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Pekino - Maskvos nesutikimai
AMERIKOJE IR EUROPOJE LAUKIAMA SO
VIETŲ IR RAUDONOSIOS KINIJOS KONFLIK
TO, TAČIAU UŽMIRŠTAMA, KAD TOKIAM
KONFLIKTUI NĖRA NEI PRASMĖS NEI GA
LIMYBIŲ, NES ABIEJŲ GALYBIŲ JĖGOS NE
LYGIOS: KINIEČIŲ PER DAUG, KAD JUOS VI
SUS SUĖMUS, O SOVIETAI PER GERAI GINK
LUOTI, KAD JUOS ŽMONIŲ MASĖM NUGALĖ
JUS. — DĖLTO ATVIRAS KONFLIKTAS ARTI
MIAUSIOJE ATEITYJE SUNKIAI ĮMANOMAS,
GREIČIAU LAUKTINAS BENDRAS FRONTAS
PRIEŠ 'IMPERIALISTUS*.

---------- Vytautas Meškauskas ---------Jei VVashingtono politika so
vietų atžvilgiu gali būti kuo nors
pateisinama, tai tik prielaida, kad
Chruščiovas supranta, jog tikra
sis pavojus jam gresia ne iš Va
karų, bet iš Rytų pusės, -- at
seit, kiniečių komunistų noras
vadovauti visam komunistinam
blokui. Toks noras remiamas dau
gumos principu — RaudonojeKinijoje šiandien gyvena net 714mi
lijonų žmonių, tuo tarpu Sovietų
Sąjungoje tik 220 milijonų. Pra
monės atžvilgiu sovietai daug ga
lingesni: jų plieno gamyba siekė
1960 m. 65 milijonus tonų, kinų
tik -- 18 milijonų tonų. Sovietų
Sąjungoje žemės apdirbimui yra
įkinkyti 238 tūkstančiai traktorių,
Kinijoje tik 10 tūkstančių. Sovie
tų Sąjunga yra labai gerai apgink
luota valstybė, kuriai kiniečiai
negali sudaryti jokios rimtos
grėsmės dabar ir netolimoje atei
tyje, nors jų gyventojų skaičius
kasmet priauga tarp 10 ir 14 mi
lijonų! Žinoma, gali ateiti lai
kas, kada ir kiniečiai įsigys ato
minių bombų, kas situaciją iš
. karto pakeistų. Tai tolimesnis
ateities dalykas, tačiau, bent taip
mano daugelis amerikiečių ir iš
dalies europiečių politinės sce
nos stebėtojų, sovietų intere
suose būtų jau dabar su ameri
kiečiais susitarti dėl atominio
apginklavimo kontrolės visame
pasaulyje ir tokiu būdu bendrom
jėgom neleisti kiniečiams atomi
niai apsiginkluoti.
Taip manantieji savo prielai
doms įrodyti, po Kubos krizės,
turi daug argumentų. Tuo tarpu,
kai Maskvos ’Pravda* KennedyChruščiovo kompromisą dėl Ku
bos pavadino "išminties perga
le", kinų komunistų "Liaudies
laikraštis" tą kompromisą pava
dino apgaule, po kuria slypi sovie
tinis ’Muenchenas*.
Svarbiausias pažiūrų skirtu
mas tarp Maskvos ir Pekingo
komunistų yra tačiau jų priešų
-- ‘imperialistų* įvertinimas.
Tuo tarpu, kai Chruščiovas viso
pasaulio komunistus įspėjo, kad
tie, kurie JAV vadina ‘popieriniu
tigru’, turi atsiminti, kad tas tig
ras visdėlto turi atominius dan
tis, Raudonosios Kinijos valdo
vas Mao atsikerta: "Kad ir kažin
kokius dantis imperializmas tu
rėtų — tankų, raketų ar atominių

ginklų -- jie negali pakeisti im
perializmo popierinio tigro pri
gimties.". Ne ginklai galų gale
nulemia -- aiškino Mao -- bet
masės, o jų kiniečiai turi dau
giau.
Savaime aišku, kad tokio po
būdžio nuomonių pasikeitimas ke
lia viltis tų, kurie laukia atviro
konflikto tarp tų dviejų raudonų
jų valstybių. Bet jie, tačiau, už
miršta, kad, nepaisant visų pa
žiūrų skirtumų ir Chruščiovas
ir Mao galutiniu savo tikslu lai
ko komunizmo įsigalėjimą visa
me pasaulyje. Tas tikslas ir jėgų
nelygumas: sovietai negali Kini
jos užkariauti, nes ji tam reika
lui per didelė ir bandymas tai pa
daryti automatiškai atstatytų
priešsovietinę Kiniją didelėj te
ritorijos dalyje, iš kitos pusės,
kiniečių masės nieko negali pa
daryti atominiams ginklams, tai
verčia abiejų valstybių vadus, ne
paisant visų pažiūrų skirtumo,
ieškoti bendrų interesų ir jie la
bai dažnai būdavo atrandami: Ko
rėjos kąra3, Viet-Namo karas,
Kubos krizės sutapimas su Indi
jos užpuolimu, tai tik keli labai
ryškūs pavyzdžiai.
Tiesa, kinų komunistai iki šiol
palyginti labai mažai paramoj
susilaukė iš sovietų komunistų
pusės. Reikia atsiminti, kad tuo
laiku, kai Mao nepaprastai var
gingose sąlygose vedė partiza
ninį karą prieš Čiangkaišeką,
Stalinas broliavosi su jo prie
šu ir komunistiniams partiza
nams jokios pagalbos neteikė. Po
antrojo karo Stalinas darė pas
tangas įsigalėti Kinijoje, kas gal
būt jam ir būtų pasisekę, jei ne jo
noras tuo pačiu laiku įsigalėti ir
Vidurio Europoje. Abiems tiks
lams pasiekti neužteko jėgų. Sta
linui mirus ir prasidėjus varžy
bom dėl jo sosto, Mao palaikė
kandidatą Chruščiovą. Tas 1954
m. atvykęs padėkoti į Pekingą,
atidavė kiniečiams Daireno ir
Port Arthuro uostus ir 500 mili
jonų rublių paskolą. 1957 metais
Mao dar sykį pasitarnavo Chruš
čiovui, jį užstojęs tuo metu, ka
da po Vengrijos sukilimo patys
komunistai pradėjo kritikuoti
Chruščiovo politiką.

masis galų gale gavo progos at
silankyti JAV. Tada 1959 m. jis
Camp David tarėsi su preziden
tu Eisenhoweriu. Prasidėjo va
dinamas "Camp David dvasios"
laikotarpis sovietų - amerikie
čių santykiuose, kas sukėlėdidelio nepasitenkinimo kiniečių tar
pe. Tik tam, kad nuramintų Mao,
Chruščiovas pasinaudojo U-2 in
cidentu (lakūno Powers numušimu virš sovietų teritorijos) ir
dramatiškai suardė Paryžiuje
prasidėjusią viršūnių konferen
ciją. Tačiau toks Chruščiovo nu
sileidimas nebepatenkino Mao, ku
ris nuo to laiko atvirai pradėjo
siekti ‘dvasinės vadovybės* so
vietų bloke. O po naujo Chruščiovo-Kennedy susitarimo dėlKubos Mao taip supyko, kad prasi
dėjo abipusis koliojimas ir vėl
Chruščiovas ... parodė noro nu
sileisti. Neseniai Laoso karaliui
viešint Maskvoje Chruščiovas
baliaus metu apkabino naują Ki
nijos ambasadorių Pan Tsu-lįir,
rodydamas užsienio žurnalis
tams, sušuko:
"Štai naujas Kinijos ambasa
dorius! įsidėmėkite: mes bend
radarbiaujame su Kinijos kom
partija ir taip darysime ateity
je. Aš jums garantuoju, kad ka
da mes užmesime paskutinį kas
tuvą žemių ant kapitalizmo kapo,
tai padarysime kartu su Kinija."

KURIOS MARGUTIS BUS GRAŽESNIS? Jaunos Clevelando skautės Regina Pliodžinskaitė, Marytė
Ežerskytė ir Eglė Giedraitytė, gavusios iš vyresniųjų patarimų, stengiasi kuo gražiau išmarginti lie
tuviškais raštais velykinius margučius...
J. Garios nuotrauka

