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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KREMLIAUS UŽKULISIUOSE
DAUGĖJA GANDŲ IR PRIELAIDŲ, KAD NAU
JŲJŲ KREMLIAUS DVYNIŲ — BREŽNEVO IR 
KOSYGINO VALDŽIOS DIENOS YRA SUSKAI
TYTOS — KARTU VIS DAUGIAU RYŠKĖJO 
BOSIMO VALDOVO BRUOŽAI — TAI ’APA- 

RATČIKAS’ ALEKSANDRAS ŠELEPINAS.

--------  Vytautas Meškauskas------

"Sovietų Sąjunga greitai 
turės jauną ir didelį vadą” 
— sausio mėn. pastebėjo 
Raudonosios Kinijos užsie
nio reikalų ministeris čen. 
savo svečiui iš Japoni
jos, seimo konservatorių 
partijos nariui Utsunomi- 
ja. Savaime aišku, kad toks 
teigimas tuojau sukėlė nau
jų gandų ir spėliojimų se
riją apie pasikeitimus 
Kremliaus viršūnėje. Taip 
pat aišku, kad -kiniečiai to
kiu savo tariamai nekaltu 
pranašavimu norėjo sukur
styti kai kuriuos nesusi
pratimus Kremliaus viršū
nėse, kur visą laiką vyksta 
jei ne atvira kova, tai bent 
užkulisinis trynimasis dėl 
geresnių pozicijų, jei ne vi
siško įsiviešpatavimo. Ta
čiau yra ir rimtesnių duo
menų įžiūrėti sustiprėjusią 
kovą dėl valdžios. Taip vi
sai neseniai New Yorko 
Times korespondentas Bel
grade telegrafavo savo lai
kraščiui:

"Sovietų premjero Alek
sejaus Kosygino ir partijos 
šefo Leonido Brežnevo po
zicijos paskutinėmis savai
tėmis gerokai susilpnėjo".

Rent-ia- pastebėti, kad Bel
gradas yra gana gera vie
ta stebėti įvykius Maskvo
je, nes čia irgi viešpatauja 
komunistinis režimas, ta
čiau nepriklausomas nuo 
Maskvos. Už tat jo parei
gūnai gerai moka skaityti 
tarp įvairių sovietų oficia
lių pranešimų eilučių ir kar
tu nebijo savo 'atradimais’ 
pasidalinti su vakariečių 
korespondentais.

Iš tiesų, nereikia gyven
ti Belgrade, kad suvokus, 
jog galingiausia šiuo metu 
Kremliuje figūra yra Alek
sandras šelepinas. Kartu 
jis yra ir jauniausias kom
partijos CK prezidiumo — 
galingiausio organo — na
rys. Jam 46 metai. Tokiu 
būdu aišku, ką Kinijos užs. 
reik, ministeris turėjo gal
voje.

šelepino, kuris faktinai 
nuvertė Chruščiovą, galia 
remiasi dviem šaltiniais: 
jis yra partijos ir valstybės 
kontrolės komisijos pirmi
ninkas. O -tai reiškia, kad 
jis yra vyriausias kariuo

— Mao, greičiau paleisk savo tigrą mane apginti...

menės politrukas ir kartu 
valstybės saugumo tarny
bos KGB šefas. Diktatūri
niam režime tai yra svar
biausios pozicijos, šalia to 
Šelepinas dar turi ministe- 
rio pirmininko pavaduotojo 
titulą ir yra partijos CK 
vienas iš sekretorių. Turint 
galvoje jo užimamas pozi
cijas, lieka tik vienas klau
simas, ar jis pats nori likti 
užkulisiuose kaip 'pilkoji 
eminencija’, ar užimti ati
tinkamą vietą ir oficialia
me sovietų gyvenime. Yra 
davinių manyti, kad jis tu
ri ir tokių ambicijų ir neno
ri visą gyvenimą likti tik 
"aparatčiku”. Kiek vienu 
atveju, paskutinė krizė Ar
timuosiuose Rytuose, iš ku
rios laimėtoju gali išeiti tik 
Sovietų Sąjunga, yra laiko
ma jo asmeniniu nuopelnu.

