokių knygų mūsų li
teratūroje labai trūko. O dabar 
tik ką perskaičiau "Gimimo Die
ną", kurią neseniai gavau. La
bai įdomus romanas, puikiai pa
vaizduojąs, kaip Lietuvoje gimė 
nauji laikai ir nauji žmonės.

Iš S. Tomarienės (Chicago) 
laiško.

"Mes abu skaitome A. Venslo- 
vos "Gimimo Dieną" ir negalime 
šios knygos pasidalinti. Žinoma, 
pirmenybę aš atiduodu Rojui, bet 
kai jis esti užimtas kitais reika
lais, tai aš pripuolusi perskai
tau nors kelis puslapius. Pasvei- 
kinkit nuo manęs draugą Venclo
vą už tokią puikią knygą.

Iš L Mizarienės (New York) 
laiško.

Mūsų literatūros istorikas tei
gia, kad Sonė Tomarienė -- mū
siškės Rašytojų D-jos narė, 
buržuazinių laikraščių bendra
darbė ir dypukinių parengimų 
lankytoja — toli pralenkė Mi- 
zarienę, nes ji susižavėjusi vienu 
ypū prarijo visą "Gimtąją Die
ną", kai Rojaus žmona tuo tarpu 
nuslebizavojo dar tik kelis pus
lapius. Šie laiškai liudija, kad ir 
pas mus jau gimsta nauji laikai 
ir nauji supipirėję žmonės.

LIETUVOJ TIKRAI GIRDI 
VAKARtį RADIJĄ

Kulkų, dinamito plytų, granatų 
ir kitokios sprogstamosios me
džiagos apgiedotojas Alfonsas 
Maldonis savo eilėraščių kny
gelėje mums rašo:

"Girdžiu per radiją duslius bal
sus...

Jie keikia mus!
Jie plūsta mus!"

Vadinasi, Lietuvoj vakarų ra
diją tikrai girdi, tik, žinoma, ne 
"Voice of America", nes ten 
balsai labai švelnūs ir kalbų tu
rinys nepaprastai paguodžiantis.

Iš laiškį} dėžutės
ARGI BŪČIAU APSIGAVĘS?

Gerb. Redaktoriau! Malonėkite 
man atsakyti pagal Jūsų geriausią 
išmanymą ir nemeluodamas į 
man nepaprastai svarbų klausi
mą.

Aš esu didelis meno mėgėjas 
ir turėjau nusipirkęs keletą mū
sų dailininkų- Jonyno, Galdiko, 
Vizgirdos ir Petravičiaus pa
veikslų. Dabar, pasiskaitęs 
Vyt. Alanto ir kt. recenzijų ir 
šiaip pakankamai iš spaudos ap-

"Mano Siela!
Eik su Saulę Nešančiu į koją!"

Kas yra tas Saulę Nešantis, 
kurį, kaip ir tą savo sielą, ra
šai didžiąja raide? Prašauprisi- 
pažinti, nes mes jau ir taip viską 
žinome!

sišvietęs, nutariau padaryti sau 
naudingą biznį — su mene nieko 
neišmanančiu kaimynu mainus. 
Aš jam daviau tris paveiklsus 
--Jonyno, Galdiko ir Vizgirdos, 
o jis man už tai vieną tokio 
pat didumo A. Rūkštelės. Betgi 
mano žmona pakėlė didžiausią 
triukšmą ir veje mane iš namų 
atgal atsimainyti. Sakykite, argi 
aš būčiau apsigavęs?

Man eiti atsimainyt labai ne
patogu, nes galiu atrodyt nerim
tas.

V. L.,
New York

REDAKCIJA: Mes irgi manome, 
kad geriau atrodyt neišmanančiu, 
negu nerimtu, dėl to irįTamstos 
laišką negalime atsakyti.

MUMS DAR TRŪKSTA 
ŠUNLĮ KULTŪROS!

Malonus Redaktoriau, prašau 
Jus visdėlto atkreipti dėmesį ir 
į tokius mūsų visuomeninio gy
venimo reiškinius, kurių kiti net 
nenori žodeliu paminėti.

Aš turiu didelį ir puikiai iš
auklėtą Pūdelį, kuris atspėja 
kiekvieną slapčiausią mano mintį 
ar jausmą ir kurio tikrai nega
lima nemylėti. Jis ir prie sve
čių yra lipšnus ir sentimentalus, 
tarytum kūdikėlis. Aš tik 
stebiuosi tais vadinamais lietu
vių "kultūrininkais", kurie apsi
lankę pas mus į svečius, visa 
tai nepastebi, ar tyčia de
monstruoja savo storžieviškumą.

Štai per mano vardines vienas 
mūsiškių dailininkų, nutaikęs 
progą, ne tik biauriai ištepė šio 
tauraus gyvulėlio uodegą garsvy- 
čiom, bet dar prievarta supylė 
jam į burnelę bene pusę butelio 
degtinės. O jau mane tiesiog bai
sus šiurpas nukrėtė, kai ten bu
vęs išgarbintas mūsų poetas ly
rikas, kurs šiaip vis dainuoja 
tik apie paukštelius, laukų žiede
lius ir nekaltos meilės svaigulį, 
mano brangiajam šuneliui spyrė 
į pačią jautriausią papilvės vietą 
ir dar brutaliai sušuko: "Pašol 
von tu, smirdžiau!"

Sakykite, ko dar gali sulaukti 
mūsų tauta iš tokių savo dvasios 
vadų?

J • J •, 
Chicago, IH.

Kas Dirvas atskaita
- daug austoja!

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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DIDELIS ĮVYKIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS GYVENIME
Tik ką neseniai išleistos lietuviškos plokšteles 

viso 123 kūriniai. Visus plokštelių pavadinimus, dai
nininkus bei muzikus išvardinti neįmanima.

Prašome prisiųsti savo adresą ir tuojau išsiųsime 
katalogą, kuriame rasite, ne tik visas lietuviškas 

plokšteles, bet ir knygas bei kitas prekes, kurios labai 
tinka net ir Į Lietuvą pasiųsti.

J. KARVELIS, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YArds 7-0677.

P. S. Taip pat galite gauti ČIURLIONIO ansamb
lio plokšteles ”MES PADAINUOSIME”, A. Stephens 
ir J. Stuko pavergtos TĖVYNĖS muzika, ir Br Jonušo 
12 lietuviškų maršų ”GAUDŽIA TRIMITAI”.

NAUJIENA! B. Smogos "Milžino Paunksmė" 3 plokštelės - kaina 15 dol. NAUJIENA!

SPORTO DIENOS

Detroito LSK Kovo tinklininkės, dalyvavusios V.V. sporto apy
gardos pirmenybėse. Klūpo iš kairės: B. Šileikaitė, komandos 
vadovė R. Lišauskaitė, E. Kašelytė ir O. Kilikevičiūtė. Stovi iš kai
rės: J. Pusdešrytė (kapitonas), V. Ogilvytė ir A. Tamulionytė.