LIETUVOJE KADRAI LEMIA VISKĄ

25.5; Latvijoje29.7; Estijoje 31.9; monės vystymas su kadrų ruoši
Gudijoje ir tai dar 21.7, gi Lietu mu.
Nieko neįtikins toks išsisuki
voje tik 20.5 (devinta vieta tarp
nėjimas -- jei abu sektorių valdė
penkiolikos respublikų).
Negeriau su kitu rodyklių ta pati centralė, kaipgi ji nesuge
(technikų skaičius ant šimto in bėjo jų koordinuoti?! Nenorėta, ir
žinierių), būtent -- bendrasąjun- tiek. O kas liečia "naująją erą”,
giniu lygiu 242; Gudijoje 233; Es prasidėjusią po maskolių valdy
tijoje 215; Latvijoje214. Lietuvoje mo reformos per sovnarchozą, nemanykim, kad apsieita be naujų
tik 167 (dvylikta vieta).
Mes esame nagrinėję ir nuro "klaidų". Rodos dar labai nese
dę to reiškinio priežastis, būtent, nai okupacinėje spaudoje nuskam
Maskvos planingą Lietuvos dis bėjo šūkis, kad "žalinga" siekti
kriminavimą. Į mūsų kraštą žiū savų kadrų armijos; patarta Lie
rėta kaip į žmogienos žaliavų tuvos jaunimui nešdintis į Rusi
rezervatą deportacijoms; krašto ją mokslo besiekiant; Lietuvai sifi
ūkis lpuvo apkraunamas nuosto lyta "kadrų pasikeitimas" t.y. at
lingomis įmonėmis, kurių defi sikviesti specialistų rusų.
Jau nuo 1958 m. buvo žinoma,
citą teko sumokėti Lieuvai, pro
dukciją atiduodant metropolijai; kad Lietuvai pagaliau išskirta
kasmet Lietuvai teko ir tenka daugiau investicijų, statys nau
atiduoti milžiniškas sumas gry jų įmonių, sukurs daugiau darbo
nais centriniam iždui — tuo tar viečių. Negi Vilniuje nežinota,
Balandžio 4 d. vilniškė Tiesa taikos reikalo suprasti nepajėgia pu verkiant reikėjo mokyklų, tech kad reikės savų specialistų? Ko
paskelbė pasikalbėjimą su kanau ir nenori”.
dėl tad pažabota arklys nuo uo
nikumų ir tt.
ninku J. Stankevičių, kur kanau
Popiežius Jonas XXIII, kan.
Nepraėjo nei trys-keturi me degos? Plano klaida? Nemanytu
ninkas sakosi, kad jį labai nu Stankevičiaus vardu Tiesoje iš tai nuo tokių reiškinių iškėlimo, me, o tyčiomis tai padaryta: in
džiugino Nikitos Chruščiovo ir spausdintais žodžiais tariant, kai trukumą ėmė ir pastebėjo dustrializacija turi prilygti ru
popiežiaus Jono XXIII pasikeiti "yra ryžtingai {stoję įtaikos gy pati Vilniaus "savivalda". Savai sifikacijai, kitaip ji maskolių
mas laiškais. Tai esąs didelis nimo sąjūdį ir tuo klausimu daž me aišku, kad aiškinimas: oku akyse neturi prasmės. Tyčia su
indėlis į taikos reikalą. Dėl to nai ir aiškiai pasisako, neatsi pacinė spauda pradeda nuo Nepr. vėlinta specialistų ruoša, tikslu
visi Lietuvos vyskupijų valdytojai žvelgdamas j kaikuriuos prieši Lietuvos dergimo, bet nieko tai suteikti "progos" geriausias vie
(kaip jis sako -- Lietuvos kata ninkų balsus".
neįtikins. Meluoti reikia, juk "ne tas išdalinti rusams - atėjūnams,
likų bažnyčios vadovai) pasiuntę
Prieš tai kan. Stankevičius pa būt maskolius jei nemeluotų" (Ku lietuvių pinigais, lietuvių žemėje
popiežiui sveikinimo telegramą. sisako, kad jis pats "taikos gy dirka). Rodos, būta gražaus lai statomose įmonėse.
Ta proga jis formaliai išskaičiavo nimo sąjūdžiui" priklausąs nuo ko ruošti kadrus, daugiau kaip 17
Šiuos dalykus aiškindamas, Pla
kas kurios vyskupijose yra valdy pat jo pradžios. (Jis formaliai okupacijos metų.
navimo komisijos pirmininkas A.
tojai, būtent: Telšių vyskupijoj suorganizuotas Maskvoje). Pa
O šiaip tik patvirtinama, kas Drobnys (Švyturys 1963. IV) pri
vyskupas Petras Maželis, Kauno reiškimai taip suredaguoti, jog mūsų teigta jau senai. Esą, pra leidžia net tokius absurdus, tvir
arkivyskupijoj ir Vilkaviškio išeina, kad ir popiežius dabar eityje, prieš 1957 m., įvykę "pla tindamas, kad Lietuvos jaunimas,
vyskupijoj -- pats kanauninkas jau yra ryžtingai įsijungęs į tą no klaidų". Lietuvos įmones, gir esą, mokytis nenori(!). Na.oplaJuozapas Stankevičius, Vilniaus patį Maskvoje suorganizuotą "są di, valdė Maskva; valdė ji ir švie ningą politiką pramonėje įtaisant
arkivyskupijoj -- kaunauninkas jūdį", o jo priešininkai esą tik timą --štai kodėl nesiderinopra- rusus jis aiškina šitaip:
Česlovas Krivaitis, Kaišiadorių egzilai -- aiškus pirštu parody
"Negi lauksime, kol šiemet įs
ir Panevėžio vyskupijose --ka mas, neminint vardo, į vyskupą
tojęs į institutą abiturientas po
nauninkas Povilas Bakšys.
penkerių ar šešerių metų užpil
V. Brizgį, kuris irgi dalyvavo Va
Paklaustas apie Vatikano susi tikano susirinkime ir su kan.
dys spragą inžinierių gretose?"
rinkimą, kan. Stankevičius davė Stankevičium matėsi.
Ne, draugai -- vardan komu
Tiesai pageidaujamą pareiškimą:
nizmo laukti negalima. Dėkokim
"Labai charakteringa tai, kad tie MIRĖ PROF. V. SEZEMANAS
VO ŽENTUI Adžubei bus sutėik- Leninui, kad vardan "broliškos
atstovai, kurie dirba savo taupo
Kovo 30 d., vos du mėnesiai
tas ministerio titulas ir -- Sov. pagalbos" koks ruselis sutinka už
se, daugumoje yra taikos šalinin prieš aštuoniasdešimtąjį gimta
Sąjungos kultūrinio gyvenimo prieinamą kainą atsidanginti Lie
kai. O tie, kurie dėl karo ar kitų dienį, Vilniuje mirė filosofijos
tuvon. Tik pagalvokit koks iš jųjų
priežiūra.
Chruščiovo - Mao santykiai priežasčių nuo savo tautų atitrū profesorius V. Sezemanas. Gi
* JAV TAIKOS KORPUSAS pusės pasiaukojimas!
pradėjo blogėti tuo metu, kai pir- ko, vadinamieji egzilai (išeiviai), męs Suomijoj, mokęsis Vokieti
Ir kai už "penkerių ar šešerių
(PEACE CORPS) ieško 30 teisi
ninkų, kurie sutiktų kodifikuoti metų" anas abiturientas taps in
joj, dėstęs filosofijos mokslus
Petrapily, nuo 1923 metų prof.
įstatymus 6 Afrikos valstybėms. žinierium, jisai galės keliauti į
* JAV AMBASADORIUS MASK "plačiąją tėvynę", kitur "įsidar
Sezemanas dėstė filosofiją Lie
tuvos universitete. Dirbo ir da
VOJE FOY KOHLER pranešęs binti". Ar ne vistiek, kur jis tar
bartiniame universitete Vilniuje, prez. Kennedžiui, kad Chruščio naus komunizmo statybai?
O Lietuvoje, broliškos pagal
anot oficialaus nekrologo, "nepai vas sutiktų paskubėti ištraukti
sant sudėtingo ir prieštaringo visą kariuomenę iš Kubos, jei bū bos vardan atsibastęs rusas, var
mokslinio kelio ir senyvo am tų sustabdyti pogrindžio puolimai dan to paties komunizmo, laiky
sis pelningoj vietoj įsikibęs, ne
žiaus".
(LNA) ant sovietinių laivų.
blogiau
už Ludendorfo Oberosto
* KANADOS RINKIMUOSE LAI
MĖJĘ LIBERALAI negavo reika valdininką ar Hitlerio laikų vo
lingo kvorumui atstovų skaičiaus kiškąjį kolonistą.
Bet būtų klaidinga visą kaltę
ir turės sudaryti koalicinę vy
riausybę. Pralaimėjęs premje be išimties suversti tik Maskvos
ras Diefenbakeris tikisi, kad ko planui. Gera jos dalis tenka tąalicinės vyriausybės sudarymo jai Saikai, kuri, jau be tautybės
•
sunkumai gali privesti prie naujų skirtumo, sudariusi naujos kla
* JAV GYNYBOS PAJĖGAS rinkimų. Jis dar nėra nustojęs sės monopolį Lietuvoje, gerose
UŽKLUPO EILĖ NELAIMIŲ: nu vilties grįžti į premjero postą. vietose įsitaisiusi -- ne vardan
* KAD CHRUŠČIOVAS IŠGY politikos, bet grynai savo pilvo
skendo atominis povandeninis
laivas su 129 žmonių įgula, nu VENA JAUTRŲ POLITIN| MO interesais, senai blokuoja kelią
krito keli kariniai lėktuvai, pa MENTU neneigia nei komunistų jauniesiems lietuvių specialis
reikalavę ne mažą skaičių aukų. spauda už Sov. Sąj. ribų. Nikita tams.
* PREZIDENTAS KENNEDY turįs sunkumų ne tik ekonominėj
Nieko nepasakysi prieš tuos,
PASISTŪMĖJO VIENU ŽINGSNIU srityj, bet nesutariąs ir su kari kurie turi reikiamas kvalifikaci
PIRMYN savo programoje, Kon ne vadovybe ginklavimosi klau jas vadovaujančiai vietai užimti.
gresui paskyrus reikiamą sumą simais. Gi intelektualiniai sluoks Bet kiek šimtų ir tūkstančių ne
viešųjų darbų vykdymui.
niai nenorį sutikti su Stalino eros kvalifikuotų, J pelningas vietaš
*
SPĖJAMA,
KAD
CHRUŠČIOgrįžimu
kultūriniame gyvenime.
Atvažiuokit pas mane! Čia geriau pasiilsėsite!
(Nukelta į 2 psL)
Ne kartą šiame laikraštyje iš
reikšta nerimo
dėl
Lietu
vos planingo atsilikimo ruošiant
aukšto ir vidutinio išsilavinimo
specialistus. Kai kas gal tuo ir
patikėti nenorėjo, o vis tik skau
di tiesa. Pasirodo tas atsilikimas
liečia ir patį okupacinės politikos
"arkliuką", pramonę.
1961 m. pabaigoje tūkstančiui
pramonės darbuotojų teko tech
nikų - bendru sovietiniu lygiu —
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KANAUNINKAS J. STANKEVIČIUS
APIE POPIEŽIŲ IR IŠEIVIUS

ŽINIOS IŠ VISO
PASAULIO _
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(rainos javai ir Krimas, iš kur
ivietų lėktuvai puldinėja Rumujos naftos šaltinius. Maskva,
ip prinokęs vaisius, kada bus
imtas Leningradas ir Kijevas,
iti kris. Reikia būti paikiems,
d galvą nuleidus pulti vien
•emlių, ant kurio dega raudonoji

— Aš nusivylęs savo generolų
rategija, -- pareiškė Hitleris.
Pagal naują Hitlerio {sakymą iš
,n Bock grupės paimama viena
rvuočių armija { pagalbą Lee-

bą, paklausdamas Guderiano, ar
jis gal{s iš savo šarvuočių ką iš
spausti.
-- Su sąlyga, kad bus nustaty
tas tikslas, kurio svarbumas
kiekvienam būtų suprantamas.
-- Jūsnoritepasakyti.kad svar
biausias tikslas yra Maskva?
-- Taip, mano Fuereri.
Hitleris leido išsikalbėti. Pas
kui pats pradėjo kalbėti ir paklau
sė susirinkusių, ar jis teisus.
OKW ramsčiai Keitei, Jodl,Warlimont, Schumdt, gyveną Hitlerio

. MOSCOU

PENKIOS DIENOS, NULĖMUSIOS II PASAULIN! KARĄ (8)

MASKVA NEBERA SVARBIAUSIAS TIKSLAS...
Hitleris iš anksto pasirūpino, rai labiau kentėjo. Kai kurių ar
kad jo generolai negalėtų kištis mijos grupių pusė automobilių
l okupuoto krašto administravi negalėjo judėti { priek{. Bet tai
mą. Ant kulnų jiems lipo Rytų dar nebuvo kliūtimi. Tik viename
Teritorijų Ministerijos komisa taške nepasitvirtino Hitlerio pra
rai, veikią pagal nacio Rosenber- našystė -- sovietų armija po pir
go {sakymus. Jis buvo išdirbęs mųjų kautynių nesubyrėjo.
milžinišką plėšikavimo planą,
Pradžioj, birželio ir liepos mėvadinamą Oldenburg vardu. Pa
nesiais,
sovietų kareiviai masė
gal tą planą buvo {sakyta vogti
mis
pasidavinėjo
nelaisvėn, sa
visus išteklius, nekreipiant dė
mesio l civilių kančias. Mirę kydami: "Jūs mus išlaisvinote iš
bolševizmo.” Tarp jų buvo gene
badu paliks tuštesnę vietą vo
rolai, divizijų ar korpų vadai.
kiečių kolonistams.
Jie kalbėjo apie neišvengiamą kri
Hitleris viename savo {saky
zę raudonojoje armijoje, apie
me rašė: "Mes turime iš Rytų
teritorijų padaryti rojaus sodą... aukštųjų kariškių likvidavimą ir
nusižudymus. Bet vėliau pasida
pradėdami nuo gyventojų išnai
vimas nelaisvėn sumažėjo ir be
kinimo."
Aišku, jei būtų vedama kita laisvių kalbos tonas pasikeitė.
Dabar jie sakė, kad giną savo
politika, rusai būtų pasidarę są
kraštą nuo neteisėto vokiečių už
jungininkais. Sunki Stalino ran
puolimo, kad visi jie stovi už
ka krašte turėjo daug priešų.
Vokiečių armija, ardydama kol Staliną...
Stalinas karo pradžioj atrodė
chozus ir duodama žemes vals
lyg buvo dingęs. Ne jis, o Moloto
tiečiams, būtų sukėlusi Rusijoje
sukilimą. Bet Rytų Teritorijų vas paskelbė apie vokiečių agre
ministerijos įsakymai neleido siją ir kvietė rusus imtis ginklo.
paliesti kolchozųzpriešingai rei Pvi savaitės prabėgo Stalinui vis
kalavo spausti, kad jie duotų di nesirodant. Neutraliųjų kraštų
laikraščiai skelbė, kad jis areš
desnes duokles, negu davė so
tuotas,
kad pabėgęs | Mongoliją
vietams. Nebuvo klausimo iš
laisvinti rusų tautą, bet nustum ar Iraną... Staiga liepos 3 d. 6
ti ją { Aziją. Rusai buvo laiko vai. 30 min. per rusų radiją nu
mi žemesnės klasės žmonėmis skambėjo jo balsas, skelbiantis,
ir iš vokiečių negalėjo susilauk kad jis imąs i savo' rankas ar
ti jokio pasigailėjimo ar žmoniš mijos vadovavimą.
Pirmas jo {sakymas skelbė de
kumo.
ginti
žemę po vokiečių kojomis...
Šešios savaitės praėjo nuo tos !
dienos, kai 1941 m. birželio 22 d.
Nei vienas svaras grūdų, nei
3 vai. 20 min. visu Rusijos fron vienas litras benzino neturi būti
tu prasidėjo puolimas. Patys vo palikta priešui. Okupuotose sri
kiečiai netikėjo atsiektais laimė tyse turi organizuotis partizanai
jimais. Milžiniškoje Rusijos te ir naikinti vokiečių susisiekimo
ritorijoje vokiečių šarvuočiai pa tinklus.
siekė geresnių rezultatų negu Len  Tačiau tas vokiečių žygiavimo
kijoje ar Prancūzijoje. Beveik 3 j Rytus nesulaikė ir rugpiūčio mė
milijonai rusų kareivių jau buvo nesi vokiečių kariuomenė jaubupaimta nelaisvėn, tuo tarpu vokie- vo įsiveržusi giliai { Rusiją,
čių nuostoliai dar buvo maži. Šiaurėje Leeb armija artėjo prie
Medžiaginiai nuostoliai buvo Lenngrado. Pietuose Rundstedt
didesni. Tankams atsirado dide baigė nugalėti maršalą Budjolis priešas -- dulkės. Jei žmo niną. Gi centre, svarbiausiame
nės skundėsi troškuliu, tai moto- sektoriuje, sovietų armija visiš-

kai buvo sudaužyta nuo von Bock
smūgių. Smolenskas paimtas. Iki
Maskvos buvo likę tik 400 km. ir
žvalgyba tvirtino, kad iki sostinės
nėra jokių rimtos gynybos linijų.
Vokiečių kareiviai apsidengę
storu dulkių sluoksniu buvo iš
MPP.NOIRt
vargę. Tai ne Prancūzijos užka
riavimas, kur jų laukė gražios
merginos. Bet kareivių moralė
Barbarossa planas, kuris buvo Hitlerio patvirtintas 1940 m.
dar buvo tvirta. Visi skubėjo pa
imti svarbiausią objektą -- Mask gruodžio 18, bet jo vykdymas pradėtas tik po šešių mėnesių...
vą.
bui, o kita į pagalbą von Rundsted- malonėje,pritarė Hitleriui irGuĮ Novy Borisov susirinko vo tui. Likusios grupės jėgos tęsia derian išėjo nugalėtas.
kiečių armijų vadai. Visų nuste- puolimą Maskvos kryptimi.
Rugpiūčio mėnesi vokiečių ar
bimui, Hitleris vieną po kito pa
mija savo tankus nukreipė — ne
vieniai išklausinėjo generolus,
Tik vienas generolas Guderian, į Maskvą...
kad nežinotų, ką kiti yra pasakę. drąsus ir pasižymėjęs frontuose,
Kitame numery: GAL IŠTIESŲ
Hitleris visų klausė, koks turi dar galėjo bandyti perkalbėti Hit
būti šios kovos tikslas. Bendras lerį. Jo draugai kalbino, kad jis HITLERIS YRA NEĮVEIKIAMAS
G
išdėstytų Hitleriui tikrąją padė
visų atsakymas -- Maskva.
Nepataisomi kariškiai. Dar ti. Jis sutiko ir gavo pasimaty
kartą jie nieko nesuprato. Hitle mą su Hitleriu. Atvykęs { štabą,
ris juos visus sušaukė, kad pasa jis susiduria su štabo viršininku
kyti, jog jie labai apsirinka. Mask maršalu von Brauchitsch, kuris
(Atkelta iš 1 psl,)
va yra antraeilis objektas, o gal jam uždraudė atnaujinti klausi
patekusių
dėl kitų "nuopelnų",
net trečiaeilis... Pirmoj vietoj v. mą dėl žygio { Maskvą: "Hitreikia paimti Leningradą, šitą bol- leris priėmė sprendimą ir jone- plėšti ir tukti neusiteikusių, pa
žangą stabdančių, sėdi pramonės
ševizmo lopšj, kuriame yra gink- pakeisite. Kam dar erzinti?"
laviruosi fabrikai. Antroj vietoj
Bet pats Hitleris užvedė kal- šiltose vietelėse? Bandyk tu juos