Savaime aišku, kad se
nieji CK prezidiumo nariai 
daro viską, ką gali, kad ne
leidus šelepinui per daug 
iškilti, tačiau tas turi du 
galingus sąjungininkus: so
vietų maršalus ir ... kinie
čius. Nepaisant visų nuo
monių ir pažiūrų skirtumų, 
sovietai vis tiek nori, jei ne 
gerų, tąLjjenl ^kenčiamų 
santykių su Raudo'naja Ki
nija ne tik ideologiniais, 
bet ir praktiškais sumeti
mais. šelepinas kiekviena 
proga tai kartoja, o kinie
čiai koliodami Kremliaus 
valdovus paprastai šalia 
Brežnevo ir Kosygino mini 
tik Suslovo ir Mikojano pa
vardes, bet ne šelepino. 
Nors po paskutiniųjų kinie
čių studentų Maskvoje de
monstracijų prieš JAV am
basadą, per kurią jie gavo 
pylos iš sovietų milicijos, 
jie turėjo labai gerą progą 
šelepiną pavadinti "fašis
tu”. Tuo epitetu jie iš tikro 
išgarbino Maskvos tvarkos 
dabotojus, bet šelepino 
nepaminėjo.

šelepino geri santykiai su 
maršalais pasireiškė sustip
rinta sovietinio patriotizmo 
propaganda, o rašytojai ir 
kitokie 'kultūrininkai’ stai
ga atsiminė iki šiol sovietų 
viešai visai neminėtą pro
fesiją — šnipus.

šnipų garbinimas fakti
nai jau prasidėjo Chruščio

vo epochos pabaigoje, kada 
šelepinas jau buvo pradė
jęs meteoriškai kilti į vir
šų. Iki to laiko iš sovietų 
šaltinių nieko negalėjai pa
tirti apie sovietų špionažą 
— tai buvo nedoras užsi
ėmimas, kuriuo vertėsi tik 
imperialistai ir kapitalistai, 
šiandien Maskvos kinuose, 
teatruose ir laikraščių at
karpose gali matyti ir skai
tyti 'gerųjų šnipų* nuoty
kius. Nueita taip toli, kaįd
D. Britanijoje nubaustas ir 
vėliau išmainytas į vieną 
suimtą britų pirklį sovietų 
šnipas pardavė savo "atsi
minimus" vienam britų lai
kraščiui. Tai žinoma smulk
menos, bet labai būdingos. 
Toks, jei ne pačio asmens, 
bet jo mėgiamos profesijos 
smilkinimas nėra pripuola
mas.

Kaip pasireikš vis dides
nis šelepino įsiviešpatavi
mas? Visų pirma 'linijos’ 
sugriežtinimu. Kovo mėn. 
įvykusiam sovietų rašytojų 
suvažiavime dauguma kal
bėtojų pasisakė prieš Stali
no laikotarpio kūrybos kri
tiką. Girdi, Sovietų Sąjun
ga turi išsiauklėti kovoto
jus, bet ne skeptikus.

LIETUVIŲ TAUTOS RE
ZISTENCIJOS IR KOVŲ 
DĖL LIETUVOS LAISVĖS 

DVIDEŠIMT PENKERI 
METAI

1965 m. birželio mėn. su
eis lietuvių tautos rezisten
cijos ir kovų dėl Lietuvos 
laisvės .dvidešimt penkeri 
metai. Užsitęsusios Lietu
vos laisvės sutemos įparei
goja laisvuosius lietuvius 
sustiprinti kovingumą - ir 
ryžtą ir kartu pademons
truoti pasauliui nepalaužia
mą lietuvių tautos valią at
statyti bolševikų sutryptą 
Lietuvos laisvę.

1964 m. lapkričio mėn. 
New Yorke posėdžiavęs 
Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Seimas 
nutarė 1965 metus atžymė
ti kaip ypatingus kovos dėl 
Lietuvos laisvės metus.

Vliko Valdyba š. m. kovo 
19 d. posėdyje apsvarstė 
konkrečią veiklos progra
mą, kuri, susitarus su Pa
saulio Lietuvių Bendruome
ne ir Amerikos Lietuvių 
Taryba, bus netrukus pa
skelbta. Numatyta, kad, 
kur tik galima, visa kovos 
akcija prieš okupantą tu
rėtų būti vykdoma drauge 
su latviais ir estais.

(E)

Kovo 19 d. New Yorke Carnegie Endowment patalpose sėkmingai praėjo suorganizuotas po
būvis, tikslu palyginti kolonializmą Lietuvoje ir Afrikoje. Viršuje Antikolonialinės Lygos prezidiu
mo nariai Romas Kezys, Algimantas Gureckas ir Algirdas Budreckis diskutuoja su angoliečiu kolo
nializmo aspektus Lietuvoje ir Afrikoje.