P. Petručio nuotrauka

Vidurio Vakaru Sporto
Apygardos pirmenybės

Chicagoje krpšinio, tinklinio 
ir stalo teniso sezonas baigtas. 
Baigtas kovo 25-26 d.d. įvyku
siomis pirmenybėmis. Tomis 
dienomis čia varžėsi Chicagos, 
Clevelando, Detroito ir tolimo
sios Omaha.Nebr. lietuviai spor
tininkai.

Sportininkų būta didelio būrio. 
Deja, žiūrovų, nežiūrint Spaudos 
ir radijo kvietimų, beveik nebūta. 
Sakoma nebūta, nes per abi die
nas už įėjimą surinkta tik apie 
$60. Biletų kainos? suaugusiems 
$1.50 ir jaunimui $1.00. Kainos 
neperdidelės. Taip bent rašan
čiam atrodo.

Kiek turėta išlaidų? Daug dau
giau! Vien tik salių nuoma sie
kia $200.00 kur visos kitos iš
laidos? Na, ir rūpesčiai. Kas 
nuostolius padengs? O gi pir
menybių vykdytojai. Tai yra Chi
cagos ASK Lituanicos valdyba. 
Tiksliau tariant du ar trys am
žiumi vyresni valdybos nariai. 
Padengs iš savo kišenaičių. Ki
tos išeities nėra, nes klubo iž
das tuščias. Ižde buvę pinigėliai 
išleisti. Ir tai ne bent kam, o 
būtinai sportinei aprangai, ka
muoliams ir t.t.

Tokiai padėčiai esant, nelinks
ma darosi ir nebežinai žmogus 
ar užuojautą ar pagarbą pasi
ryžėliams pareikšti. Vienok, ne
atrodo, kad ASK Lituanicos Val
dyba ir sportininkai iš baimės 
išlakstytų. Taip nebus ir jie 
veiks, kaip veikę. Tokia jau jų 
dalia. Tačiau panašia kita proga, 
skelbiant įvyksiančias pirmeny
bes, dėl visa ko, gal teks dide
lėmis ir aiškiomis raidėmis 
parašyti: MIELI TAUTIEČIAI, 
NEBŪKITE PASIUTE, ATSILAN
KYKITE I£ LIETUVIŠKO JAUNI
MO SPORTINES VARŽYBAS!Gal 
toks stačiokiškas parašymas bent 
tėvus paskatins daugiau domėtis 
savo prieauglio sportine veikla.

Savo dalyvavimu maloniai nu
teikė Omaha, Nebr. Lituanicos 
sportininkai. Omaha- - Chicago 
500 mylių. Jie nepabūgo tolimos 
kelionės ir išlaidų. Nors atvykę 
nelaimėjo, bet drausmingumu ir 
tvarkinga apranga atkreipė visų 
dėmesį. Pagarba Omahos sporti
ninkams. Toks pat komplimentas 
ir jų klubo pirmininkui J. Reške- 
vičiui, komandos vadovui J. Gri
gaičiui ir iždininkui A. Praičiui. 
Jų rūpesčiu ir priemonėmis Oma
hos krepšininkai galėjo pasiro
dyti pirmenybėse.

Didžiausias pirmenybių perga

lės kąsnis teko Clevelando Žai
bui. Jei ne Chicagos Aro stiprus 
pasipriešinimas, clevelandiečiai 
savo laimėjimais būtų nustelbę 
visas krepšinio ir tinklinio var
žybas. Gražiai Žaibas pasireiškė 
ir stalo tenise. Šioje sporto ša
koje ypatingai išsiskyrė jų prie
auglis. Clevelandas vykęs pavyz
dys kitoms vietovėms. Ypatingai 
Chicagai ir Detroitui. Čia stalo 
teniso veteranų nestoka. Deja, 
nė vienas jų nesusigundo jaunes
niuosius paskatinti, pamokyti.

KREPŠINIS
Varžytasi jaunių A, B ir C 

klasėse. Pradėkime nuo A. Da
lyvavo septynios komandos. Pir
mose rungtynėse Žaibas 79:30 
sutvarkė ASK Lituanicos II ko
mandą. Paskui Chicagos Aras 
įveikė Detroito Kovą 69:60 ir ASK 
Lituanicos I komanda laimėjo 
prieš Omahos Lituanicą 66:37. 
Vėliau Žaibas susitiko su pe
reitų metų laimėtoju Chicagos 
Nerimi. Žaibas po atkaklios ko
vos laimėjo 67:65. Po šių rung
tynių paaiškėjo, kad baigmėje 
susitiks Aro ir Žaibo komandos.

Pralaimėtojų pusėje sužais
tos dar keturios rungtynės. Kovas 
60:37 laimėjo prieš ASK Lituani
cos H ir prieš Omahos Lituanicą 
68:39. Sekančiose rungtynės e Ko
vui nepavyko ir prieš Nerį pra
laimėjo 58:36 pasekme. Prieš tai 
Neris buvo suklupęs žaidžiant 
prieš ASK Lituanicos I. Neris 
pralaimėjo 60:65. Tokiubūdu ASK 
Lituanicos I komandai teko 3-čia 
vieta, o Neris pasitenkino 4-ta 
vieta.

Baigminės Žaibas - Aras rung
tynės buvo vertos pažiūrėjimo. 
Abi komandos gana lygaus pajė
gumo. Todėl ir iki pat pabaigos 
nebuvo aišku kas laimės. Rung
tynių pradžioje vedė Žaibas. Vie
nu metu clevelandiečiai turėjo 
net 12 taškų persvarą. Tuo metu 
Aras ėmė vytis. Likus šešioms 
minutėms iki pirmo kėlinio pa
baigos, Aro Vasys, įmetęs dvi 
baudas ir padaręs vieną pilną 
metimą, išlygino. Pasekmė bu
vo 25:25. Antroje kėlinio pirmoj 
pusė priklausė Arui. Aras pir
mavo 6-8 taškais. Likus ne
pilnoms keturioms minutėms, 
Žaibas persvėrė savo naudai. 
Žaibui vedant 47:45, už baudas 
aikštę apleido jų centro puoli
kas Modestavičius. Ši nesėkmė 
paveikė Žaibą ir Aras vėl perė

mė pirmavimą. Rungtynės baig
tos Aro 65:60 laimėjimu.

B klasėje pasirodė penkios 
komandos. Čia visišku laimėtoju 
išėjo Žaibas. Jų abi komandos 
susitiko baigmėje. Rungtynes lai
mėjo I-ji komanda 73:53. Tre
čioji vieta teko ASK Lituanicai. 
Rungtynių pasekmės: ASK Li- 
tuanica - Aras 50:43, Žaibas 
II - Neris 38:29, Aras - Ne
ris 71:39.

C klasėje varžybose tedalyva
vo dvi komandos. Tai yra Cle
velando Žaibas ir Chicagos Ne
ris. Žaibas laimėjo 73:35.