Lietuvoje...

iškrapštyti? Nedrįsta jųliestinei
okupacinė spauda, tų "praktikų",
kurie, esą, dažnai geriau "nusi
mano" reikaluose už kvalifikuo
tą specialistą su aukštuoju moks
lu.
Kad 63% visų pramonėje dir
bančių meistrų neturi nei vidu
rinio specialaus išsilavinimo, ne
bėda; tie žmonės iš tikrųjųpraktikai. Jau kiltų abejonių dėl 35%
inžinierių pareigas einančių, ir
dėl 14% tarpe vyr. inžinierių, ku
rie nei vidurinio cenzo neturi, t.
y. nekvalifikuoti einamas parei
gas atlikti. Tiek jau to — jiems
yra papildomi kursai.
Tik štai kur "nusipelniusieji":
48% visų Jmonių direktorių; 50%.
visų cechų viršininkų bei pava
duotojų; 34% visų gamybos sky
rių ir barų viršininkų ir net 83%
visų vyresnių ir vyriausių bu
halterių. Šie Lietuvos pramonės
vadovai apart "nuopelnų" neturi
nei vidurinio išsilavinimo cenzo!
Pasirodo, kad tokių "praktikų"
esama 50.6% vadovaujančiose vie
tose! Šioje srityje Lietuva "nu
gali" jau tik vieną Turkmėnijos
respubliką. Net pas gudus tas
nuošimtis siekia tik 38%.
Negi lauktina iš šitų "nusipel
niusių" vadovų, kad jie geru no
ru užleistų vietas kvalifikuotiems
jauniesiems kadrams? Negi jie
būtų suinteresuoti tinkamu kad
ru, tinkamo skaičiaus paruoši
mu?
Žinoma, kad ne. Tai jie pirmo
je eilėje stengiasi diskredituoti
jaunimą, neprileisti prie studi
jų dėl "buržuazinės kilmės", dėl
"laikymosi religinių prietarų",
dėl neva nepakankamo politinio
"subrendimo". Šitiems draugams
kaip bitei medutis "kadrų pasi
keitimas" .— atseit: atsirinksim
kas { mūsų kompaniją tinka, at
sirado čia manančių, kad lietu
viai specialistai turi teisę pir
moje eilėje įsidarbinti savam
krašte... Juk tai "buržuazinis
nacionalizmas", atrūgos, atplai
šos, žalingi praeities įpročiai.
Taip jie galvoja.
Galėtum žmogus pagalvoti, kad
tai iš dalies generacijų kaitos iš
dava; bet juk pats Nikita nesenai
"{rodė", kad antagonizmo tarp tė
vų ir vaikų generacijos šlovingoje
Sovietų Sąjungoje nėra. Tai kas
čia? Tikra kova prieš vieną iš
naudotųjų klasę. Ir okupacinėmis
sąlygomis neišvengiamai ji įgau
na tautinės kovos antspalvĮ.
v.b.
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DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 DIENŲ VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
DIVIDENDUS PRISIUNČIAM PAŠTU
KAS 90 DIENŲ VISOMS INVESTAVIMO
SĄSKAITOMS
SIOS SĄSKAITOS YPAČ REKOMENDUOTINOS PENSUON1ERLAMS, KURIEMS SVAR

BU PROCENTUS GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA...
VISOS TAUPYMO SĄSKAITOS YRA APDRAUSTOS IKI $10,000.00 FEDERALINĖS VALDŽIOS AGENTŪROS.
PINIGAI PADĖTI IKI 15-tos DIENOS NEŠ DIVIDENDUS NUO 1-mos MĖNESIO DIENOS.
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GEORGE V

VELTUI
LIETSARGIAI
ATSINEŠKITE SENĄ LIETSARGĮ. DEPOSITUOKIT
$200, AR DAUGIAU I TAUPYMO SĄSKAITĄ, IŠ

MAINYSIME I NAUJĄ LIETSARGĮ.
daboja kaip paukitelis ateina pasidėti pinigus i St. Anthony Savings
ir išmainyti son* sulOžusj savo lietsargi i naujg.

VAIKUČIAMS VELTUI ZUIKUČIAI
PliuSini* zuikuti* «u $10 ar daugiau depozito j vaikuži*
taupymo ***kalta>...

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 SOUTH 49th COURT

CICERO 50, ILLINOIS
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, Vedėjas
Narys Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois

PASKOLOS NAMAMS — 5’/2% iki 25 METŲ — MĖNESINIAIS ATMOKSIMAIS
TELEFONAI: 2424395
6564330

BIZNIO VALANDOS:

Plrmad. nuo 9 Iki S; leitad. nuo 9 iki 1;
Antrad., Ketvlrtad., Penktad. nuo 9 Iki S;
Tročiad. uždaryta vIh dleng.
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jis laikė svarbesniu dalyku, to
dėl norėjo, kad valdovo namai
būtų pilni. Tad nepasisakome
prieš savo draugijas, klubus ir
partijas. Visa tai reikalinga, kiek
kas turi gyvenime realios atra
mos. Bet taip pat būtina, kad ir
mūsų Bendruomenės namai "bū
tų pilni", nes ji sėkmingai tiesia
tiltus per mūsų skirtybes ir vyk
do uždavinius, kurie mums bend
ri ir kurie tegali būti Įstengiami
visų mūsų bendromis pastango
mis.

7*
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AR AUKOTINI PRINCIPAI
TAIKOS OBALSIUI?
U S News and World Report vedamųjų autorius David Lawrence,
kalbėdamas apie 'naująjį neutralizmą’ JAV užsienio politikoje, klau
sia, ar amerikiečiai jau turėtų išplėšti iš savo istorijos vadovėlių
skyrius apie Amerikos Revoliuciją, kurios metu protėviai prisiekė
aukosią "gyvybes, turtą ir šventą garbę", kad iškovojus iš tironijos
nepriklausomybę.
Autorius taip pat prileidžia, kad esamos politikos raidoje JAV
• privalėtų atsiprašyti tas vyriausybes Azijoje ir Afrikoje, dėl kurių
"neutralios" politikos turėta nesusipratimų.
Tokias ir panašias sugestijas skaitome ne viename laikraštyje
ir žurnale. Pagrinde imant JAV vyriausybės politiką Kubos atžvil
giu, prisimenama ir kitos Sov. Sąjungos pavergtos tautos. Ir ne be
pagrindo D. Lawrence čia pat vėl klausia:
-- Ką gi dabar turime pasakyti pavergtoms tautoms Rytų Euro
poje? Ar turime sutraiškyti (sųuelch) visas organizacijas tose vals
tybėse, kuriose suteikta prieglauda egzilinėms vyriausybėms ir bū
riams patriotų, siunčiantiems per radijo ir kitomis priemonėmis
žodį į savo tautiečius, kad laisvasis pasaulis jų nepamiršo?

«««

TARP JUNGIMOSI IR SKLAIDYMOSI
Bendruomenių apylinkių meti
niai susirinkimai yra gera proga
iš arčiau žvilgtelėti į save: kur
esame ir kurlink einame? Taip
pat verčia susimąstyti: kodėl ma
žai domimės reikalais, kurie
mums yra gyvybinės reikšmės?
BENDRUOMENINĖ JUNGTIS

Praeitoje Dirvos laidoje V. Meškauskas, o taip pat Draugo ir
Naujienų vedamieji balandžio 9 d. atkreipia mūsų visuomenės dė
mesį į aliarmuojantį Allen ir Scott straipsnį."American" dienraš
tyje, kuriame kalbama apie lauktinus suvaržymus egzilų organiza
cijų veikloje.
Nėra abejonės, kad tos mūsų ir kitų tautų egzilų organizacijos
apie tai žinojo anksčiau, o ne vien tik iš Allen ir Scott straipsnio.
Tačiau iš ALT dabar paskelbtų daromų žygių atrodo, kad tuo reikalu
VLIK'as ir L.L. Komitetas nei ALT nei kitų organizacijų, nekalbant
apie visuomenę, informuoti nerado reikalo.
Gal tose mūsų laisvinimo organizacijose vyrauja dvasia, kurią
išreiškė Naujienos, sakydamos, kad
-- "mūsų visuomenei reikia saugotis, kad nepakliūturhe ant
vašiuko laikraštinių sensacijų fabrikuotojams, kurie iš adatos pri
skaldo vežimą."
Su Naujienomis reiktų sutikti, jei sutiktume su ten pat tilpu
siais apžvalgininko komentarais, kad "ginkluotas maištas tame ar
ba kitame satelite šiuo metu vargiai bebūtų sėkmingas."
Naujienų apžvalgininkams tektų priminti Vengrijos sukilimo
"nesėkmingumo" priežastis, kartu paklausiant, ar Castro į valdžią
.atėjo taikiu būdu? Ar Laose šiuo metu "neutralumas" išlaikomas
taikiu būdu? Ar laisvė Pietų Viet-Namo išlaikoma taikiu būdu?
Mums jau žinomos priemonės taikai išlaikyti Karibų jūroje. Ir
kad dar taikingiau gyventi komunistų "sutaikintuose" pasaulio kraš
tuose, reikia nuraminti "nenuoramas". O nuraminti reikia todėl, kad,
ko gero, anot Naujienų, neužsimanytų sukilėliai šauktis Amerikos pa
galbos, kas galėtų iššaukti karą su Sov. Sąjunga.,,
"Ar JAV Kongresas tam pritartų?", baigia klausimu apžvalginin
kas...
Iš klausimo ir komentarų nuotaikos atrodo, kad nepritartų. To
kiu atveju kyla klausimas, kokiais principais Naujienų komentatorius
vadovavosi, tiek metų veikdamas ALT?
Draugas, tuo tarpu, nieko iš anksto nekaltindamas "adatos skal
dymu”, praneša apie ALT daromus žygius tuo reikalu ir pataria
"veikti nesikarščiuojant, rimtai ir planingai, visus teigimus ir gan
dus nuodugniai patiriant ir apie tai painformuojant mūsų visuomenę,
kuri, jei reikės, esame tikri, stipriai reaguos."
Ištirti reikia ne tik teigimus ir gandus, bet ir faktus, kurių tik
rai nestinga kai kuriuose mūsų laisvinimo veiksniuose. Gal visuome
nė ras reikalo paklausti, kodėl tais klausimais privalo kalbėti vien
amerikiečių žurnalistai. Pribrendęs laikas, kad tuo reikalu pasisa
kytų ne vien komentatoriai ir apžvalgininkai.
Šiuo atveju neabejojame, kad visuomenė laukia ir tikisi pasisa
kymų iš tų asmenų, kuriems patikėta ginti mūsų laisvės kovos prin
cipai, ne vien tik prisitaikymas vienos ar kitos vyriausybės politikai.
(j.«.)

SKAITYTOJŲ

LAIŠKAI
PORA KLAUSIMĖLIŲ BIČIULIUI
RAILAI
Mano geras bičiulis ir libera
las (ar tik buvęsliberalas?)Bronys Raila Dirvoje teberašo ilgą
eilę ilgų straipsnių apie Vytautą
KavolĮ, Metmenis, trečiafrontininkus ir... Bronį Railą. Mano
dideliam nusivylimui jo tų straips
nių nepajėgiu įkąsti, nes jau pa
čioje pradžioje susipainiojau
aritmetikoje. O reikalas papras
tas. Raila apskaičiavo, kad Met
menų žurnalo per metus išeina
vienas numeris. Mano gi aritme
tika čia kitokia. Pirma Metmenų
knyga išėjo 1960 metų rudenį.
Penkta gi knyga pasirodė 62-jų
antroje pusėje. Taigi penkios
knygos per du su puse metų, ar
ba po dvi knygas per metus. Kaip
matote, mano aritmetika dvigu
bai didesnė už bičiulio Railos.
Kadangi Raila klaidų nedaro —
gal galėtų jis man paaiškinti kur

Rezoliucijoms Remti Komiteto narių verbavimo komisija posėdžio metu. Sėdi iš kairės: komi
teto ryšininkas Julius Jodelė, Juozas Andrius, komisijos pirm. Romas Bureika, Jonas Motiejūnas
ir Kostas Liaudanskas. Lietuviai, norį vienu ar kitu būdu prisidėti rezoliucijų pravedimo žygiui, pra
šomi kreiptis į komisijos pirmininką: R. Bureika, 4109 Tracy Stret, Los Angeles 27, Calif.
L. Kančausko nuotrauka

čia mano klaida.
Kiekvienu atveju aš bičiuliui
Railai esu labai dėkingas už Met
menų žurnalo reklamą. Galėtų ji
žinoma būti objektyvesnė, bet ką
jau padarysi -- geriau ir tokia,
negu jokios.
Su geriausiais linkėjimais,
Z.V. Rekašius
W. Lafayette, Ind.

mums turėtų būti natūrali, nes
gi esame tos pačios tautos vaikai.
Apylinkės susirinkimuose turėtų
atsispindėti visi mūsų vietos rū
pesčiai ir reikalai, tad taip pat
natūraliai turėtume čia telktis jų
svarstyti ir jais gyventi. Juk mū
sų lietuvybė tėra viena ir ta pati
-- ji reiškiasi mūsų kalba ir mū
sų kultūra. Ir pavojai šiai lietu
vybei svetur tie patys. Kas tad
galėtume abejoti reikalingumu
tautinės Bendruomenės, jungian
čios mus be mūsų pasaulėžiūri
nių ir luominiųskirtumųbendriesiems lietuviškiems mūsų tiks
lams ir uždaviniams? Kas galė
tume abejoti Bendruomenės idė
jos didingumu ir pažangumu? Jos
namų durys mums visiems atvi
ros. Bet, kaip matom gyvenime,
ne vienas pro jas praeinam vi
siškai abejingas arba ir pade
monstruodamas: kas man visi tie
Bendruomenės siekimai ir pas
tangos! tuščia jų! Kai ką mums
galėtų pasakyti kitų tautų pavyz
džiai, pvz. kad ir žydų, airių ar
kinų tautinių bendruomenių vaid
muo. Bet ir tai ne mums!