VIETNAMO REALYBE IR PAREIGA Vilius Bražėnas

Vytas Valaitis diskusijų metu dėsto savo mintis. Iš kairės sėdi R. Legeckis, V. Bileris, V.
Sutkutė, A. Gudaitė, S. Gudas ir kt. R. Kisieliaus nuotraukos.

Juo daugiau Įsiskaitai l Con- 
necticut senatoriaus Dodd Sena
te pasakytą kalbą Vietnamo klau
simu, juo labiau paaiškėja, kodėl 
"liberalų" spauda stengėsi ją nu
slėpti nuo skaitytojų, nukišant 1 
bereikšmių žinių tarpą.

Jis savo kalboje pirštu parodė 
į pastarųjų dienų "naujuosius Įzo- 
liacijonistus", kurie gąsdinamus 
karo "išsiplėtojimu" ir žada iš
ganymą "neutralizavime".

"Tų pranašų tarpe", sako šen. 
Dodd, "yra kai kurie mano kole
gos Kongrese, Įtakingi kalbėtojai 
spaudoje ir vadovaujančios asme - 
nybės akademiniame pasaulyje". 
Senatorius primena, jog daugelis 
tų pačių pranašų klaidingai išpra
našavo Stalino - Hitlerio paktą, 
Mao Tse-tungo Įtaką Kinijoje, 
Castro -- Kuboje ir jis 'žavisi* 
jų sugebėjimu išvengti visiško su
sikompromitavimo per visus tuos 
metus.

"Siūlytojai derėtis dabar pa
miršta faktą, jog mes turime de
rybų keliu atsiektą susitarimą dėl 
Vietnamo, patvirtintą 1954 metų 
Ženevos Konferencijos dalyvių".

"Mano manymu, -- sako sena
torius Dodd — Amerikos pralai
mėjimo Vietname pasėkos būtų 
tokios katastrofiškos, kad mes 
negalime apie tai ir pagalvoti. 
Taip yra tikrai ‘nemąstytina min
tis*."

"Vietnamo žmonėms tai reikš
tų kraujo praliejimą genocide"...

Priminęs apie 50 milijonų iš
žudytų Raud. Kinijoje ir apie tiek 
pat Sov. S-goje senatorius sako:

"Tiems gi, kurie nenori tuo ti
kėti, aš noriu paskaityti iškalbin

gus Dr. Juliaus Margolino žo
džius, žymaus prieškarinės Lie
tuvos žydų vado ir vieno iš daugy
bės tūkstančių, ištremtų Į Sovietų 
vergų darbo stovyklas po to, kai 
sovietai okupavo tą kraštą. Kai 
po septynių metų tremties stovyk - 
lose jis pagaliau išėjo, dr. Mar- 
golinas rašė: "Iki 1939 metų ru
dens aš laikiausi ‘prielankaus ne
utralumo* pažiūros SSSR atžvil
giu... Pastarieji septyneri metai 
padarė mane Įsitikinusiu ir karš
tu sovietų priešu..."

Toliau senatorius cituoja atpa
sakojimą sovietų žiaurumų, kuri 
dr. Margolinas taip baigia: "Ir 
tuos, kurie Į visa tai tik patrauko 
pečiais ir bando klausimą at
mesti miglotom ir beprasmėm 
bendrybėm, aš skaitau esant mo
raliniais viso to skatintojais ir 
banditizmo sąmokslininkais".

Ir taip, nesigailėdamas kar
čių žodžių nuolaidų komunis
tams ir išėjimo iš Vietnamo pro - 
pagandistams, Šen. Dodd puikiai 
atsako Į visus dažnai kartotus 
priekaištus kietai Amerikos po
litikai Vietname.

Nejučiom kyla klausimas, ar 
daug yra lietuvių ir net tremti
nių, kurie tik patraukia pečiais 
dėl Lietuvos žmonių ir kitų ko
munizmo aukų kančių ir trage
dijos. Ar nepasitaiko, jog ir mes 
savo abuojumu, savo sąžinę sle
giančiu tylėjimu moraline pras
me tampame sovietų žiaurumų 
skaitintojais ir jų banditizmo są
mokslininkais?