TINKLINIS
Ir šiemetinėse pirmenybėse 

nesimatė jaunių komandų. Žai
dė vienos mergaitės. Visoaštuo- 
nios komandos. Pirmosios vietos 
laimėjimą vėl pakartojo Cleve
lando Žaibas. Baigmėje Žaibas 
susitiko su Neries I komanda, 
ir laimėjo 2:0 (15:9, 17:15).
Trečioji vieta teko Aro I ir ket
virtoji Neries II komandai. 
Žaibas - Aras II 2:0, Neris II 
-ASK Lituanica I 2:1, Neris I 
-ASK Lituanica II 2:0, Aras I 
—Detr. Kovas 2:0, Žaibas — 
Neris I 2:1.

Žaibas laimėjęs prieš Neries 
tinklininkės pateko į baigmę, o 
Neris I į pralaimėjusių pusę. 
Čia Neris I 2:0 laimėjo prieš 
Aro I, kuri prieš tai buvo 2:0 
laimėjusi žaidžiant su ASK Li
tuanicos I komanda. Tokiu būdu 
Neries I komanda sau užtikrino 
baigminį susitikimą. Reikia dar 
paminėti, kad pralaimėjusių pu
sėje Detroito Kovas 2:0 pasek
me laimėjo prieš ASK Lituani
cos II ir Aro II komandas. Ko
vas vėliau suklupo 2:1 žaidžiant 
prieš Neries n komandą.

Baigminės žaibo ir Neries I 
rungtynės švystelėjo gražiu susi- 
žaidimu. Miela buvo net stebėti. 
Chicagiškiai tikėjosi Neries lai
mėjimo. Deja ir šiuo kartu ne
pavyko. Kažin, kaip baigsis šių 
komandų susitikimas Toronte į- 
vyksiančiose žaidynėse?

STALO TENISAS
Vyrų vieneto varžybose daly

vavo šešiolika žaidikų. Iš jų Žai
bo J. Nasvytis, Neries V. Gry
bauskas, ASK Lituanicos V. Klei
za ir Kovo J. Gerulaitis buvo 
išskirstyti.

Pliusų pusėje pusiau baigmė
je susitiko V. Kleiza ir J. Nas
vytis V. Kleiza pralaimėjo 0:3. 
Minusų pusėje B. Žemaitis (ASK 
Lituanica) padarė staigmeną ir 
įveikė V. Grybauską 3:0. Vėliau 
V. Kleiza B. Žemaitį įveikė 3:2. 
Baigmėje susitiko vėl V. Kleiza 
ir J. Nasvytis. Šiuo kartu 3:2 
laimėjo V. Kleiza. Dabar abu tu
rėdami po vieną minusą, dar 
kartą buvo priversti persirungti. 
Paskutinėse rungtynėse prana
šesniu pasirodė J. Nasvytis ir 
laimėjo 3:1.

Vyrų komandinėse varžybose 
laimėtoju išėjo ASK Lituanica, 
įveikusi Žaibą 5:4. Žaibas prieš 
Nerį laimėjo 5:2 ir ASK Litua
nica prieš Kovą 5:0.

Baigmininio susitikimo paski
rų rungtynių pasekmės: J. Šo- 
liūnas (Žaibas) -- V. Kleiza 
(ASK Lituanica) 0:2, A. Končius 
(Ž) - B. Žemaitis (L) 0:2, J. 
Nasvytis (Ž) - K. Ripskis (L) 
2:0, A.

ASK Lituanicą komandinėse 
varžybose atstovavo V. Kleiza, 
B. Žemaitis ir K. Ripskis. Žai
bą - J. Nasvytis, A. Končius ir 
J. Šoliūnas. Paskirų rungtynių 
pasekmės: Šoliūnas - Kleiza 0:2, 
Končius - Žemaitis 0:2, Nasvytis 
-Ripskis 2:0, Končius Kleiza 0:2, 
Nasvytis - Žemaitis 2:0, Šoliū
nas - Ripskis 0:2, Nasvytis į 
Kleiza 2:0, Šoliūnas - Žemaitis 
2:1 ir Končius -Ripskis 0:2.

Vyrų dvejete Kleiza, Grybaus
kas. laimėjo prieš Šoliūną, Nas- 
vytį 3:2. Pirmuose susitikimuose 
Kleiza, Grybauskas įveikė Že
maitį, Ripskį ir Šoliūnas, Nas
vytis Gerulaitį, Misiūną.

Moterų vienete pirmą vietą 
iškovojo D.- Čerekienė - Toči- 
lauskaitė (ASK Lituanica). Antro
ji vieta teko Kazlauskaitei (Lit.)

Žiemos rato žaidynės Toronte
Gražus sportinis bendradar

biavimas vyksta tarp JAV ir Ka
nados klubų. Tačiau dėmesio 
centru palieka Š. Amerikos Lie
tuvių Žaidynės, kurių žiemos 
ratas bus pravestas balandžio 
15-16 d. Toronte. Jose galės da
lyvauti tik tie klubai, kurie apy
gardų pirmenybėms registravo 
savo komandas ir žaidėjus ir 
FASKo aplinkraščiu (iš š. m. 
kovo mėn. 18 d.) turės teisę 
dalyvauti šiose žaidynėse, nu
statant paskiroms sporto ša
koms klubų - dalyvių skaičių.

Remiantis FASKo aplinkraščiu 
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE ga
lės dalyvauti:

Vyrų 8 komandos (Kanados dvi, 
JAV-6)

Moterų 6 komandos (Kanados 
-4, JAV - 2)

Jaunių A 8 - komandos (Ka
nados - 2, JAV 6)

Mergaičių A 3 -komandos (Ka
nados - 2, JAV - 1

Jaunių B 5 komandos (Kana
dos - 2, JAV - 3)

TINKLINIO
Vyrų 6 komandos (Kanados 2, 

JAV-4)
Moterų 6 komandos (K- 2, JAV 

-4)
Jaunių A 3 komandos (K-2, 

JAV - 1)
Mergaičių A 6 komandos (K-2. 

JAV - 4)

STALO TENISAS 
INDIVIDUALINIS

Vyrų - 32 (K-14, JAV-18)
Moterų - 16’ (K-10, JAV -6) 
Jaunių A-16’ (K-6, JAV-2) 
Jaunių B-8 (K-6’, JAV-2)

STALO TENISAS KOMANDINIS
Vyrų 8 (K-3, JAV - 5)
Moterų 8 (K-4, JAV-4)

3-4 vietą pasidalino R. Gaid- 
žiūnaitė (Ž) ir G. Juškaitė (N).

Moterų komandinėse varžybos 
baigėsi šia tvarka: 1. ASK Li
tuanica (D. Čerekienė, Kaz
lauskaitė), 2. Žaibas (R. Gaid- 
žiūnaitė, V. Karosaitė), 3. Ne
ris (G. Juškaitė, T. Prunskytė).

Jaunių A klasėje baigminėse 
rungtynėse Genčius laimėjo 2:1 
prieš Žiburį (Ž). 3-4 vietą 
pasidalino Mackevičius (Aras) ir 
A. Končius (Ž).

Jaunių B klasės vieneto var
žybose visas keturias pirmas 
vietas užėmė Clevelando Žaibo 
nariai. Eilės tvarka: A. Koklys, 
V. Stoškus, J. Andriulis, S. 
Venslauskas.