St.

Barzdukas

valdymo laikais, kaip liudija mū
sų istorija, "seimai iro, liberum
veto žydėjo, o savanaudiškumas,
kyšininkavimas, sauvalė ir anar
chija graužė kraštą tarytum vė
žys" (Sruogienė). Tai nuvedė į
pasidalinimus. Ir naujųjų laikų
nepriklausoma Lietuva, sužibė
jusi nepalyginamais kūrybiniais
laimėjimais, taip pat sirgo dide
liais negalavimais: "Visuotinio ir
lygaus balsavimo sąlygose (sro
vių) varžytynės ėjo ligi demago
gijos ir rietenų, kurios visuome
nę ne tiek auklėjo ir organizavo,
kiek demoralizavo ir skaldė" (Ša
pokos istorija). Tai jaupatys per
gyvenom. Dėl to ir dabar kalbam
apie kraštutinumų žalą (plg. dr.
Martyno Kavolio straipsnį šių
metų "Dirvoj").
neigiamasis nusistatymas

Nepamirštamasis mano mo
kytojas a.a. St. Šalkauskis, sie
lojęsis savo tautos kilimu ir pa
žanga, yra tiesęs šiam kilimui
kelius ir rodęs kliūtis. Viena to
kia didelė kliūtis buvo ir tebėra
linkimas neigiamai kritiškai nusi
statyti dirbančiųjų žmonių ir jų
atstovaujamų idėjų atžvilgiu,

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės į vienų iš seniau
sių apdraudos įstaigų Clevelande.
Mūsų ”Stoek Casualty
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE”
įstaiga yra narys "NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

BENDRUOMENE IR
ORGANIZACIJOS
Ne vienam kelią į Bendruome
nę taip pat pastoja ir organiza
cija: dirbam savo organizacijose,
tai kam dar ta Bendruomenė?
Klausimas platus, bet nesun
kiai atsakomas. Šį atsakymą ran
dame Sv. Rašte, kalbančiame apie
tai, kas bendra ir atskira. Antai,
Kristus vakarienės palyginimu
aiškiai nepritarė tiems, kurie,
valdovo kviečiami Į vakarienę,
ėmę išsikalbintėti: pirkau ūkį ir
turiu eiti jo apžiūrėti, pirkau pen
kis jungus jaučių ir einu jų išmė
ginti, vedžiau pačią ir todėl ne
galiu ateiti. Kristus nepasisakė
nei prieš ūkį, nei prieš jaučius,
nei prieš pačią, bet vakarienę

VYT. SENKUS
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS

TARP DIDYBĖS IR MENKYSTĖS

Taigi,mūsų Bendruomenė ne
be sunkumų. Juos matome ir ži
nome. Jie glūdi mumyse pačiuo
se. Ir mes, kurie savo Bendruo
menei atsidedam, jai daugiau ma
žiau dirbam, esamtaippat riboti.
Žinom, kad nepadarom tiek, kiek
galėtume padaryti. Gal ką - ne ką ir negerai padarom. Juk esa
me taip pat žmonės, ne kokie
dievai. Bet mūsų Bendruomenė
yra taip pat slegiama ir mūsų
praeities palikimų, glūdinčiųtautiniame mūsų charakteryje. O ta
praeitis -- tai nuolatinis svyra
vimas tarp didybės ir menkystės.
Didi buvo mūsų protėviai, su
kūrę galingiausią anų laikų vals
tybę ir mušę savo priešus kovų
laukuose. Bet taip pat žinom, kad
mūsų kunigaikščiai nemokėjo
rasti nė bendros kalbos, ir Lie
tuvą vienyti reikėjo jėga. Didikų

nors jos neabejojamai mūsų gy
venimo pažangai naudingos. Čia,
šiame neigiamame nusistatyme,
Šalkauskio teigimu, ir glūdįs tie
siog katastrofiškas mūsų žmonių
bergždumas sutelktinėje kūrybo
je: "Jei grupė žmonių yra suėju
si į darbą su neigiamai kritiš
kuoju nusistatymu, tai, aišku sa
vaime, jokio našumo iš tokio dar
bo negalima tikėtis". Klausiame:
ar netenka šioj vietoj taip pat
ieškoti ir dabartinės mūsųBendruomenės sunkumų?

Bendruomenės dvasia mūsų
gyvenime gali būti ugdoma, bet
ji gali būti ir gesinama. Iš to,
kas sakyta, galjm matyti, kad
Bendruomenės dvasią gesinam
savo nesidomėjimu ir kraštutiniu
savo individualizmu, tematančiu
tik tai, kas sava. Gesinam visi
tie, kurie nesidomim organiza
ciniu Bendruomenės gyvenimu,
jos siekimais, pastangomis ir
darbais. Gerai žinau, kad šis bal
sas liks neišgirstas, bet atsako
mybę priminti yra kiekvieno pa
reiga ir uždavinys. O atsakomy
bė jau yra šis tas daugiau nei
balsas. Apie ją teisingai kalbėjo
teologas Karlas Rahneris Austri
jos katalikų suvažiavime, jo žo
džiai tinka ir mūsų Bendruome
nės atžvilgiu: "tada mums nerei
kėtų bijoti, kad Dievo Teisme iš
girsime priekaištą, jos savo šir
dies tingumu ir bailumu užgesino
me dvasią ir to netgi nenorėjome
pripažinti" (cit. iš "Laiškų lietu
viams").

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 nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

metinį dividendą
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
ai)d Loan Association

INSURED

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD
Phone: Vlrginia 7-7Z4Z

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.

TIESĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

PARAMA-

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS

GERMAN BRENDY .........................
CANADIAN WHISKEY ..................
VODKA pilna kvorta...........................

Jth $4.98
5th $3.98
5th $3.98
$3.59

KRON BRANNV1N

AQUAVIT (švediška)

................

5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR

MARTINI kvorta ............................................... $2.98

$0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ........ 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ...... 5th

BORDEAUN piane, vynas......................................... 5th$0.98
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je. Praėjusiais metais stipriai
pasirodžiusi "Aidoje", dabar ji
turėjo progos dar tvirčiau pasi
reikšti ir parodyti savo dar la
siekė didelės aukštumos. Tai iš biau ištobulintą balsą. Daininin
dava didelio darbo ir pasišventi kės silpnesnė pusė yra vaidybinė,
mo viso operos kolektyvo, kuriam tačiau Santuzzos rolėje ji papir
priklauso mūsų pagarba ir dėkin ko auditoriją savo nuoširdumu.
Jos balse atsiradokaikuriuosere
gumas.
Sunku apskaičiuoti, kiek darbo gistruose kažkoks ypatingas, dar
valandų pareikalavo šios dvi negirdėtas aksominis balso temb
premjeros. Berods, repeticijų bu ras, kurio anksčiau nebuvo. Tai
vo "nedaug". Tik nuo Naujųjų me yra nuopelnas jos geros dainavi
tų virš 50, kiekviena po 3-4 va mo mokytojos Dičiutės -Trečio
landas. Taigi pašvęsta "tik" virš kienės, kuri dainininkę veda tei
200 valandų, o dar tiek pat reikia singu keliu.
Antras Barui geras partneris
pridėti kiekvienam choristui iki
buvo
senas scenos "vilkas" A.
Naujųjų metų. Kartais net baisu
pagalvoti, kaip tie žmonės gali Brazis, pasirodęs Alfio ir Tonio
ištverti ir ar ilgai tas tęsis? Ir rolėse. Jo sukurti personažai
dar daugiau: operos mecenatų abiejuose vaidmenyse buvo gyve
tarpe randame ir operos kolek nimiški, tikri ir įdomūs. Ypač
tyvo nariųpavardes.kuriedar pri stiprus Brazis buvo "Pajacuo
sidėjo materialiai prie operos se". Jo malonaus tembro bari
pastatymo (Gečas, Petrauskas). tonas labai datą? prisidėjo prie
Tačiau didysis kolektyvo rams operų pasisekimo.
Mamos Lucia rolėje dviejuose
tis ir ašis, aplink kurią viskas
spektakliuose
dainavo A. Gied
sukasi, tai operos kolektyvo pir
mininkas V. Radžius, nenuilsta raitienė, o viename spektaklyje
mos energijos, sumanumų, ne G. Peškienė. Abi sceniškai ir vo
miegotų naktų ir nevalgytų pietų kaliniai buvo pakankamai geros.
Giedraitienė turi labiau išlavin
bei vakarienės "čempijonas".
Ne kartą su šypsena lūpose tą balsą. Peškienės žemutiniame
priėmė mano ir kitų jam aš balso registregirdėjosi neteisin
triau pasakytus žodžius. Dirba, gas intonavimas.
Lolos partiją dviejuose spek
klysta ir — sukuria nuostabius
dalykus. Ar nebus jam didžiausiu takliuose atliko R. Mastienė, o
atpildu pasakyti, kad jo vadovau paskutiniame spektaklyje ją dai
jamu ansambliu mes džiaugiamės navo A. Stempužienė. Vaidybi
ir didžiuojamės? Be abejo, kad niai ir vokaliniai Mastienė savo
visa valdyba jam sumaniai ir ener uždavinį atliko labai gerai. Al
dona Stempužienė Chicagoje vi
gingai padeda.
Pasaulio scenose "Cavalleria sada laukiama viešnia. Jos malo
Rusticana" ir "Pajacai" stato nus ir gražus balso tembras pub
mos visada kartu. Abi operos pri likos labai Šiltai buvo (vertintas.
klauso taip vadinamai verismo Gaila, kad epizodinė rolė neleido
arba realistinei srovei, kuriai dainininkei pasireikšti vokaliniai
vėliau atstovavo Puccini, Mu- ir vaidybiniai plačiau.
"Pajacuose" Silvijo --mieste
sorgskis ir kiti didieji operų
lėno rolėje visuose trijuose spek
kūrėjai.
Šių operų pastatymas mūsų sce takliuose dainavo L. Sodeika. Sul
noje yra didelis viso Lietuvių tingas, gražaus tembro barito
operos kolektyvo laimėjimas. nas, bet dar nepakankamai išly
Trys spektakliai perpildytoje te gintas su bereikalingu tremolo
atro salėje praėjo pakilioje ir aukštutinėse gaidose. Dainininkui
tolimesnės dainavimo studijos
šventiškoje nuotaikoje.
Kadangi mūsų opera nėra pro būtų labai naudingos. Galėtumėm
fesionalinė, o sudaryta iš mėgė susilaukti gero baritono, kurio
jų pasišventėlių kolektyvo, tai, taip mums trūksta.
Arlekino epizodines roles pa
rašant recenziją, kartais norom
nenorom tenka nukrypti nuo aš sikeisdami spektakliuose gerai
tresnio muzikos kritiko reika atliko J, Savrimavičius ir J. Balt
rus.
lavimų ir stiliaus.
Operas režisavo K. Oželis.
Nedos rolėje debiutavo K. BerDirbdamas eilę metų su mėgėjų tulienė. Malonus soprano iš ku
kolektyvu, režisorius padarė vis rios ateityje reikia tikėtis dar
ką, kas buvo (manoma, tačiau daugiau. Tą pat{ vaidmenį dvie
operų surežisavimas buvo nepa juose spektakliuose atliko P. Bičkankamai vykęs. Scenos giluma kienė. Iki šiam laikui spaudoje,
per maža, kad galima būtų tinka ryšium su Bičkienės dalyvavimu
mai sugrupuoti didel( būrį cho Chicagos Lyric Operoje, pasiro
ristų. Režisūroje jautėsi dvilypu dydavo žinutės ir ilgesni straips
mas - - ne vieno asmens darbas. niai apie jos balsioj sugebėjimą.
Kas vieno padaryta, kito suga Lietuviškoji visuomenė savaime
dinta arba nepabaigta. Kaikurio- jau buvo paruošta labai palankiai
se scenose išviso režisūros ne kritikai ir šiuose spektakliuose
buvo. Mizanscenos paliktos liki laukė kažko tai daugiau. Solistė
mo valiai irpripuolamumui. Reži savo partiją labai gerai buvo pa
sūros darbą turėtų atlikti vienas ruošusi, balsas skambėjo išly
asmuo be patarimų iš šalies. gintai, gera sceninė išvaizda,
Kadangi operos pastatymai gražūs rūbai, tačiau vaidybiniai
reikalauja nepaprastai daug ener ir vokaliniai neišsiskyrė iš kitų
gijos ir lėšų ir yra pasiekta daug moterų solisčių tarpo.
gerų rezultatų, tai režisūros sri
Operos orkestras gerokai su
tį negalima pamiršti ir reikia
mažintas -- iki 32-33 muzikų.
ją pagerinti.
Daugiau jų ir patalpinti nebuvo
Stasys Baras - Baranauskas galima. Orkestro nariai -- pri"Cavalleria Rusticana" ir "Pa tyrę.muzikai. Spektaklių premje
jacuose" dainavo Turidu ir Ca- roje buvo jaučiama repeticijų
nio rolėse. Jis nustebino klausy stoka. Buvo tik viena generalinė
tojus savo gera vaidyba ir puikiu repeticija su orkestru. Nors cho
vokaliniu pajėgumu. Jame (vyko rai savo partijas buvo išmokę la
kažkoks tai nelauktas persilauži bai gerai,tačiaudidingas "Regina
mas vaidybinėje srity irmuzika- Coeli" ir Pajacų pirmame ir ant
linėje išraiškoje. Turidu ir Ca- rame veiksme masinėse scenose
nio vaidmenyse jis buvo tiek (ti buvo pastebimas nesusiderinikinantis, nedirbtinis, dramatinis, mas orkestro ir chorų. Vėles
neatpažįstamas ir gyvenimiškas, niuose spektakliuose viskas pra
ir balsas taip gerai skambėjo, ėjo sklandžiau. Iš orkestro gero
kad auditorija buvo užkerėta. Jam skambėjimo išsiskyrė sena ar
buvo sukeltos tokios ovacijos, ku fa, kurios bosinės gaidos nebuvo
rių dar nė vienas dainininkas Chi idealios.
cago je Ii et uvi ų ta rpe nesus i laukė.
Tokio sąstatoorkestraspakan
Tik jo kukli laikysena savo kole kamai geras, besiklausant iš 6-7
gų atžvilgiu, pasirodžius scenoje eilės parterio ir pirmojo balko
po spektaklio, nedavė progos pra no. Toliau sėdintiems klausyto
siveržti publikos pilnam entuzi jams orkestro sąskambis per
azmui. Visi Baro ankstyvesni ope si Ipnas.
roję pasirodymai nublunka prieš
Choro dalyviai Savo uždavinį
sukurtus Turido ir Caniodramaatliko labai gerai. Daugelis iš
tinius personažus. Kadangi šios
jų sugebėjo ne tik dainuoti, bet
dvi rolės atitiko jo charakteriui,
tad ir balsas skambėjo kiekvieno ir vaidinti. Ypač gerai pasirodė
G. Mačys, kurią reikia visada
je mu’ikalinėje frazėje kita spal
išleisti ( pirmąsias eiles ir M.
va. Niekur nesijautė įtampos arba
Banky, R. Graužinienė, M. Momnelygumų. Tai buvo aukšto lygio
kienė, Grigaliūnienė, iš vyrų -tenoro triumfo dienos Chicagoje.
V. Petrauskas,B. Mačiukevičius,
Malonu buvo girdėti atsiliepimus
V. Radžius, Z. Zabarskas, K.
keletos amerikiečių profesorių,
Skaisgirys
ir daugelis kitų,kurių
atsilankiusių su manim kartu (
visų pavardžių neįmanoma čia iš
operą. Jie buvo nustebinti mūsų
operos lygiu, viso kolektyvodar- vardinti. Operos chorui puikiai
talkininkavo Chicagos Lietuvos
bu, o ypač Baro geru dainavimu.
Ir tai pareiškė žmonės, nusima Vyčių Choras, kuriam vadovau
nantieji muzikoje ir teatro mene. ja F. Strolia. Visas operos cho
ras spektakliuose buvo dėmesio
Puiki partnerė Barui visuose centre ir savo uždavinj atliko pui
trijuose spektakliuose buvo D. kiai. Be choro pasišventimo ne
Stankaitytė, Santuzzos vaidmeny tektų kalbėti apie mūsų operos