Ir nejaugi mes leisime, kad 
komunizmo baisumus ir Lietu
vos skriaudą už mus skelbtų vien 

Lietuvos žydų vadovai Amerikos 
senatoriui. Jeigu jie jaučia turį 
pareigą tai daryti, tai kągi kal
bėti apie mus visus — kiekvieną 
iš mūsų, o ne tik veiksnius? 
Teko perskaityti Tautvaišienės 

knygutę "Tautų kapinynas Sibiro 
tundrose". Angliškai ir kitomis 
kalbomis plačiai pasklido B. Ar
monienės knyga "Palik Ašaras 
Maskvoje". Dabar toji knyga pa
sirodė ir lietuviškoje laidoje.

Perskaičius tas šiurpias odi
sėjas, visai kitokiomis akimis 
matai patogios ir sočios išeivi
jos veiklą.

Pravartu visiems šias knygas 
perskaityti. Net labai pravartu. 
Nežiūrint to, kad dažnai teigia
me, jog jau "viską žinome".

• Lietuvos Atstovas Wa- 
shingtone J. Ra jeckas va
sario ir kovo 15 d.d. daly
vavo JAV Kongreso posė
džiuose, kurių metu kalbėjo 
JAV Prezidentas.

Pastaruoju laiku p.p. Ra
jeckai dalyvavo Frederick
A. Praeger knygų leidėjų 
priėmime Intern a t i o n a 1 
Club ir Kuvvait, Centro Af
rikos, Olandijos, Korėjos ir 
Upper Voltą ambasadorių 
priėmimuose. Lincolno ant
rosios inauguracijos 100 
metų sukakties proga iškil
mėse prie Kapitoliaus kovo 
4 d., kovo 18 d. Protokolo 
Šefo Lloyd Hand suruošta
me priėmime Blair Hnuse, 
VVashingtone.
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RYTU FRONTE (29) žinkelis turės visai kitą užduoti, 
kuri galės būti lemiama šiame

Murmanskas 
neįkandomas riešutas

Ruošiant Sovietų Rusijos puoli
mo planus, vienas iš tikslų pažy
mėtas -lygiagrečiai su Maskva, 
Leningradu, Kijevu ir Rostovu, 
buvo mažai kam girdėtas Mur
mansko vardas. Kokią rolę vai
dino šis nedidelis uostas, kuris, 
galima sakyti, buvo Europos sto
gu ledynuotoje jūroje per 1000 
kilometrų nuo civilizacijos?

1941 m. šiame mieste buvo šim
tas tūkstančių gyventojų. Tris 
mėnesius per metus čia švie
čia skaisti vasara ir paskui aš
tuonis mėnesius viešpatauja tam
si žiema. Aplinkui uostą yra 
tundra, kurioj niekas neauga. Ko
dėl šis Dievo likimui paliktas 
miestas buvo vienu iš svarbiau
sių vokiečių armijos tikslų? Ko
dėl čia buvo vedamos kruvinos 
kautynės?

Nuo 1915 iki 1917 metų čia 
70,000 vokiečių' ir austrų karo 
belaisvių per trundrą, miškus 
ir pelkes nutiesė geležinkeli tarp 
Petrogrado, dabar vadinamo Le
ningrado, ir Murmansko, kuri 
dar 1914 metais buvo pradėję 
tiesti sunkiųjų darbų kaliniai. 
Belaisviai čia turėjo sunkų gy
venimą. Vasarą jų eiles piovė 
šiltinė, gi atėjus žiemai badas. 
Per dvejus metus prie geležinke
lio darbų mirė 25,000 žmonių, 
tad kiekvienas geležinkelio kilo-

Štabu slaptai studijavo visas ga
limybes ir balandžio 21 d. Hitle
ris norėjo sužinoti rezultatus. 
Ne vienas tada nejsivaizdavo.

kare.
Laike pirmojo pasaulinio karo 

caras š{ geležinkeli tiesė ne no
rėdamas užkariauti Norvegiją, 
bet kad turėti laisvą uostą lais
voje jūroje, iš kur galėtų pasiek
ti Atlantą. Iš Archangelsko, ku
ris buvo Baltoje jūroje, taip pat 
buvo galima pasiekti Atlantą, bet 
jis likdavo žiemos šalčių sukaus
tytas tris mėnesius, gi Tolimuo
se Rytuose Vladivostokas irgi bū
davo apie šimtą dienų metuose

Šiaurės fronte prie Murmansko vokiečių kariuomenei maisto 
ir šaudmenų pristatymas buvo atliekamas su briedžių pagalba. 
Apačioje vokiečių povandeninis laivas prie Murmansko paskandino 
sąjungininkų laivą, vežusį rusams ginklus.

metras atsiėjo 17 žmonių gyvy
bių.