Mergaičių A klasės vieneto 
varžybos: 1. G. Juškaitė (N), 
2. R. Gaidžiūnaitė (Ž), 3 -4R. 
Končiūtė ir V. Karosaitė (Ž).

Mergaičių B klasės vieneto 
varžybos: 1. R. Končiūtė (Ž), 
2. T. Prunskytė (N), 3 - 4 N.
N. Stončiūtė (N) ir D. Jurgaity
tė (Ž).

P. Ptr.

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Be abejo, JAV lietuviams bus 
įdomu sužinoti tos komandos, 
kurios KSA pirmenybėse kvali- 
fikavosi vienuoliktoms Š. Ame
rikos Lietuvių Žaidynėms, nes 
ne vienam mūsų pietinio kaimyno 
klubui, teks susitikti krepšinio, 
tinklinio ar stalo teniso rungty
nėse su kanadiečiais.

Kanados Sporto Apygardos pir
menybės buvo pravestos šiemet 
Hamiltone, dalyvaujant Toronto 
Vyčio ir Aušros, Montrealio Tau
ro, Rochesterio Sakalo ir vietos 
Kovo sportininkams. Paduosime 
tik pirmų dviejų vietų laimėto
jus, nurodydami baigminių rung
tynių pasekmes.

KREPŠINIS (vyrai), Aušra I 2) 
Aušra II. Aušrai II atsisakius 
žaisti baigminį susitikimą, buvo 
sužaistoj draugiškos rungtynės 
Aušra I - Montrealio Tauras 
89:40. Moterys Toronto Vytis -- 
Hamiltono Kovas 44:13.

Jauniai: Toronto Aušra - Ha
miltono Kovas 43:37.

Jaunučiai: T. Aušra - Hamil
tono Kovas 62:40.

TINKLINIS
VYRAI Vytis - Aušra 2:1, Mo

terys Aušra - Sakalas 2:0.
STALO TENISAS KOMANDINIS 

(vyrų) T. Vytis - H. Kovas 5:3, 
(moterų) Vytis - Sakalas 3:0.

ŠACHMATAI H. Kovas - T. 
Vytis 5:0, T. Aušra - H. Kovas 
4:1, T. Aušra - T. Vytis 5:0.

Individualinės jaunių ir jaunu
čių stalo teniso pirmenybės buvo 

doJanos^t į
PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU KOVO IR

JOSEPH F. G R I B A U S K A S , v • d i J a •

1447 S. 4 S HCOURT, CICERO 50, ILL./ll 2-1387, TO 3-1131

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Šupervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

pravestos atskirai taip pat Ha
miltone ir davė šias pasekmes:

Mergaičių A klasė - 1) Jonu
šaitė (Sakalas).

Mergaičių B klasė - 1) Saba
liauskaitė (Vytis) 2) D. Kudabai- 
tė 3) R. Skaistytė, 4) V. Paš
kevičiūtė (visos Kovas)

Jaunių A klasė 1) R. Vinerskis 
(H. Kovas) 2) Krasauskas (Vy
tis)

Jaunių B klasė 1) Krasauskas 
(Vytis) 2) E. Bugailiškis (H. Ko
vas).

Moterų ir vyrų individualinės 
stalo teniso pirmenybės buvo 
pravestos kovo 25 d. Toronte ir 
jų pasekmės artimiausiu metu 
pranešime.

Taip pat šio laikraščio pusla
piuose teks dar grįžti prie rung
tynių balandžio 15-16 d.d. pra
nešant reikalingiausią informa
ciją salių, nakvynės ir kt. klau
simais, tačiau iš anksto reikia 
palinkėti visiems žaidynių daly
viams gražios sportinės kovos, 
tačiau kaip Kanados lietuviui 
--gražios sėkmės saviems klu
bams. Ypač vyrų krepšiny, kuris 
dar mums yra sunkiai įveikia
mas, žaidžiant prieš JAV ko
mandas. Tačiau, kaip teisingai 
Š. Amerikos Žaidynių I-ojo rato
O. K. rašte pažymėta, klubų 
vadovai prašomi neatsivežti abe
jotinos kilmės sportininkų. Ir tai 
buvo daugiausiai taikyta JAV 
klubams. Tokiu atveju, dar ga
lėsim būti lygiaverčiu priešu!

K.B.

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ.
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Clevelando Vaidilos Teatro aktoriai, suvaidinę "Žmogus, kurį užmušiau”. Nuotraukoje iš kairės: 
J. Kazėnas, J. Gailiušytė, V. Plečkaitis, Z. Dučmanas, D. Mackialienė, V. Gatautis, V. Žilionytė ir E. 
Skujeniekas. v. Pliodžinsko nuotrauka

ŽMOGUS, KURĮ UŽMUŠIAU
Viltuos TEMPO PREMIERA CLEfELHII

žmogus, kurį užmušiau 
'— M. Rostando 3 v. drama 
su prologu pastatyta Cleve
lande kovo 18 d.

Šis veikalas reikalauja 
savotiško vaidinimo. Nega
lima „įsibėgėti”, dažnai kei
čiant vaidintojų sugrupavi
mus, pereigas, pozas ar ju
desius, negalima kaitalioti 
nei bendro kalbos tono, nei 
paskirų posakių tono bei in
tencijų su išsiskiriančiais 
šuoliais aukštyn ar žemyn, 
taip pat negalima nei bend
ro tempo perdaug paskubin
ti ar sulėtinti.

Įtaiga nejučiomis veikia 
žiūrovą. Turinys skverbiasi 
žodžiais, žingsniais, mos
tais, veidais, akimis, smul
kiausiomis užuom i n o m i s 
tarp visokių vaidybinių 
priemonių ir ... net be pau
zių.

Slegiantis, nenugali m a s 
liūdesys, beviltė kova su sa
vo sąžinės balsu, konfliktai 
su pasaulinio masto proble
momis, neišsakomos, bet 
vos besuvaldomos paslaptys 
— visa tai virpina žiūrovo 
širdį ir pavergia augančiu 
dramizmu.

Tokį veikalą labai lengva 
pigiomis detalėmis sumen
kinti arba perdėtu santūru
mu priartinti prie nuobo
džios monotonijos.

Girdėjome, kad režisorius 
yra dalyvavęs šioje dramo
je, statant ją lietuvių sto
vyklose Vokietijoje beveik 
profesionalio sudėtimi. Tad 
įdomu, ar ši premjera yra 
anų spektaklių pakartoji
mas, ar savarankiška kūry
ba?

Šiaip ar taip veikalas su
prastas teisingai, darbo įdė
ta daug, vaidinimo priemo
nės pavartotos apgalvotai, 

HAVE YOU PAID

. . . and have you paid yourself first . . . before you 
started spending? Saving a portion of all you earn 
is a major step toward success and a secure future. 
St. Clair Savings will help you plan for your future by 
providing a safe place for your savings while paying 
you a generous return . . . 4% interest . . . computed 
quarterly and paid twice each year.

f

YOURSELF

ž

813 East 185th St. 
25000 Euclid Avė.
6235 St. Clair Avė.

Three 
Convenient 
locations...