LIETUVIU OPEROS PAVASARIO ŠVENTĖ
Kovo 3Q, 31 d. ir balandžio 7
d. Studebaker teatre, miesto cent
re įvyko Chicgos Lietuvių Ope
ros dvi premjeros: P. Mascagni
opera "Cavalleria Rusticana" ir
R. Leoncavallo "Pajacai”. Mūsų
muzikiniame gyvenime retas,
prasmingas ir didelis {vykis.

Antanas

Nakas

Lietuvių operos kolektyvas kas
met mūsų visuomenei patiekia po
vieną premjerą. Pernykštis "Ai
dos" ir šių metų abiejų operų pa
statymai .muzikų nuomone pa-.
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NORWOOD DRUG, INC.
Geras recepto išpildymas yra svarbiausia
mūsų pareiga
RECEPTŲ SPECIALISTAS
6411 Superior Avė.
HE 1-1035
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J U D G E

ANTHONY A. RUTKOWSKI
MUNICIPAL COURT
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QUA BUICK INC.
BUICK—OPEL—RENAULT—
PEUGEOT
10250 Shaker Blvd.

RA 1-6000
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spektaklius. Chorai turi prityru
sius vadovus ir mokytojus, kurių
nuopelnas operai labai didelis: A.
Stephens, A. Gečas, F. Strolia ir
geras akompaniatorius A. Vasaitis.
Dirigentas A. Kučiūnas operos
spektaklius pravedė labai muzi
kaliai. Dirigavo pusiau atminti
nai, savo dėmes( Pa8al reikalą
nukreipdamas ( sceną arba į or
kestrą. Jo dėka operos spektak
liai (gavo orumo ir buvo reikia
moje muzikalinėje aukštumoje,
Dekoracijos kuklios, skoningai
pagamintos pagal dailininko V.
Virkau projektą.
Scenos apšvietimas nepakan
kamai geras: perdaug vienodas,
monotoniškas. Pav,, scenai lie
kant tuščiai "Intermezzo" vie
toje, kaip gražiai galima buvo pa
žaisti šviesos efektais!
Spaudos komisija: V. Butėnas,
V. Meškauskas, A. Antanaitis ir
A. Valentinas operos propagan
dinius reikalus tvarkė labai
sumaniai.
Man atrodo, kad ateityje spau

dos propagandos sritis turėtų
būti modifikuota. Kadangi Lietu
vių operos pastatymai kasmet to
bulėja ir jau sulaukėme gerų re
zultatų tai: 1) spaudos propagan
dą nukreipti lietuvių visuomenės
tarpe ta linkme, kad ji pasisteng
tų, kad ( operos spektaklius atsi
lankytų kuo daugiau svetimšalių
- amerikiečių (savieji ( operą
ateis ir be paraginimų), 2) kiek
vienas iš mūsų turėtų prisidėti
mūsų operai išpopuliarinti tam
tikra auka, nuperkant bent du bilietusi ir juos padovanojant savo
darboviečių bendradarbiams ir
paraginant ateiti pasiklausyti ope
ros (Ponia Daužvardienė daug ir
dabar ta linkme padarė, bet su
jos pagalba galima dar daugiau
padaryti), 3) sueiti Į artimesni
kontaktą su didžiųjų amerikiečių
laikraščių muzikų kritikais, 4)
skirti operos propagandai ir re
prezentacijai didesnes sumas lė
šų. Čia, beabejo, tik keletą min
čių mūsų bendram reikalui. Idė
jos ir sumanymai atsiranda rim
tai diskutuojant reikalą.
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10 STORES IN GREATER
CLEVELAND
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CLER K
OF MUNICIPAL COURT
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THE LINDSEY
SANITATIOH C0
SANITATION SERVICE
MAINTENANCE SUPPLIES
JANITORIAL EQUIPMENT
”F0R COMPLETE DEPENDABLE
SANITATION”

393 East 131st Street

MU 1-8000
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SCHENLEY
DISTILLERS
COMPANY
10012 CARNEGIE AVĖ.

Phone 231~5864
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TO OUR FRIENDS and PATRONS

DAIRYMEN’S
DAIRY PRODUCTS
AT YOUR STORE OR AT
YOUR DOOR
3068 West 106th St.

OR 1-2300

EASTER GREETINGS

from your JUDGES of

THE CLEVELAND
MUNICIPAL COURT
Chief Justice AUGUST PRYATEL

Judge LOUIS PETRASH
Judge EDWARD F. FEIGHAN
Judge JOSEPH STEARNS

Judge BLANCHE KRUPANSKY
Judge THEODORE M. WILLIAMS
Judge EUGENE J. SAWICKI
Judge DON DeROCCO

INCUMBET JUDGES
CANDIDATES FOR RE-ELECTION
GREETINGS and BEST WISHES

FAMOUS FURANCE CO.
HEATING PLUMBING AIR CONDITIONERS
ROOFING MATERIALS
AND OTHER

MISCELLANEOUS PRODUCTS
6420 Woodland Avė.
UT 1-5700
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MONARCH FINER
FOODS
QUALITY FOODS FOR OVER

100 YEARS
6560 Juanita

HE 1-6868
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JUDGE

ALBERT A. WOLDMAN
JUVENILE COURT

WILLIAM GINTER
BAILIFF
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HODELL C H Al N DIVISON.

NATIONAL SCREW &
MFG. COMPANY
MAIN OFFICE AND PLANT
2440 East 75th Street

EN 1-2650
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ALGIRDAS J. GREIMAS

APIE EDUARDĄ MIEŽELAITĮ
IR 10 PARYŽIŲ
Vartau gražiai išspausdintą,
gražiai Įrištą, netgi drąsiai ilius
truotą Eduardo Mieželaičio poe
ziją, ir liūdna man darosi.
Liūdėti tuo tarpu nebūty ko.
Mieželaitis, taip bent žmonės
sako, Lietuvos poetų princas. Jo
poezija, sovietiškomis kategori
jomis vertinant, drąsi. Jai pati
antraštė Stalino laikais būtų tik
ra provokacija: Autoportre
tas. Kas būtų išdrįsęs prieš
kelis metus užsiiminėti autopor
tretais, kai reikėjo "statyti" ta
rybini režimą. O Mieželaitis,
matai, ne tik savimi susidomėjęs
ne tik, nelyginant budistų vienuo
lis, l savo bambą Žiūri, bet ir va
žinėja po platųjį pasauli, ieškoda
mas, kaip jis pats sako, žmogaus:
tarytum tarybinio žmogaus jam
nepakaktų! Dar daugiau: atvažia
vęs j Paryžių, atsistojęs prieš
Milošo Venerą, jis ima savęs
klausti: ar tik ne Čia kartais bus
"planetos vidurys"; tartum Mas
kva neegzistuotų! Šitaip t j{ pa
sižiūrėjus, Mieželaitis atrodo
kaip ir lietuviškasis Evtušenko,
kartu komunistas ir "riteris be
baimės ir be priekaišto".
Vincas Rastenis prieš kuri lai
ką čia pat Dirvoje aprašė vieną
iš charakteringų šio meto Lietu
vos kultūrinio gyvenimo reiški
nių, pavadindamas ji, rodos, čičikovizmu. Tarybinė lietuvių ra
šytojų sąjunga, girdi, surašinėja
mirusias poetų sielas ir supir
kinėja jas, tuo būdu darydama
gerą bizn{. Kiek supratau, V.
Rastenis lyg ir kaltina Tysliavienę, kad jinai per pigiai pardavu
si savo vyro dūšią.
Jeigu su pačio reiškinio gražiu
aprašymu aš ir sutinku, tai nega
liu sutikti su jo vertinimu. Ir štai
dėl ko: jeigu Antanas Venclova
supirkinėja mirusių poetų dūše
les, tai jisai daro gerai, o neblo
gai, jisai daro tai, neštai ob
jektyviai lietuvių kultūrai nau
dinga. Eduardo Mieželaičio knygą
perskaičius, mano įsitikinimas
dar sustiprėjo. Aš netimugalvoti -- geri krikščionys su manimi
greičiausiai nesutiks -- kad rei
kėtų surasti Amerikos lietuvių
tarpe keletą pasišventėlių: jeigu
pasišventėlių nepakaktų, reikėtų
kad Bachunas suorganizuotų spe
cialų fondą, kuris pasamdytų po
rą patyrusių gangsterių ir ra
miai, tyliai sulikviduotų kokią pu
sę tuzino lietuviškų tremties po
etų. Ką galima būtų Įtraukti l są
rašą. Iš savo pusės galėčiau pa
siūlyti Kossu, Brazdžionf, ži
noma, Radauską, Nyka-Niliūną,
Nag{... Vienas čia negalėčiau nu
spręsti, reikėtų kad Kultūros
Fondas tai aptartų. Nugalabinam,
vadinasi, būrelį poetų, supilamjų
dūšeles l dėžutes ir oro paštu j
Lietuvą. Tilvytis juos pagiria,
Venclova duoda išrišimą -- ir
mūsų poetai tvirtu žingsniu,, be
jokių "bendradarbiavimo" proble
mų, žengia j chestomatijas ir j
lietuviškos literatūros tradiciją.