Kada 1941 m. balandžio 21 d. 
Hitleris priėmė kalniečių kariuo
menės dalinio vadą gen. Dietl, 
jis jam neišdėstė, kiek ten prie 
geležinkelio statybos žuvo vokie
čių, bet pasakė, kiek tuo gele
žinkeliu rusai gali atsigabenti 
ginklų savo armijai.

Gen. Dietl, Narviko herojus, 
gavo įsakymą ruoštis operaci
jai, kad sukliudyti sovietų armi
jos per Murmanską aprūpinimą 
ginklais ir maistu.

Tris mėnesius jis su savo

kokiu svarbiausiu tiekimo kana
lu bus šiame kare Murmanskas.

Hitleris prisibijojo, kad Sta
linas tuo keliu gali pasiųsti savo 
kariuomenę | suomių pasieni ir 
grasinti Petsamo ir Narviko ni
kelio kasykloms, kurios buvo bū
tinos Vokietijai. Tai buvo jo di
džiausia baimė. Bet jis mažai 
galvojo, kad Murmansko gele-

netinkamas navigacijai, o Juodo
sios ir Baltijos jūros uostai bu
vo užblokuoti sąsiauriais. Tad 
Murmanskas buvo vienintėlis 
uostas Rusijai, kuris buvo atvi
ras visad | pasauli.

Kai balandž‘0 21 d. gen. Dietl 
įžengė | Hitlerio kabinetą, gen. 
Jodl darė pra.. imą apie padė
ti frontuose. Visur vokiečių ar
mija laimėjo: Graikijoje vokiečių

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

z! DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI paštu1/2 /o KETVIRČIAIS... INVESTMENT
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ST. ANTHONY SAVINGS
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divizijos veržėsi | pietus, Afri
koje Rommelis pralaužė anglų 
gynybą prie Tobruko ir buvo pu- 
siaukelyje l Kairą, Jugoslavija 
per vienuoliką dienų buvo nuga
lėta... Niekur niekas negalėjo 
atsilaikyti prieš vokiečių kar|.

— Ar jūsų pasiruošimai baig
ti? -- paklausė Hitleris nusiim
damas akinius. — Mums lieka 
nedaug laiko.

Ir nelaukdamas Dietl atsaky
mo, jis priėjo prie žemėlapiais 
nukabintos sienos. Iš naujo už
sidėjęs akinius, išdidžia poza, 
kaip suverenas vadovaująs ka
rinėms operacijoms, pradėjo 
dėstyti savo mintis:

-- Murmanskas šiaurėje yra 
svarbiausia bazė, kurią rusai 
turi. Uostas ir geležinkelis ge
rai veikia, aerodromai gerai 
įrengti. Per trumpą laiką Sta
linas ten gali pasiųsti keletą 
papildomų divizijų ir pulti Suo
miją ir Norvegiją. Ne veltui jis 
išvystė Murmanską. Dar 1920 
metais šis miestelis turėjęs 
2,600 gyventojų, šiandien turi 
100,000. Mūsų žvalgyba nustatė, 
kad ten {rengtos milžiniškos 
krantinės, fabrikai.

Hitleris užsidegęs aiškino to
liau:

-- Petsamo nikelio kasyklos 
yra tik per 100 kilometrų nuo 
Murmansko ir penkiasdešimt ki
lometrų nuo Petsamo yra Kirke- 
nes. Jei čia atsirastų rusai, bū
tų katastrofa. Ne tik prarastu

mėme nikeli, kuris reikalingas 
mūsų plieno pramonei, bet stra
teginiu atžvilgiu tai būtų smūgis 
mūsų rytų frontui. Tad viskas 
priklauso nuo jūsų korpo, Dietl. 
Reikia pašalinti pavojų ir pulti, 
šimtas kilometrų iš Petsamo iki 
Murmansko bus vieni niekai jūsų 
korpui.