T. CLAIR 
AVINGS

išsišokimų iš bendros linijos 
beveik išvengta. Tiktai ret
karčiais pasitaikė nenaudin
gų mizanscenų, viena kita 
neatsargi intonacija bei ne
įtikiną aštresni momentai. 
Tipai ir jų sceniniai bruo
žai, lygiai kaip ir išvaizda, 
priimtini.

Iš tokios beveik mėgėjiš
kos sudėties sunku būtų dar 
daugiau išreikalauti. Jeigu 
kai kur ne visai išvengta 
monotonijos pavojaus, tai 
gal dėl neperskrupulingai 
išlaikytos bendros slinkties. 
Užtat vykusiai praėjo kai 
kurios vos tepagaunamo 
subtilumo, bet gilios pras
mės, užuominos.

Dekoracijos — dail. V, 
Raulinaičio — tiko turiniui 
ir nuotaikoms. Įspūdingiau
sios buvo prologe, kur ir 
apšvietimas palengvino pa
siekti tikslą. Prie tvirtai 
stovinčių baldų truputį ne
siderino lyg drebanti, lyg 
linguojanti knygų lentyna.

Šiaip apšvietimas Lietu
vių salės scenoje būtinai to
bulintinas.

Grimas atitiko kūrinį bei 
tipus pakankamu ryškumu 
ir būdingumu, išskyrus 
prof. Von Helderlino veidą; 
su juo ir barzda joks fiziog- 
nomistas nesutiktų, žinoda
mas to vaidmens uždavinį.

Muzikiniai efektai trans
liuoti labai švariai ir rūpes
tingai, jeigu neminėtume 
nežymių klaidelių iš režiso- 
riaus pusės veikalo eigos at
žvilgiu.

Vaidybos prasming urna 
bei visų niuansų nušlifavi- 
mu išsiskyrė iš kitų tarpo 
J. Kazėnas ir D. Mackialie
nė. Pirmasis (Abatas) įtiki
no savo kunigišku taktingu

DIRVA

mu, nuslepiamomis abejo
nėmis ir dievobaimingais 
sprendimais. Antroji gi 
(Luise) gyveno labai kilnia 
dvasia, kankinančia savi
tvarda, neieškodama efektų 
žiūrovų akims ir kartais 
a p i pavidalindama nebepa
keliamą skausmą akmeni
niu veidu, šituo vaidmeniu 
daug laimėta.

VI. Plečkaitis turėjo svar
biausią turinio naštą (M. 
Laurain) ant savo pečių. 
Palaipsniui vystė savo atsa
komybės jausmą, svyravo, 
kentėjo ir ramino savo są
žinę pasišventimu. Išvaizda 
ir elgsena atitinkančios ro
lę. Drąsiai galima linkėti 
gražios ateities, tuo tarpu 
sąlygojamos techniškos pa
žangos.

Kiti bene visas peripeti
jas nugalėjo. Tektų bent pa
minėti: V. žilionytės (An- 
gelika) didelį kruopštumą 
ir santykių su partneriais 
įvairumą, J. Gailiušytės 
(Augustė) — pavojingų at
spalvių išvengimą, Z. Duč- 
mano (Prof. Von Holderlin) 
gana gilų liūdesį ir nuolati
nį gyvenimą atminimais, E. 
Skujenieko (Fraulieb) spal
vingą charakteringumą ir I. 
Gataučio sūnaus Vytenio 
(Eitel) pakankamą ryšku
mą.

Tiktai patartina stropiai 
ieškoti kaskart naujų tipų 
ir nevaidinti savęs — su 
savo asmeniškomis ypaty
bėmis.

Negalima sutikti su keis
tu punktualumo aiškinimu. 
Jeigu skelbiama, kad bus 
pradėta punktualiai, tai žiū
rovų, belaukiančių jau savo 
vietose, dauguma neturėtų 
laukti vėluojančių dėl savo 
arba dėl tam tikrų lėtų pa
reigūnų (kasoje arba dra
bužinėje) kaltės. Ir kyla 
įtarimas, kad pats teatras 
dar negali pradėti. Teko 
laukti 24 minutes.

V a i d inimui pasibaigus, 
vaidinimo dalyvių nuopelnai 
ir. pasišventimas buvo gra
žiai pagerbti gražiomis gė
lėmis bei dovanomis.

Vladas Braziulis

• Neringos Skaučių Tun
tas, baigęs Kaziuko mugės 
darbus, kuri Įvyko kovo 12 
d., Liet, salėje, nuoširdžiai 
dėkoja:

Neringos Tunto Tėvų Ko
mitetui, paėmusiam visą at
sakomybę apatinės salės 
darbų, Komiteto pirm. O. 
Jokubaitienei, J. Garlai, A. 
Karsokui, V. Petkui ir vi
soms mamytėms bei tėve
liams, kurie kokiu nors bū
du komitetui padėjo.

Vaizdelio ”Subat vakarė
lis” autoriui ir režisoriui Z. 
Peckui, Čiurlionio Ansamb
lio tautinių šokių grupei, iš
pildžiusiai du tautinius šo
kius. Muziką tvarkusiam 
sktn. B. Rekui.

J. Mockui ir D. Kižiui, pa- 
dėjusiems muge įrengti.

Dir vai už gražius skelbi
mus. V. Rociūnui už kores
pondenciją Drauge. J. Stem-

CLEVELANDE
ir apylinkėse

• Dirva ateinančią savai
tę, dėl Velykų švenčių, išeis 
du kartus — trečiadienį ir 
penktadienį.

• Birutės Smetonienės pi
ano mokinių koncertas įvy
ko sekmadienį, kovo 26 d. 
The Cleveland Music School 
Settlement. Savo gabumus 
parodė šie mokiniai: Arū
nas Aželis, Dalia Nasvyty
tė, Julytė Nasvytytė, Algir
das Nasvytis, Vytautas 
Smetona, Onytė Macey, Sid- 
ney Macey, Juozas Macey, 
Vytautas Nasvytis, Jūratė 
Balaišaitytė, Juozas Smeto
na, Gidonė Bačiulytė, Aldo
na Nasvytytė, Ina Skardžiū- 
tė, Virginija Eimutytė, Ma
rytė Gailiušytė, Birutė Au- 
gustinavičiūtė ir Neringa 
Karaliūtė.

Harry B. Olds, jr.» išrinktas 
Society National Bank Assistant 
Trust Officer. Jis virš 13 metą 
dirba šiame banke eidamas į- 
vairias pareigas. Yra baigęs Wes- 
tern Reserve Universitetą o stu
dijas gilinęs Oxfordo Universite
te Anglijoj. Society National Ban
ko skelbimai dažnai būna Dirvoje 
ir to banko patarnavimais naudo
jasi nemažas lietuvių skaičius.