*»*
Grįžkim prie Mieželaičio po
ezijos.
Mieželaičio poezija atidaro
Lietuvoje naują literatūrinio.gy
venimo laikotarpi -- Keturių Vė
jų epochą. Tas pats žmogaus, pa
saulio ir literatūrinės formos
ieškojimas, tas pats drąskymasis
ir šūkavimas. Kelis kartus patik
rinu išleidimo data: 1962, o ne
1926 metai. Kuo drąsiau darom
pažangą, tuo labiau trypiam vie
toje ar net grįžtam atgal.
Tematikos atžvilgiu Mieželai
čio poezija man kažką primena.
O primena jinai man mano jau
nystę, kada, jaunas studentėlis,
pas Kossu, Churginą, Lukauskaitę, Tomą Stonf >r keletą kitų
mažiau- žinomų asmenybių mo
kiausi būti lietuviu "kultūrinin
ku". Tas mokslas nelengvas bu
vo: ašprieplatesniųpasauliųėjau
prancūzų ir vokiečių kalbų pade
damas, o mano mokytojai turėjo
rusiškai - lenkišką kultūrinių referencijų sistema. Klausiau tad
rusiškai, nieko nesuprasdamas
-- su karts nuo karto Įterptais
vertimo gabaliukais -- Majakovskį, Aleksandrą Blocką, Esenina. (Net dabar atsimenu tokią
gražią eilutę, kaip: serce maja
baraban!) Valandomis girdėjau
kalbant apie Solveigą, Margari
tą su Mefistofeliu, Moną Lizą,
apie Rimbaud, Benvenuto Celli-

ni, apie Ulalumę ir Varną, apie
Dostojevskį, vaiko ašarą ir Walt
Whitmaną. Gal atpasakodamas aš
ir sumaišau viską, sukraunu {
vieną krūvą nesiderinančius da
lykus, nesvarbu. Noriu pasaky
ti, kad visi tie vardai sudarė
uždarą vertybių sistemą, per Ru
siją atėjusią i Lietuvą, kad ši
verčių sistema maitino pirmąją
Nepriklausomos Lietuvos rašy
tojų kartą. Noriu pasakyti, kad
visi tie vardai, kurie šiandien
kaip pakaruokliai kyla iš kapų ,
kad juos visus, taip išbarstytus
kaip ir surašiau, suradau aš,ar
timus ir familiariškus, Mieže
laičio poezijos knygoje.
Užtat ir sakau, kad Mieželai
tis, 1962 m. avantgardopoetas, iš
tikrųjų priklauso 1926 m. lietuvių
poetų kartai. Užtat ir manau, kad
reikia pasiųsti Į Lietuvą nemažą
paketą mūsų jau dviejų kartų po
ezijos atstovų dūšelių, idant ne
reikėtų nei Mieželaičiui, nei jo
pasekėjams, 500 metų praėjus
nuo Kristopo Kolumbo, iš naujo
atradinėti Ameriką.
Važinėjo, tiesa, Mieželaitis po
pasauli, matė Benaresą ir Pary
žių, o Paryžiuje, sako jis, matė
"liūdną ir nelaimingą Sartrą".
Nežinau, ar man pavyks išaiš
kinti, kas, mano manymu, ne
tvarkoj su tais dviem būdvar
džiais, Sartre’ui pritaikytais. -Galima, pavyzdžiui, kalbant apie
Kossu, praradusi savo Solveigą,
sakyti, kad jis "liūdnas ir nelai
mingas". Bet tai romantiškai
kvepią epitetai. Sartre’as gi gy
vena desperatiškoje epochoje ir
jisai yra šaltas ir logiškas tos
epochos mąstytojas. -- Galima,
žinoma, pabuvoti Paryžiuje, net
ir pamatyti Sartre’ą, bet galima
ir iš jo išvažiuoti nieko nesupra
tus.
Ką gi Eduardas Mieželaitis
matė Paryžiuje, tame "planetos
centre"? — Matė jis, visųpirma.
Žvejojančio Katino gatvę: atsime.
nate, tur būt, tarpukaryje buvo
pasirodęs tokiu vardu antros ei
lės romanukas, kuris ir išgarsi
no Šią gatvelę. Matė jis joje pros
titučių ir vagabondų, pauostė "ak
meniukus", kurie kvepia "vynuir
šlapumu". -- Romantika.
Matė jis ir Bailes -- Paryžiaus
turgų. Jūs tur būt žinote, kad
Paryžiuje jau kuris laikas mado
je, išėjus iš teatro, nuvažiuoti j
ŠĮ kvartalą suvalgyti svogūnų sriu
bos ar kiaulės kojų. Ir Mieželai
tis tenai apsilankė, ir jo vizitas
davė jam Įkvėpimo aprašinėti
" storus pilvus, siekiančius nosį",
pasišlykštėti valgoma skerdiena,
kurią prancūzai valgą užsigerda
mi "portweinu" ir pasižiūrėti,
kaip žmonės "laka" iš "taurelių".
-- Romantika ir Paryžiaus gy
venimo karikatūra.
Negalima prikišti Mieželai
čiui, kad jis nepažįsta Prancū
zijos ir nesupranta prancūzų. Tai
sunku, gal neįmanoma jo sąlygo
se. Jis gali nežinoti, kad pran
cūzai kiaulienos su porto tai tik
rai negeria, kad net irThorez’as
(prancūzų komunistų vadas), to
kius dalykus išgirdęs, pasipiktin
tų ir pasiūlytų, turbūt,Mieželai
ti išmesti iš partijos už "nekultūrą". Gali jis nežinoti, kad pran
cūzai vyno "nelaka", kad jie jį
ragauja ir gurkšnoja, ir iš stik
lų geria, o ne iš "taurelių". Ga
li jis nežinoti, kas yra pran
cūziška virtuvė, ir nesuprasti,
kad skerdienos valgymas yra
aukšto snobizmo rūšis--snobiz
mo, iš kurio jis, žinoma, turėtų
teisės pasijuokti, jeigu žinotų,
kad tai snobizmas. Negalima pri
kišti, kad jis nepažjsta prancūzų
literatūros, kad jam Rimbaud,
tasai Abisinijos ginklų pirklys,
atrodo "lepus", kad kanauninkas
Rabelais, vienas iš didžiausių
XVI-jo amžiaus valgytojų ir gė
rėjų, "asketiškai šypsosi" prie
kiauliena apkrauto stalo. Galima
būtų bent savęs klausti, kam jis
rašo apie tai, ko nežino.
Mano priekaištas šiam žmo
gaus ieškotojui -- tai jo egzotiš
ka, romantiška pasaulio vizija.
Prostitučių, girtuoklių ir vagabandų yra, žinoma, Paryžiuje,bet
ar verta dėl to važiuoti i Pary
žių, ar galima tiktai tą ir matyti
Paryžiuje? Texaso turistas, tie
sa, irgi tą pat suranda Paryžiu
je, bet jis žmogus paprastas, be
(Nukelta J 6 psl.)
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LEODIS HARRIS
CANDIDATE FOR

COUNCILMAN
WARD 16.
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Frances P. Bolton
CONGRESSMAN
22nei District
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ALBERT S.

PORTER
COUNTY ENGINEER
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EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO
AIR CONDITIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė.

HE 1-1822

DIRVA

Kaip Australijoje kovojama
su jaunimo nutautėjimu

GREETINGS and BEST WISHES
TO OUR FRIENDS and PATRONS

TAS-TEE CATERING
COMPANY
6612 Madison Avė.

ME. 1-2468

7505 Grace Avė.

WO. 1-1000

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S

Restaurant - Cocktail Lounge
Dining out is pure pleasure at Smith’s,
where fine food is served at realistic
prices!
Private parties and wedding receptions
are a specialty.

LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.
RE 2-9900

GREETINGS and BEST WISHES

DONALD B. JOHNSON.
FUNERAL HOMES
M/ RSHALL B. and JAMES H.

BEDFORD, CLEVELAND, AND
THE SURROUNING TERRITORY

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC.
Remember the Maroon and Cream Colored
Cars with the Men in White
Called and Recommended by Cleveland’s
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People
Harvey M. Young Insurance
17522 Harvard Avė.

tu lietuvišku žodžiu.
Reikšmingas šių klubų darbas
— Lietuvių populiarinimas Aust
ralų tarpe.
Lietuvybės skiepijimu jaunimo
tarpe tiesioginiai rūpinasi skau
tų tuntai, gražiai veikią visuose
didesniuose lietuvių centruose.
Skautų vadovai įsakmiai reikalau*
ja, kad visi skautai tarpusavyje
kalbėtų tik lietuviškai, jie bau
džia prasižengusius ir apdova
noja pavyzdingus. Tačiau ir čia
kai kurie jauni skautukai, kur tik
atitrūkę, griebiasi angliško lie
žuvio.
Lietuviška studentija savo ofi
cialiuose pasitarimuose i r disku
sijose kalba lietuviškai, tačiau
studentiškuose pobūviuose ir pa
silinksminimuose dominuoja aus
trališkas liežuvis. Studentai nu
siskundžia, kad jų lietuviškas žo
dynas labai ribotas ir daugeliui
išsireiškimų pritrūkstą žodžių.
Tai atsitinka dėl to, kad nedaug
studentijos, skaitančios lietuviš
ką knygą. Specialybinė literatū
ra anglų kalba tai yra beveik ir
viskas, kuo studentai plečia savo
akiračius. Kad jie bus geri savo
sričių specialistai mes galimeir
patikėti, tačiau gyvenimas rei
kalauja žvilgsnio ir j platesnius
akiračius.
Nuolatos populiarėjančios tau
tinių šokių grupės Australijoje
daug prisideda ne tik prie lietu
viškų liaudies šokių populiarini
mo australų visuomenėje, bet ir
prie viso to, kas mūsų suprati
mu, auklėja lietuviškumą ir pasi
didžiavimą lietuvių tauta jaunimo
tarpe. Adelaidėje tautiniams šo
kiams naujos gyvybės įliejo Bro
nė Lapšienė. Ji šiandien gali gė
rėtis bene didžiausia visoj Aus
tralijoj tautinių šokių grupe. Ištikrųjų, Adelaidėje yra trys tau
tinių šokių grupės: Lapšienėpri
(Atkelta iš 5 psl.)
žiūri jas visas, bet daugiausia
pretenzijų, žmoną namie palikęs, dirba su reprezentacine grupe, ku
jis atvažiuoja tam, kad "gerai lai ri prašymų šokti australų paren
ką praleisti”. Iš poeto galima bū gimuose turi daugiau, negu yra ga
tų norėti daugiau. Ypač iš mark
limybių pasirodyti. Kad jaunimas
sisto, kuris žino, kad šios "gy mėgsta tautinius šokius rodo ir
venimo atmatos” nedaro isto
tas faktas, jog J jas jungiasi vis
rijos. Jeigu Paryžius iš viso yra,
daugiau ir daugiau abiejų lyčių jau
jeigu kartais jame ir gali pasi nuolių. Visoje Australijoje išsi
taikyti sutikti žmogų, tai dar rei
mėčiusioms tautinių šokių gru
kia žinoti, kur jo ieškoti. Mieže
pėms nurodymus, patarimus ir
laitis, tiesa, suranda gerą žod|
reikalingas gaidas parūpins Ade
Montamartre’o dailininkams, bet
laidėje gyvenanti Lapšienė, tal
ir čia jis klysta: šie bažnyčių
kininkaujant antrai šios srities
bonias paišantieji gatviųdailininspecialistei, M. Grebliūnienei kai — tai irgi tiktai turistinė
butaforija. Gyvenimas yra daug Baronaitei.
Geriausiai lietuvių kalbos pra
paprastesnis ir daug žiauresnis,
moksta tie jaunuoliai ir jaunuo
gyvenimas yra realybė, o ne ro
lės, kurie įsijungia | teatro mė
mantika.
gėjų
grupes. Ruošdamiesi vaidin
Baigdamas tad kviečiu Vincą
ti, jaunuoliai parodo nuostabių
Rastenj apgalvoti apie mano pro
gabumų pagauti lietuvių kalbos
jektą: yra jame ir negražioji pu
dvasią ir lengvai pasiduoda ati
sė: nemandagu šaudyti poetus -bet lietuviškai kultūrai tai j naudą tinkamiems nurodymams. Jeigu
jaunų scenos mėgėjų grupes ga
išeitų. Ko gero net,po keletos me lima būtų suorganizuoti visose
tų, ant Tarybų Lietuvos Lenino
Australijos lietuvių kolonijose,
premijos pasipiltų...
žymiai padidėtų gražiai lietuviš
kai kalbančių jaunuolių skaičius.
Jaunimas mėgsta kiekvieną me
nini vienetą, kuriame jis gali in
dividualiai save parodyti iš kitų
išsiskirti (gal dėl to choruose
trūksta jaunimo). Su ypatingu ma
lonumu jaunimas žiūri | galimy
bes pasirodyti scenoje, pavaidin
ti.

Paskutiniame Australijos Lie
tuvių Krašto Tarybos suvažiavi
me buvo nutarta sustiprinti rū
pinimąsi lietuviškuoju jaunimu.
Nutarimas nėra naujas, nes lie
tuviškais jaunimo reikalais sie
lojasi ir rūpinasi visos Austra
lijos lietuvių kolonijos ir beveik
visos tose kolonijose veikiančios
organizacijos.
Jaunimo nutautėjimo problema
yra ta sloga, prieš kurią ligšiol
išeiviai dar nesurado efektyvių
vaistų. Vis mažiau ir mažiau jie
tarpusavyje kalbasi lietuviškai.
Kaip pradžioje niekas nenorėjo
daryti mažiausių nuolaidų dėl
lietuvių kalbos vartojimo, taip
dabar varžtai pamažu atleidžia
mi ir teigiama, kad mums visai
pakaks, jei mūsų vaikai pasiliks
lietuviais širdyje. Kokios nuolai
dos bus daromos po metų kitų,
šiandien sunku pasakyti. O kad
mes esame nuolaidūs žmonės, tuo
niekas negali abejoti.
Per 15 metų Australijoj mes
pasiekėme tiek, kad lietuviukai
nesigėdi lietuviais esą ir to vi
sai neslepia. Krūvoje juos dau
giausia laiko sporto klubai, ku
riuose pagrindinę sporto šaką su
daro krepšinis, nors kai kur dar
praktikuojamas tinklinis, stalo
tenisas, lauko tenisas. Lietuviški
sporto klubai, nors ir yra subūrę
didžiausią lietuviško jaunimo da
li, virto lietuviškomis organi
zacijomis, kuriose lietuvių kalba
mažiausiai naudojama -- sporto
aikštėse jaunimas išimtinai kal
ba angliškai. Tik tais atvejais,
kai jie nori, kad pastabų priešas
nesuprastų, pasinaudoja vienu ki-

LAIŠKAI IŠ PARYŽIAUS...