Gen. Dietl buvo nustebęs, kad 
Hitleris taip lengvai išsprendžia 
problemas ir padėjęs dokumentus 
ant stalo, pradėjo aiškinti:

-- Mano Fuehreri, ten tundro
se prie Murmansko viskas liko 
taip, kaip Dievas pirmąją dieną 
sukūrė pasauli, jokio medžio, 
jokio krūmo, jokios gyvenvietės. 
Vasarą ten sunkiai pereinamos 
pelkės, o žiemą temperatūra 50C 
laipsnių žemiau nulio. Ir šių 
tundra, kaip kokia tvirtovės sie
na, supa Murmanską. Jei aš tu
rėčiau pasitikėti savo jėgomis, 
tai būtų virš mano žmonių jėgų. 
Mano dvi kalniečių divizijos to
kiam žygiui neparuoštos. Mes 
neturime užtenkamai traktorių 
ir artilerijos. Pagaliau, kiek
vienoj divizijoj tėra tik du pul
kai.

Jei kas kitas būtų taip kalbė
jęs, Hitleris būtų supykęs, bet 
Dietliui jis leido ui daryti. Ba- 
varietis Dietl šalui, preciziškai 
dėstė planą ir Hitleris pripaži
no, kad jis teisus. Nėra reikalo 
pulti paties Murmansko, o už
tenka tik pietuose perkirsti ge
ležinkeli ir Murmanskas liks be
reikšmis.

— Palikit man savo dokumen
tus, aš pagalvosiu, -- pasakė 
Hitleris.

Gen. Dietl išėjo patenkinus 
pasikalbėjimo rezuluuis.

Už trijų savaičių, 1941 m. ge
gužės 7 d. vokiečių armijos Nor
vegijoje vadui gen. von Falken- 
horstui buvo duotas įsakymas 
pulti Murmansko geležinkelį tri
jose vietose. Gen. Dietl dvi di
vizijos turėjo pradėti ofenzyva 
iš Petsamo Murmansko uosto 
kryptimi, 26-tas korpas su dviem 
pėstininkų divizijom per tris 
šimtus kilometrų pietuose turė
jo pulti prie Kandalaškos, per
kirsti geležinkelj ir dar 150 km. 
| pietus 3-čias suomių korpas 
su dviem divizijom turėjo užim
ti Kiestinki.

Pagrindine operacija buvo puo
limas iš Petsamo, kur Dietl su 
savo divizijom turėjo atsikelti 
iš Norvegijos ir pradėti "Auksi
nės lapės" operaciją, persikel
ti per tundrą ir paimti Mur
manską.

Bet kaip visa tai išlaikyti pas
lapty ir nesukelti rusų {tarimo, 
nes Petsame buvo sovietų konsu
las ir galėjo pranešti Maskvai 
apie vokiečių kariuomenės judė
jimą, tada visas Barbarossos 
operacijos pasisekimas atsidur
tų pavojuje. Su suomių pritari
mu, iš Norvegijos buvo perkel
ta tik viena pionierių kuopa, ci
viliai aprengta, paruošti persi
kėlimą per Petsamo upę.

Ir tuo metu, kai birželio 22 
rytą visu frontu prasidėjo inva
zija | Sovietų Rusiją, tolimoje 
šiaurėje, rusai irgi buvo užklup
ti nepasiruošę. Pradžioj viskas 
sekėsi gerai. Bet tuoj vokiečiai 
pajuto tvirtą mongolų ir sibi
riečių rezistenciją. Net prieš 
liepsnosvaidžius jie nesitraukė 
ir gynė pozicijas iki mirties.

Vokiečiai galvojo, kad rusų 
žemėlapiuose pažymėtos linijos 
buvo keliai, bet pasirodo, kad tai 
buvo tik telefono linijos ir brie
džių išmindžioti tekat Reikėjo 
paruošti per tundrą kelius, kad 
galima būtų organizuoti kariuo
menės aprūpinimą ir nuo to su- 
sitrukdė operacijos. Du trečda
liai divizijos buvo užsiėmę tie
kimu ir tik vienas trečdalis ga
lėjo kovoti.