• Gera proga maloniai 
praleisti popietę. Balandžio 
9 d. visi ateikime į šv. Jur
gio parapijos salę, kurioje 
birutietės ruošia arbatėlę su 
užkandžiais, šokiais ir gai
vinančiais gėrimais. Pradžia 
8 vai. po pietų.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks balan
džio 4 d., Lietuvių salės sve
tainėje. Po susirinkimo ten 
pats įvyks kuklus aušrinin
ko ir SLA kūrimo pirmūno 
Dr. Jono Šliūpo, gimimo 
šimtmetinės sukaktuvės.

Visi kuopos nariai, ku
riems leis laikas ir galimy
bės, prašomi šiame svarbia
me mūsų kuopos susirinki
me būtinai dalyvauti, drau
ge atsivesti ir savo šeimų 
narius. Valdyba prašo nevė
luoti, nes susirinkimas bus 
pradėtas laiku, 7 vai. vak.

• BALFas renka drabu
žius nuo balandžio 9 iki 24 
d. Prašom atvežti drabužius 
į šv. Jurgio parapijos salę.

pužiui už pranešimą radijo 
bangomis. Klebonui B. Bar- 
čiui už skelbimą parapijos 
biuletenyje.

Pilėnų Tunto Tuntininkui 
P. Karaliui ir broliams 
skautams, kurie pirmą kar
tą dalyvavo mugėje ir daug 
padėjo atliekant Įvairius 
darbus.

A. Drąsutienei. R. Nas- 
vytienei. M. Lėkniekaitei. 
A. Gelažytei, L. Koklytei, V. 
Raulinaičiui, A. Mulioliui 
neatsisakiusiems patalkinti 
įvairiuose darbuose.

Jeigu ką nors, dėl mums 
nežinomų priežasčių pralei
dome. prašom atleisti ir pri
imti padėką.

Iki malonaus pasimatymo 
kitų metų Kaziuko mugėje.

Neringos Skaučių Tunto 
Vadovybė

OMAHĄ JAU PASIEKĖ PAVASARIS
'■Galite tikėti — Omahos 

gatvėmis pavasaris jau ei
na. Ankstyvas, kaip papras
tai, jis čia, ir permainingas. 
Svarbiausia tačiau, kad vi
sišku pavasariu lapoja pati 
lietuviškoji Omahos dalis. 
Galima net stebėtis, kad pa
skutiniosios kelios savaitės 
omahiečių gyvenime buvo 
pilnos judrumo, veiksmo ir 
žymių, kurios sakyte sako, 
kad ši kolonija, toli gražu, 
dar nėra mirties patale.

-Po kiek ilgesnės pertrau
kos kovo 19 d. (nežinia, kie
no paveikti) vėl subruzdo ir 
susirinko savo veiklos ap
tarti scenos mėgėjų sambū
rio ”šiaurės Pašvaistė” da
lyviai. Ta proga (netekus 
rež. G. Veličkos) sambūris 
pasikvietė ir naująjį režiso- 
rių P. Kvedarą, bei išsirin
ko naująją valdybą: pirm. 
— J. Agurkis, vicepirm. — 
Pr. Totilas, ižd. — J. Nai- 
kelis, sekr. — I. Lileikienė 
ir reikalų ved. — V. Malke
vičius. Buvo nutarta rude
nop vėl pasirodyti ir sceno
je.

Dar didesni rūpesčiai yra 
užgulę ir dainų šventėn be
siruošiantį Omahos lietuvių 
chorą, šiuo metu choro da
lyviai praleidžia ilgas va
landas berepetuodami šven
tės repertuarą. Ateinančios 
šventės reikalai verčia da
lyvius rūpintis ir organiza
ciniais klausimais. Tam cho-

• Į Liet. Bendruomenės 
pirmos apylinkės valdybą, 
pagal balsų daugumą, iš
rinkti: A. Karsokas, A. Lu- 
ža, F. Eidimtas, A. Balys, 
K. Matulionis, K. Karpius, 
A. Andrašiūnas. Kandida
tais: P. Pračkys ir V. Pilius.

Į kontrolės komisiją: V. 
čyvas, J. Vasaris ir V. Ake
laitis.

Geri namai
Vienos, dviejų ir keturių 

šeimų namai Naujosios lie
tuvių parapijos rajone.

Norintieji namus pirkti 
ar parduoti paskambinkite:

East Shore Realty
Juozas Mikonis — Realtor

780 East 185 Street
IV 1-6561 arba MU 1-2154

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT ŠUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY
EARN

SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

’IOOOO

ŠUPERIOR 
SAVINGS

KOME AND 
REMODEUNO LOAN3

IN TOWN OFFICE — 6712 ŠUPERIOR AT EAST 68 ST, f

DEPOSITS MADE BY APRIL 20 EARN INTEREST FROM APRIL 1

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

BEFORE YOU BORROW1 
TO BUY A HOME

BANK FOR ALL THI

OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR SELLING 
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ras irgi išsirinko naują val
dybą, kurią sudaro: L. Jo- 
nykienė, D. Micutaitė, J. 
Šarka jun., Vyt. Sederavi
čius ir J. Lileikis.

Pačią rugiapiūtę pergy
vena ir chorui remti bend
ruomenės paskirta komisi
ja, kuri šiuo metu rūpinasi 
lėšomis choro vadovui išlai
kyti. Kad omahiečiai savo 
choro reikalingumą ir svar
bą gerai supranta, rodo ir 
šis, dėmesio vertas, pavyz
dys: Sav.-kūrėjas A. Kava
liauskas, pats būdamas be
veik nuolatinis ligonis, cho
ro reikalui yra paskyręs net 
60 dolerių. Gražiomis sumo
mis prisideda ir likusioji 
omahiečių dalis, tuo padė
dama lietuviškai dainai 
skambėti Omahoje.

Ne vien parapijiniais rei
kalais Omahoje rūpinamasi. 
Geros ir liūdnos žinios iš lie
tuviškojo pasaulio čia visad 
randa jautrų atgarsį, štai, 
kad ir žinia apie mūsų Ne
priklausomybės Akto signa
taro prof. S. Kairio sunkią 
materialinę padėtį čia vėl 
rado gilų reikalo supratimą. 
Pagelbėti S. Kairiui pas 
mus iniciatyvos ėmėsi LNF 
vietos atstovybė (J. Povilai
tis, J. Smailys ir V. šarka), 
pasikviesdama talkon iš de
šinės ateitininkų sendrau
gių pirm. — J. Damijonaitį 
ir iš kairės — žurn. J. Cicė
ną. Tam kilniam reikalui ši 
koalicinė grupė surinko 103 
dol., kurie buvo pasiųsti 
Chicagon prof. S. Dirmanto 
yardu.

Su nusistebėjimu reikia 
pridurti, kad kai kurie save 
visad reklamuoją S. Kairio 
bendraminčiai bet kokia au
ka prisidėti atsisakė .. ■. Di
džiausią sumos dalį sumetė 
skirtingų pažiūrų asmenys. 
Taigi keičias laikai, keičias 
ir papročiai!

Nereikėtų praleisti dar ir 
tai, kad ir kiti čia esantieji 
sambūriai yra pasiruošę pa
daryti vienokių ar kitokių 
staigmenų. Ir jei visas tas 
judėjimas yra tikrai pava
sario nuopelnas — mes tada 
norėtume, kad jis visad tęs
tųsi o o o V= Š.