WA 1-5577

|Iationwidi
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•
•
•
•

813 EAST 185TH STREET
6235 ST. CLAIR AVENUE
25000 EUCLID AVENUE
26000 LAKE SHORE BLVD.

T. CLAIR
AVINGS

S
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THE HUMPHREY CO

HOUSE FOR SALE
NEWB0UGH HGTS., 4024 E.
20. By owner. (2) 4 Rooms suite.
(2) 4 Room suite. I’rivate Bath,
gas furnace. Mušt sacrifiec.
$15,400. Telephone: 883-0856 —
after 6 P. M. IM 7-7080.
(68)

APARTMENT FOR KENT

EUCLID BEACH PARK

1963 m. balandžio 12 d.

4024 E. 26 NEWBOURGH Hgts.
aera. 4 Rooms down $70.00. 4
Rooms up $65.00 all utilities
paid for except electric. Quicl<
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2000 — l.M 7-7080.
(6H1

Adelaidėje šia prasme pirmus
sėkmingus žingsnius padarė tik
pernai susiformavęs Teatro Sam
būris (P. Rūtenio ir J. Neverausko iniciatyva). Per trumpą laiką
jis spėjo tris kartus pasirodyti
su S. Čiurlionienės poetine pa
saka "Vaiva" ir dabar planuoja
statyti tos pačios autorės pasa
ką "Dvylika brolių, juodvarniais
laksčiusių". Didžiausias sambū
rio nuopelnas -- jaunimo {jungi
mas | vaidinimus. Kai kurios jau
nuolės,galėjusios pratarti vos tik
kelis lietuviškus žodžius, repe
ticijų metu praturtino savo žody
ną j r išmoko puikios tarsenos.
Būdinga, kad tarp tų gražiai lie
tuviškai scenoje kalbėjusių ir pa
sigėrėtinai puikiai vaidinusių
mergaičių viena buvo iš šeimos,
kurioje lietuviškai kalbėti griež
tai draudžiama <

Kaip Adelaidėje, taip ir kitur,
pradedama žiūrėti ( tai, ko pats
lietuviškas jaunimas nori. Tuo
keliu einant tikimasi ką nors lai
mėti.
Tačiau visa tai yra tik atski
ros piliulės, kurios trumpesniam
ar ilgesniam laikui palengvina
skausmą, bet ligos nepašalina.

V. Radzevičius

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

A P
SUPER MARKETS
The Greal Atlantic &
Paeific Tea Co.
GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People

AMALGAMATED ASS'N.
OF ST. & E. RY.
HARRY LANG - Secretary
740 SUPERIOR AVENUE, W.

GREETINGS and BEST WISHES

COLLINNVOOD PUBLISHING
COMPANY
814 East 152nd St

GL 1-4383

GREETINGS and BEST W1SHES

AITKIN PRODUCTS INC.
1115 East 152nd ST.

UL 1-2700

GREETINGS and BEST WISHES

UNITED PROVISION
2269 ST. CLAIR AVENUE

MA 1-6125

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

GREETINGS and BEST W1SHES
ALLIED ELECTRIC SEWER
CLEANING COMPANY
ROTO

- ROOTER SERVICE

West Side
12910 Detroit Avė
AC 6-4500

East Side
12824 Superior Avė
MU 1-7722

RESTAURANT
2172 yVafensviHe Centt r Rd.

F1 9č76, FA. 1 i L

j

SPECIAL ATTENTION SIVEN TO CARRY OUT ORDERS
BUSINESS MKN’S LUNCH.................. 75c up
COMPLETK DINNERS ............................1.55 up
THE FINEST AMERICAN AND CHINESE FOOD

CANTONESE FAMILY DINNERS SERVED ALL HOURS
ALL YOUH fAVOniTl COCKAILS AND LIQUfHS
OPEN OAIIY 11:30 AM TO I AM, SAT. TO 3 AM, SUN. 12 NOON TO T AM

GREETINGS and BEST W1SHE$
Planning A

Party? -

Call Sher.in's—Catering ai our
Party Center—Lake Shore
Country Club or Your Localion

,
y
vaB'

SHERWINS
CARNEGIE at E. 105th

SW. S-0100

□

DIRVA
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Nr. 43 — 7
SVARBUS PRANEŠIMAS
MOTERIMS

J- .

Kovos su vėžio liga
frontuose
Praeitų vasarų visi Cleve
lando gyventojai buvo ap
rūpinti polio skiepais. Ba
landžio 15 d. prasideda ak
cija kovai su vėžiu, kuria
globoja ir vykdo American
Cancer Society ir Clevelan
do Academy of Medicine,
Virš 550,000 moterų, su
laukusių 21 ’m. amžiaus ir
gyvenančių šioje apskrityje
kviečiamos atlankyti pasi
rinktų gydytoja sekančių 12
mėnesių bėgyje.
Akcija numato pagrindinę
kovų su uterino vėžiu, pavo
jingiausiu ir dažniausia pa
sireiškiančiu moters kūne.
Uterino vėžys išgydomas,
jei bus laiku pastebėtas.
Pasitikrinimas yra geriau
sias būdas nuo vėžio apsi
saugoti.
Tad visos Clevelando mo
terys kviečiamos tikrini
mui, kuris trunka vos kelias
minutes. Visa eilė kvalifi
kuotų specialistų — techni
kų veiks darydami tyrimus.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Tautininkams svarbu!
A. L. Tautinės Sąjungos 12to skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks Lietuvių salėie, viršuje, sekmadienj,
balandžio 21 d., 12 vai. ALT
Sąjungos dvimetinis seimas
rengiamas St. Louis mieste,
gegužės 31 ir birželio 1-2
dienomis. Clevelando sky
rius aptars delegatų į seimų
siuntimų ir kitus su seimu
susijusius reikalus. Taipgi
yra nauju sumanymų dides
niems skyriaus darbams,
kurie šiame susirinkime
teks nariams aptarti.
Šia proga nariai, dar ne
užsimokėję skyriui metinių
duoklių, prašomi sumokėti,
nes to reikalauja organiza
cijos pagrindai.
Valdyba
Sportininkams reikalinga
nakvynių
J XIII-jų Sportinių žaidy
nių (balandžio 20-21 d.)
krepšinio ir tinklinio varžy
bas suvažiuojantiems spor
tininkams reikalinga daug
nakvynių. Nakvynes rengė
jai parūpina tik prieauglio
klasių dalyviams (iki 18
m.).
Clevelando lietuviai yra
prašomi parodyti atvyks
tantiems sportininkams vai
šingumą ir neatsisakyti
juos priglausti.
Norintieji sportini n k u s
priimti prašomi pranešti O.
Jokūbaitienei, telefonu MU
1-9143.
• ČIURLIONIO ANSAMBLIO
metinis koncertas (vyks Clevelande balandžio 27 d. Naujosios
parapijos salėje. Programoje su
ansambliu dainuos solistai Aldo
na Stempužienė ir Vaclovas Verikaitis.

Clevelando
jaunosios
skautės buvo
1
susirinkusios pasimokinti marginti margučius, gavusios
paslaptį" iš A. Giedraitienės ir A. Kavaliūnienės (gale stalo).
J. Garlos nuotrauka
BRANGŪS LIETUVIŠKO
JAUNIMO BIČIULIAI
CLEVELANDE!
Balandžio 20 d. 7 vai. v. Šv.
Jurgio parapijos salėje Vysk. M.
Valančiaus vardo mokykla, daly
vaujant mūsų šauniam sportuo
jančiam jaunimui, rengia tradi
cini balių.
Bus vaidinama Balės Voverai
tės 3-jų veiksmų pasaka "Žirgonė ir Gailė". Režisierius Ig
nas Gatautis, dekoracijos P. Ma
želio. Turėsite galimybę išlošti
dvirati, kišenini radio, laikrodlžadintuvą ir daugeli kitų naudingų
dalykų. Veiks valgių ir gėrimų
bufetas. Gros šauni muzika. Tai
bus auksinė proga jaukiai praleis
ti laiką savųjų tarpe ir užsimirš
ti rūpesčius, gerai pasivaišinti.
Nubyrėjęs centas pateks j tuščią
mokyklos kasą,kurios tikslas yra
stiprinti mūsų jaunosios kartos
lietuviškumą.
Tad iki pasimatymo.
Vysk. M. Valančiaus Vardo
Mokyklos ir Sporto Žaidynių Ko
mitetai.

DALYVAUKIME MARGUČIŲ
KONKURSE
Kviečiame visas jaunimo orga
nizacijas ir pavienius asmenis
dalyvauti margučių konkurse.
Raštuoti margučiai -- tai vienas
iŠ gražiausių lietuviškų papročių
Velykoms. Dažydami margučius
• Clevelando simfoninis
Velykoms, nepamirškime gra orkestras savo žiemos kon
žesnius ir būdingesnius atidėti certų seriją baigia balan
margučių konkursui. Konkursas džio 21 d., 4 vai. Severance
{vyks bal. 21 d, -- per Atvelyki
Hali pilna kompozitoriaus
3 vai. p.p. Naujos parapijos sa
lėje. Konkurso reikalais smul Čaikovskio kūrinių progra
kesnių žinių suteiks Ignatavičie ma.
Robert Shaw diriguoja
nė, tel. 531-2446. Rengėjos ALRK
mas orkestras Datieks ”RoMoterų Sąjungos 36 K.

meo ir Juliet” uvertiūrų —
fantazijų ir autoriaus pa
skutinę sukurta Simfonija
No. 6 — ”Pathetiaue”.
Smuiku «olo partijas at
liks Daniel Majeski ir Michael Charry.

• Parduodamas vienos
šeimos namas. 5 miegamie
ji. Moderniška vonia ir vir
tuvė. Į pietus nuo Euclid
Avė., Christ The King para
pijoje. Sklypas 40x150.
Skambinti telef. 451-1117.

PARDUODAMAS
MŪRINIS NAMAS
2 šeimų po 5 kambarius
Naujosios parapijos rajone.
Norėtų, kad pirktų lietu
viai. Taip pat parduodami
baldai su namu ar atskirai.
Joe Welikis
17819 Harland Avė.'
Cleveland 19, Ohio
___ (43, 44, 45)
PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bungalow, rūsys, papildomas
šeimai kambarys, 1 gara
žo.
RE 1-9170
2-JŲ ŠEIMŲ NAMAS

BILIETAI JAU
PARDUODAMI

METROPOLITAN
npro*

ASSOCIATION

UILIIH OFNEtVYORK

CLEVELAND PUBLIC
HALL

April 22 ikru 28

Į pietus nuo Euclid Avė.
Po 5 kambarius kiekviena
me bute ir 3 kambariai ir
vonia 3-čiame aukšte. Karš
to vandens šildymas. Gra
žus sklypas. 2-jų automo
bilių garažas. Reikalingas
dekoravimo iš vidaus. Pra
šo $17,500.
J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estatė
MU 1-6100 — office,
KE 1-4080 — home

Apr. 22 Eve. CAVALLERIA

rusticana and
PAGLIACCI
Apr. 23 Evc. TOSCA
Apr. 24 Eve. DIE MEISTERSINGER
Apr. 2S Eve. LA TRAVIATA
Apr. 26 Eve. FLEDERMAUS
Apr. 27 Mat. BARBER OF
SEVILLE
Apr. 27 Eve. OTELLO
Apr. 28 Mat. MADAMA
BUTTERFLY

Prices: $2 to $12 (No Tax)
MET BOX OFFICE — MA 1-83OO

Clevelandiečiai Floridoje. Sėdi iš kairės Rūta Misčikaitė-Ragland, Justinas Misčikas, Adelė Vilčinskienė (ant kelių laiko Doną
Ragland) ir Juozas Vilčinskas.

UNION COMMERCE BANK
E- 9th and Euclid Avc.

Opcn 9:30 a. m. to 5:30 p. m.
(Knabę Piano Used Exclusivcly)

PARDUODAMI GERI
NAMAI
4 šeimų namas (4 ir 4-,
kaina — tik $10,500. Savivininkas išvyksta j Europą.
Turime įvairiausių namų,
2, 4 ir 8 šeimom. Dauguma
jų šv. Jurgio ir 185 gt. ra
jonuose. Vienos šeimos ir
dviem šeimom, su krautu
vėmis ir su D 3 bei D 5 gė
rimams leidimais.
JOSEPH GLOBOKAR
REALTY
986 E. 74th St.
HE 1-6607

Pasitikrinimo kaina ir la
boratoriniai tyrimai kainuo
ja tik tiek, kiek iš viso kai
nuoja vizitas pas gydytojų.
Nepajėgią užsimokėti gali
kreiptis informacijų telefo
nu — CH 1-1750.

HELP WANTED MALĖ

DARBAS KAPINĖSE
Beadford Heights. Rimta
pora, butas su baldais, alga.
Skambinti Cleveland,
MO 3-8308.
HOIJSE FOR SALE
NEWB0UGH HGTS., 4024 E.
26. By owner. (2) 4 Rooms suite.
(2) 4 Room suite. Private Bath.
gas furnace. Mušt sacrifice.
$15,400. Telephone: 883-9856 —
after 6 P. M. IM 7-7080.
APARTMENT FOR KENT

4024 E. 26 NEWBOURGH Hgts.
aera. 4 Rooms down $70.00. 4
Rooms up $65.00 all utilities
paid for except electric. Quick
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.
(68)

GREETINGS and
BEST WISHES
from

AMERICAN'S FIRST
FAMILY
of special sparkle
Beverages

CANADA DRY
CORPORATION
EX 1-8800

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL
FOR THE PROBLEM DRINKER
DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

CalI SU 1-0550

GREETINGS and BEST WISHES

EUCLID & COLLINWOOD
POULTRY MARKET’S
LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY
CaU KE 1-8187

549 EAST 185th ST.
Howard and Louis Baker

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

JAKUBS & SON

ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

ASK US ABOUT A LOAN
TO REPAIR OR REMODEL
YOUR PROPERTY
PROMPT SERVICE • L0W COST
Up to 3 years to repay

Che Cleveland Crust Company
Member Federal Depotit Iniūrone* Corporation

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

SUPERIOR

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

SAVINOS

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

HOME AND

6621 Edn* Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KB 1*7770

REMODELING LOANS
IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

DETROITE NAUJA
PROŠVAISTĖ
Detroito lieuviškoji studentija
moka ne tik dailiai pasišokti,
jaunatviškai sportuoti, bet jie ly-•
giai gražiai sugeba švystelti ir
kultūrinėje arenoje. Štai, balan
džio 6 dieną Weine universiteto
patalpose jie buvo surengę {do
mų literatūros vakarą, | kur J pri
gužėjo pilnutėlė salė, apie porą
šimtų jaunuolių ir vienas kitas
vyresniųjų.

1963 m. balandžio 12 d.
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KAS IR KUR?

PRAŠOMA PASKOLINTI
ARBA PARDUOTI
KNYGĄ

• ALT nutarė sušaukti
gegužės 28 d. Washingtone
pabaltiečių komiteto posėdį,
tų kraštų rūpimiems klausi
mams spręsti ir ta proga at
silankyti Valstybės Depar
tamente su atitinkamais
klausimais, liečiančiais pa
vergtus Pabaltijo kraštus.
Balandžio 19-21 d. nutarta
Chicagoje sukviesti laisvi
nimo veiksnių — Vliko ir
Lietuv. Laisv. Komiteto pa
sitarimą įvairiems organi
zaciniams klausimams ap
tarti ir pasidalyti nuomonė
mis tarptautinės politikos
klausimais, kiek liečia pa
vergtos Lietuvos būklę.
Ryšy su pasirodžiusiu Allen ir Scott reportažu ”Behind Our Anti-Exile Policy”
apie keičiamą JAV politiką
Pabaltijo kraštų atžvilgiu,
ALT Valdyba tuojau ėmėsi
tą klausimą aiškintis ir pa
darė atitinkamus žygius ir
jei bus reikalinga ALT da
rys viską, kad Lietuvos
klausimai būtų teigiamai
sprendžiami.

Jei kas turi, prašau per
leisti už atlyginimą arba
paskolinti knygą — A. Ol
šausko Istorija Chicagos
Lietuviu, ju parapijonų ir
kun, Kraučiūno prova su
laikraščiu Lietuva.
Išleista bene 1899 m. Ga
lintieji knygą parūpinti yra
prašomi atsiliepti šiuo ad
resu :
MR. J. J. BACHUNAS,
Tabor Farm,
Sodus, Mich.

Literatūros vakarui detroitiečiai buvo pasikvietę iš Chicagos
net penkis literatus, kurie paskai
tė savo kūrybą. Kazys Almėnas
savo trumpoje novelėjeatvaizdavo politikų tarptautinę opiniją, pa
sireiškiančią lietuvių visuome
nėje. Tai labai {domus ir drą
sus jauno talento žodis. K. Al
mėnas ne tik moka rašyti, bet
taip pat artistiškai savo sukur
tą darbą perteikia klausytojams.

Marius Katiliškis pavaizdavo
amerikoniško gyvenimo ir kartu
Detroito skautų Kaziuko mugę atidarė iš Chicagos atvykęs rajono vadas Vladas Vijeikis (kairėje) smuklės (baro) vaizdelį iš ruošia
ir Lietuvių Namų pirm. V. Šarka. Dešinėje stovi Baltijos tunto tuntininkas Vladas Pauža.
mo veikalo. M.K. iššaukė gar
J. Gaižučio nuotrauka daus juoko, nors gal reikėtų ir
verkti. Jo smuklės gyvenimo vaiz
davimas buvo gal būt per realus
kas dirbo administracinį
DETROITO
ir net vulgarus. Tačiau smuklės
darbą Finansų Ministerijoj,
gyvenimo' turbūt ir negalima
Kauno Miesto Taryboj ir k.
Kaziuko mugė
nudailinti, nes, kas vyksta smuk
Buvo nuosaiki, nuoširdi ir
lėje, nėra dailu.
Baltijos ir Gabijos tuntų
tolerantiška asmenybė.
Liunė Sutema paskaitė savo
Kaziuko mugė kovo 31 d.
Bostone priklausė Tauti-. Lietuvių Namuose praėjo
poezijos gabalėlius. Juos studen
nei S-gai ir paskutiniu lai nuotaikingai ir gražiai.
tija šiltai priėmė, bet entuziaz
ku valdybos vicepirmininku,
mo neparodė. Mat poezijai reikia
Tuntininkas s. Vladas
širdies smūgis ištiko laike Pauža mugę atidaryti pa
didesnio įsigilinimo, įsijautimo,
simbolikos išsiaiškinimo.
Tautinės S-gos susirinkimo, kvietė rajono vadą s. Vladą
Algimantas Mackus gražiai ir
kuriam jis pirmininkavo.
Vijeikį ir Lietuvių Namų
{domiai paskaitė savo filosofines
A. Dilba gimęs 1899 m. pirmininką V. šarką. Abu
balades.
Rokiškio apskr., Paliepio

km. Gimnaziją baigė Pane
vėžy, o Universitetą Kaune.
Palaidotas balandžio mėn.
8 d. Forest Hills kapinėse.
Į kapus palydėjo didelis bū
rys lietuvių. Atsisveikina
mąją kalbą pasakė Tautinės
S-gos skyriaus pirmininkas
Ant. Matjoška.
Šeimai ir artimiesiems gi
liausią užuojauta. Gi Tau,
Adolfai, tebūna lengva šį
žemelė.
Ig. Vileniškis

• Muzikas A. Giedraitis,
energingas ir sumanus mu
zikinių programų organiza
torius, akomponuos solis
tėms E. Giedraitienei iV G.
Peškienei balandžio 18 d.
vakare Marąuette Pr. Pa
rapijos salėje tarpšventiniame — priešseiminiame M.
N. Pr. Seserų Rėmėjų pa
rengime.

BOSTON

NEWARK
Tautininkų susirinkimas
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos 5-to skyriaus
visų narių susirinkimas
įvyks 1963 metų balandžio
19 d., 7:30b vai. va^-> Lietu
vių salėje, 180 New York
Avenue, Newark, N. J.
Darbotvarkėje atstovo į
ALTS seimą rinkimas ir ki
ti reikalai.
A. S. Trečiokas,
Skyriaus pirm.

Mirė Adolfas Dilba
širdies smūgio staiga pa
gautas, balandžio mėn. 5 d.,
9 v. v. mirė A. Dilba. Paliko
Lietuvoje dvi seseris, brolį,
čia Amerikoje žmoną, sūnų
Vytautą-, seserį, pusbrolius
Vaškinius ir kitus gimines.
A. Dilba priklausė tauti
nei šeimai ir Lietuvoje ir
čia.
Lietuvoje kaip teisinin-

Netvarko lietuviai vetera
nai (vy/ai ir moterys) ba
landžio 6 dieną surengė eks
kursiją į VVashington, D. C.
Ekskursijoje dalyvavo 12
vyrų ir 36 moterys. Sugrįžę
ekskursantai kalba, kad
Washingtone radę daugybę
privažiavusių žmonių ir kad
buvę sunku patekti į žymes
nes vietoves• Prieš kur: laiką šv. Jur
gio Draugija turėjo metinį
susirinkimą ir čia moterys
pateko į valdybos svarbes-

du pasveikino skautus, įver
tindami jų darbą ir veiklą.
Skautės ir skautai, kaip
ir anksčiau, pasirodė našiai
ir įdomiai. Kiekvienas vie
netas kitoniškiau įsirengė
ir skirtingai pasirodė. Visus
Kaziuko mugėje Detroite jaunosios skautės V. Bluižiūtė, D. Gaitraukte traukė vilkiukų
Smalyžių Namelis, kurin vi žutytė ir R. Putriūtė vaišina kepsniais A. Vaitiekaitytę.
• J. Gaižučio nuotrauka
liojo skanūs medauninkai,
baravykai, įvairūs saldai dingai pasirodė ”šarūno jais. Dėl to abudu tuntai
niai, velykiniai krepšiukai, Laivo” skautės ir skautai širdingai dėkoja visiems,
modeliai, vaškiniai grybai savo originaliu įsirengimu kurie vienu ar kitu atveju
ir. paukščiukai, lietuviškos ii- dirbinių įvairumu.
prisidėjo prie mugės pasise
plokštelės ir Brolijos sko
Gausus ir Įvairus buvo kimo.
ningos spalvinimo knygelės. laimėjimų stalas, kur nema
Neo-Lithuania šventė
Nuo pastarųjų neatsiliko ir ža žmonių mėgino savo lai
Vietos
neolituanai kruopš
visi kiti skaučių ir skautų mę. Nors ir laųai buvo pri
čiai
ruošiasi
pavasario šven
vienetai. Įdomi buvo' min- tyrusios šeimininkės, tačiau
dąugiečių lietuviška sodyba maisto pristigo. Mat labai tei, kuri įvyks balandžio 27
d. Tuller viešbučio salėje,
su užkandine, paštu ir kita. skaniai gamino.
Gražūs buvo Gabijos tunto
Mugei baigiantis, skaučių žmonėse švente yra didelis
skaučių ir paukštyčių rank ir skautu vadovai su rajono susidomėjimas. Daug kas
darbiai, skanios Kaziuko vadu turėio pasitarimą, kur ruošiasi dalyvauti. Nemaža
širdelės ir sausainiai. Įspū buvo pakalbėti ir padisku atvažiuoja iš kitų vietovių.
tuotą skautų organizaciniais Stalai 10 asmenų. Užsisako
ma Neringoje kiekvieną die
reikalais.
šių metų mugėje buvo ir ną. Telefonas TA 5-2933.
nes vietas, neišskyrus ir meninė programa, kuri pra
pirmininko vietą, o šv. Jur ėjo su pasisekiau.
Mugė visokeriopu atžvil
gio Draugija yra seniausia
ir stipriausia Newarko lie giu pavyko. Pasisekimo rak
tuvių organizacija. Vyrai tas glūdi skaučių ir skautų
vadų glaudžiame bendradar
visur pradeda pralaimėti.
A. S. Trečiokas biavime su tėvais ir globė-

Kazys Bradūnas savo eilėraš
čiais nukėlė auditoriją j lietu
višką žemę, iš kur lietuviškas
grūdas išauga ir iš kur šis jau
nimas yra kilęs. Jo eilės, tai
druska ir duona mūsų jaunajam
atžalynui.

Rasa Lišauskaitė gražiai pri
statė kiekvieną rašytoją, apibu
dindama jo kūrybą, jos krypti ir
maždaug apimti. Toks pilnesnis
rašytojo darbų supažindinimas au
ditoriją suartina su jo veikalais
ir padeda {sijausti t jo kūrybos
gelmes, esmę.
P.G. Staniulytė atidarė litera
tūros vakarą ir uždarė, padėko
dama rašytojams, svečiams ir su
sirinkusiems.
Toks studentų kultūrinis žygis
sveikintinas ir linkėtina dažniau
surengti ne tik literatūrinius, bet
ir
muzikinius vakarus, kad ir
svetimieji galėtų išgirsti lietuvių
tautos gyvumą ir kultūros lobius.
Ačiū Jums jaunime. Jūs einate
geru keliu.
A. M.

1963.VII.7 d.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Bičiuliui

PETRUI ULĖNUI
mirus, kartu budėdami reiškiame širdingą užuo

ANTROJI JAV IR KANADOS
LIETUVIŲ

jautą žmonai MAGDUTEI, sūnui JONUI, dukrai

TAUTINIU

BIRUTEI KLIORIENEI

Edmundas ir Alytė Mažiai

ŠOKIU

ŠVENTĖ
ČIKAGOJE

Mielam bičiuliui ir kilniam lietuviui

(liUmlMl Am/AUlutln, t. KM • ttsė gtntl)

PETRUI ULĖNUI
staiga nlirus, jo žmonai MAGDALENAI, sūnui
JONUI, dukrai BIRUTEI ir artimiesiems nuošir

džią užuojautą reiškia

Teodora ir Domas Penikai
su šeima

BUMU gauaaati:

Adv. JONAS BAGDŽIŪNAS-BORDEN iijo žmona ELENA
linki savo giminėms, bičiuliams ir Dirvos
skaitytojams.

Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 48th Avė.
J. Karvelis, 1322 So. Halsted St.
Marginiai, 2311 W. «th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 433* So. Campbell Ava.
Visos JAV Ir Kanados L.B. apyl

raita: V. CrėbUOnas, 5*41 So. Washtenaw Avė.,
Chlcsgo 2», UI

BUtetų kalaus: 2, 3, 4, 3, 3 dol.