UNTIL NOON

GET OUR LOW RATES 
AND HELPFULTERMS
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KAS IR KUR?
• Dirva ateinančią savaitę, 
dėl Velykų švenčių, išeis du 
kartus — trečiadienį ir 
penktadienį.
• Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje ski
ria ketvirtą Vinco Krėvės 
literatūrinę premiją $500.00 
sumoje už stipriausią 1959 
— 1960 metais išspausdintą 
ir dar nepremijuotą groži
nės literatūros veikalą. Ju- 
ry komisiją sudaro: Dr. I. 
Gražytė, M. Aukštaitė (Lie
tuvių Rašytojų Draugijos 
narė), kun. Dr. F. Jucevi
čius (K. L. B. Montrealio 
Seimelio Prezidiumo atsto
vas), P. Girdžius ir A. Kli- 
čius (Lietuvių Akademinio 
Sambūrio pirmi ninkas). 
Premijos įteikimas numato
mas gegužės 13 d. Montrea
lyje.
• I LB IlI-iąją Tarybą vidu
rio rinkiminėje apygardoje 
jau sutiko kandidatuoti šie 
asmenys: Juozas J. Bachu- 
nas-Bačiūnas, Stasys Barz- 
dukas, Vytautas Kamantas, 
Kazys S. Karpius, dr. Algir
das Nasvytis, Juozas Žilio
nis. Kitų sutikimai dar lau
kiami.
• Ona Nakutienė mirė Lie
tuvoj vasario 22 d., palikusi 
dukterį Eleną Sirusienę 
JAV, sūnų Australijoj ir ki
tus Lietuvoje, iš kurių vie
nas po aštuonerių metų grį
žo iš Sibiro. Ji, anksti likusi 
našlė, viena išaugino 7 vai
kus ir keletą išleido aukš
tuosius mokslus.
• Valerija Lastauskienė, V. 
Nemickienės motina, mirė 
praeitą savaitę po ilgos ir 
sunkios ligos Maspeth, N. 
Y. Velionė visą laiką gyve
no dukters Valerijos ir žen
to dr. Broniaus Nemicko 
globoj.
• Aldona Simutytė, Vid
mantas Montvila, Vytas Be- 
leckis, Romas Sedlickas, Ju
dita Žilevičiūtė ir kt. buvo 
išstatę savo kūrinius paro
doje, kuri įvyko kovo 25-26 
d., Apreiškimo parapijos sa
lėje, Brooklyne, N. Y., Stu
dentų Skautų S-gos New 
Yvrko skyriaus iniciatyva.

• Baltijos Klubas Chicago
je, įvykusiam susirinkime 
kovo 26 <1.. vietoj užuojau
tos spaudoje, klubo nariui 
Petrui M. šileikiui. jo tėvui 
Lietuvoje mirus, surinko 
$26.00 ir juos paskyrė žu
vusioms dėl Lietuvos lais
vės paminklo statymo išlai
doms padengti. Pinigai bu
vo Įteikti vienam iš pamink
lo statytojų — gen. M. Rėk
laičiui.

Po ilgos ir sunkios ligos

VALERIJAI LASTAUSKIENEI
mirus, jos dukterį V. NEM1CKIENĘ, Dr. BR. NE- 
MICKĄ, jų sūnus ir artimuosius giliai užjaučia ir 
drauge liūdi

E. J. Sirusų šeima

VALERIJOS NEMICKIENĖS mamai
A. A. V. LASTAUSKIENEI 

mirus, visai BRONIAUS NEMICKŲ šeimai ,nete- 
kusiems brangiosios mamos, uošvės ir senelės, 
reiškiame širdingą užuojautą ir kartu visi liūdime

Elena, Dalia, Romualdas, 
Rimgaudas ir Vidas Nemickai

• Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje, 
visuotinam narių susirinki
me, įvykusiam kovo 25 d., 
išrinko naują valdybą: adv. 
J. Našliūnas — pirm., agr. 
Ant. šantaras — vicepirm., 
agr. Jonas Pročkys — sekr., 
ekon. Stepas Trinkauskas 
— iždininkas ir dr. Jonas 
Pavilonis — narys.
• Danutės Impulevičiūtės ir 
Vytauto Bertašiaus jungtu
vės įvyks birželio 17 d., Phi- 
ladelphijoj, Pa., kur abu 
jaunuoliai studijuoja ir ak
tyviai reiškiasi lietuvių vi- 
suoinen i n i a m gyvenime. 
Danutė yra A. ir B. Implevi- 
čių, nuoširdžių tautinės są
jungos, LB-nės ir Karių Ve
teranų Ramovės veikėjų 
dukra.
• Leonas Prūseika — Al
bertas Vabalas (jo tikroji 
pavardė), komunistinės Vil
nies redaktorius, mirė Chi
cagoje koyo 24 d.
• Julius Nesavas, iš Bloom- 
field Hills, Mich., mokėda
mas už Dirvą atsiuntė $5.00 
auką.

PAGERBĖ KUN. BENEDIKTĄ 
SUGINTA

Kovo 21 dieną Chicagoje, susi
rinko būrelis jo bičiulių pasvei
kinti vardadienio proga žinomą 
jį ir nenuilstamąjį Vasario 16 
Gimnazijos rėmimo organizato
rių ir apaštalą. Kun. Sugintas 
jau yra surinkęs ir pasiuntęs 
Vasario 16 ir seleziečių gim
nazijoms apie 75.000 dolerių.

Pagerbiman buvo atvykę: LB 
Chicagos apygardos pirmininkas 
Jonas Jasaitis, dr. Juozas Kižys, 
A. Gulbinskas su ponia, Alb. 
Valentinas ir kt. Taip pat atvy
ko buv. Vasario 16 Gimnazijos 
mokinių delegacija, kurie dabar 
jau studijuoja Chicagos universi
tetuose; Renata Petrauskaitė, 
Rimvydas Sliažas ir Vidman
tas Raišys. Jie varduvininkui 
įteikė dovaną -- batus su "gele
žiniais padais", idant jis galėtų 
eiti ir eiti, it tas amžinas žy-

VIRŠUJE: Dainavos ansamblis su savo vadovais naujausiame 
sąstate, 15 metų sukakties proga, balandžio 9 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje Chicagoje išpildys sukaktuvinio koncerto progra
mą.RUOŠIASI A.L. TAUTINĖS 

SĄJUNGOS SEIMUI
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos Centro Valdy
ba kovo 26 d., Dubysos pa
talpose, sukvietė platesnį 
vienminčių susirinkimą, ap
svarstyti busimojo seimo 
programą ir pasisakyti ei
namaisiais reikalais.

Susirinkime, be Centro 
Valdybos, dalyvavo Chica
gos skyriaus valdyba, E. 
Chicagos skyriaus atstovai: 
K. Pocius ir R. Nemickas, 
Cicero — p. Vasys ir dr. K. 
Sruoga, Wisc. — p. Petru- 
šaitis, Vilties D-jos pirm, 
dr. J. Bartkus, Chicagos 
ALT skyriaus pirm. dr. Kv. 
Verbickas, P. Vėbra ir spau
dos komisijos atstovai.

Sąjungos pirmininkas inž. 
Eg. Bartkus painformavo 
dalyvius apie šaukiamą 
Tautinės S-gos seimą. Vil
ties Draugijos pirmininkas 
dr. Bartkus pranešė, kad 
seimo metu vyks ir šios 
draugijos narių susirinki
mas.

Susi rinkimo dalyviams 
pasisakius kai kuriais klau
simais eita prie atskirų ko
misijų sudarymo.

Sąjungos pirmininkui inž. 
Bartkui pasinius buvo su
darytos šios komisijos:

Seimo rengimo komisija 
— vadovauja Chicagos sky
riaus pirm. A. Janukaitis su

das, berinkdamas vis po doleri iš 
gerų žmonių geram tikslui. Kun. 
Sugintas, nežiūrint jo amžiaus, 
vaikšto pėsčias, neturi "cadi- 
laco"...

Vuvo pasikeista nuoširdžiais 
žodžiais ir varduvininkui palin
kėta dar ilgai, ilgai nepavargti 
šiame kilniame darbe. Buto šei
mininkė Petronėlė Kazlauskienė 
susirinkusius pakvietė prie vai
šių stalo.

A.V.

Rekolegcijos Chicagos lie
tuvėms moterims buvo pra
vestos Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Susirinko gražus bū
rys inteligenčių moterų pa
siklausyti garsaus pamoks
lininko kun. Alf. Grauslio.

Per tris vakarus koplyčia 
buvo perpildyta. Kun. A. 
Grauslys patiekė pluoštą fi
losofinių ir psichologinių 
minčių, atitraukdamas lie
tuvę moterį nuo kasdieninės 
pilkumos Gilūs ir prasmingi 
pamokslai paliko didelį įspū
dį ir kiekviena rekolekcijų 
dalyvė parsinešė į savo šei
mos židinį daug pamokan
čių ir naudingų patarimų.

Bendrai pusryčiais Jauni
mo Centre buvo baigtos, 
giedrininkių iniciatyva su
organizuotos ir kasmet ruo
šiamos rekolekcijos.

Paciumi, Petrušaičiu ir kt.
Banketo komisija — va

dovauja — P. Vėbra su Ne- 
micku ir kt.

Ponių talkos komisija — 
vadovauja B. Paplėnienė ir 
kt.

Palydu komisija — vado
vauja A. Virbickas ir kt.

Spaudos komisija — va
dovauja Jurevičius, Kasniū- 
nas, Rekašius.

Iš visų čia paminėtų ko
misijų, žinoma, daugiausia 
turės vargelio: Seimui reng_ 
ti komisija.

Po susirinkimo įvyko kuk
li kavutė, kuri ilgokai užsi
tęsė. Kavutės metu buvo pa
sisakyta įvairiais aktualiais 
reikalais. Ypač dėl P. Gri
gaičio įžaidinėjimo mirusio 
Dr. Br. Dirmeikio. Po visų 
pasisakymų susirinkusi e j i 
vienbalsiai įpareigojo Cent
ro Valdybą per visą lietu
višką spaudą pareikšti P. 
Grigaičiui griežtą protestą.

J. Jurevičius

E. CHICAGO
Paskirstytas pelnas

Tautinės Sąjungos East 
Chicagos skyriaus visuoti
nis narių susirinkimas įvy
ko kovo 17 d., 3:30 vai. p. p. 
Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos patalpose, Harbor, 
Indiana. Susirinkimą atida
rė skyriaus pirmininkas Ka
zimieras Pocius, kuris pa
kvietė pirmininkauti Joną 
Rimkūną, sekretoriauti A. 
Domarkienę.

Pagrindinis šio susirinki
mo tikslas — paskirstyti 
gautąjį pelną už parduotą 
namą, atstovų išrinkimas į 
Tautinės Sąjungos įvyks
tantį seimą ir patalkio-pa- 
baigtuvių aptarimas.

Po ilgokai užsitęsusių dis
kusijų susirinkimas gautąjį 
už namą pelną paskirstė: 
Antano Smetonos monogra
fijos išleidimui $600.00, 
Tautinės Sąjungos Centro 
Valdybai $200.00, Vilties 
Draugijai $200.00, Lituanus 
žurnalui $100.00, Vasario 16 
Gimnazijai $50.00, Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo signatarams: profeso
riui Kairiui ir profesoriui 
Biržiškai po $50.00, ir patal- 
kiui-pabaigtuvėms suruošti 
$150.00.

Visas kitas'gautas pelnas 
nutarta laikyti skyriaus ka
soje kitiems reikalams.

Į Tautinės Sąjungos Sei
mą, Įvykstantį gegužės 27 
— 28 d. buvo išrinkti: sky
riaus pirmininkas Kazimie
ras Pocius, sekretorius Ta
das Mečkauskas ir Jonas 
Rimkūnas.

Pakenė

APAČIOJE: Dainavos ansamblio vienas iš dirigentų Algis Šim
kus repeticijos metu tariasi su ansamblio taut. šokių grupės vado
ve I. Raliene dėl koncerto programos.

Artėja Dainavos jubiliejinis koncertas
Dainavos sukaktu vinis 

koncertas jau ne už kalnų. 
Jis įvyks balandžio 9 d.. Ma
rijos aukštesniosios mokyk
los salėje.

Ansamblio koncerto pro
gramoje svarbiausią vietą 
užima J. Siniaus kantata 
"Troškimas laisvės”, kurią 
atliks choras su solistais 
Dana Stankaityte ir Algir
du Braziu. Fortepionu dai
nas palydės Vladas Jakubė- 
nas, vargonais — Algis Šim
kus. Kantatą diriguos Ste
pas Sodeika.

Antrosios programos da
lies pirmoje pusėje bus iš
pildyta merginų ir senio 
scena iš St. Šimkaus operos 
"Pagirėliai”, čia, be choro, 
dainuos Dana Stankaitvtė 
ir Jonas Vaznelis. Toliau 
mišrus choras, diriguoja
mas Algio Šimkaus, sudai
nuos tris dainas, o po to 
seks taut. šokiai, D. Stan- 
kaitytės ir J. Vaznelio due
tas, A. Brazio solo, vyrų 
choro dainas, mišraus choro 
dainos. Taip pat paįvairini
mui bus ir kelios deklama
cijos.

Nors šis pastatymas vyks 

koncertinėje formoje, ta
čiau režisierius Antanas 
Rūkas čia jam žada duoti 
naują veidą. Gražios Vikto
ro Petravičiaus dekoracijos 
taip pat padės sudaryti jau
kesnę koncerto nuotaiką.

Susidomėjimas šiuo su
kaktuviniu Dainavos kon
certu Chicagoje yra dide
lis. Daugumas bilietų jau 
buvo išparduoti kelioms sa
vaitėms prieš koncertą. Rei
kia tikėtis, jog ir šį kartą 
salė bus perpildyta, kaip ir 
per kelis ankstesnius an
samblio pasirodymus.

E. š.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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