Rezultate, nesisekė taip, kaip 
buvo tikėtasi. Kodėl buvo sus-

James Bond, agentas 007, 
Europos ekranuose

Vy t. Alseika

Gyvename {vairių kultų, {vai
rių asmenybių ar reiškinių gar
binimo laikus. Jau ne kartą teko 
pastebėti, kad Vakarų Vokietijos 
skaitytojų masės vis maitinamos 
istorijomis apie didžiąją vokie
čių numylėtinę — Sorayą bei ki
tas princese ar karalienes. Net 
ir Vokietijos miestų gatvėse pa
stebi kai kurt kultą ar pamėg
džiojimą. Didžiosios krautuvės 
atrodo lyg ką tik atgabentos iš 
JAV, pasidairai { praeivius ir 
galvoji: gal tie ponai su kaili
nėmis kepurėmis (kas 5 praei
vis...) kurios nors sovietinės de
legacijos nariai?Ne, tai vokiečiai 
pasekę Sovietijos gyventojų gal ir 
praktišką žiemos meto madą.

Kitas kultas — tai kriminali
nio turinio filmai ir televizijos 
serijos. Anglijoje dar tebėra ne- 
išblėsęs Beatles kultas, gi visoje 
Europoje, bent jos vakarinėje da
lyje, dabar {sivyravęs Flemingo 
herojaus James Bond kultas, 
šiaip, kino teatrai Europoje daž
nai šviečia apytuštėmis salė
mis, bet jei pasirodo naujasis 
James Bond, Sean Connery pa
vaizduoto herojaus filmas -- ten
ka stovėti eilėse. Sunku pasaky
ti, ar ir Amerikoje panašiai, bet 
Europoje jau atsiranda ir psi
chologinio pobodžio tyrinėjimai, 
laikraščiai (rimtieji..,) deda iš
samius straipsnius ir ieško to 
bondinio kulto atsiradimo prie
žasčių.

Ne paslaptis, kad pernai mi
rusio Ian Flemingo romanus mė
go skaityti ir žuvęs prezidentes 
Kennedy ir jo žudikas Lee H. 
Qswald. Jau tai kelia dėmes! 
Flemingo herojui ir ar gali ste
bėtis, kai abu James Bond filmų 
producentai (Harry Saltzmann ir 
Cubby Broccoli), turėdami semi
tinę uoslę, pajuto nepaprastą biz
ni ir pagaminę tris fondinius fil
mus, dabar stato ketvirtąjį — 
"Thunderball". Po šio seks dar 
bent aštuonl ar devyni, kol...Bon- 
do kultą nepakeis kitas filminis 
ar rašytojo fantazijos herojus.

Saltzmąnno - Broccoli "nuo
pelnai" jau įvertinti ir jie jau pa
sirašė ilgametę sutarti su 20th 
Century Fox bendrove. Iš Holly- 
woodo ateina žinios, kad filmų 
studijos pasinešusios nufilmuo
ti ištisą eilę "slaptųjų agentų" 
gyvenimą bei veiklą liečiančių 
filmų. Pvz. MGM pasiryžo nu
filmuoti Matt Helm romanus, te
levizijoje jau rodoma filmų seri
ja "Man .frorn U.N.C.L.E" ar 
"I Spy". Vokietijoje | filmą per
keliami FBI agento Jerry Cotton 
nuotykiai -- svarbiausiam vaid
meniui pakviestas amerikiečių

VimiMI (’HIttGOlK PIRKITE MIJOJE MERIIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

PARAMA
L Imp. 3-Star FRENCH COGNAC..........:... 5th
2. Antiąue Bourbon Kentucky Str. Whiskey. .5th
3. CANADA DRY VODKA................................5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy................ 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur........
6. CHIANTI Imported Wine ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th
5th 1.29

.98

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

kaidytos jėgos ir pulta trijose 
vietose, o nesukoncentruota { 
vieną vietą, čia buvo padary
ta suomių klaida. Mannerheimo 
štabas painformavo Hitlerį, kad 
Laplandijoje negalima bet kuria
me punkte aprūpinti daugiau kaip 
dviejų divizijų. Rezultate Hitle
ris suskaldė jėgas | tris vietas 
ir jos niekur negalėjo atsiekti 
tikslų.

Tuo metu, kai rugsėjo 8 d. 
gen Hoepnerio šarvuočiai ruošė
si pulti Leningradą, o Guderiano 
divizijos supo Kijevą, Dietl iš 
naujo pradėjo puolimą prieš Mur
manską, bet be pasekmių ir rug
sėjo 19 turėjo trauktis, palikęs 
2221 žuvusi, 7854 sužeistų ir 
425 dingusius. Gi Kijeve vokie
čiai paėmė nelaisvėn 665,000 ru
sų. Rugsėjo 23 d. pasirodė pir
masis sniegas prie Murmansko. 
Tik 50 km. skyrė vokiečius nuo 
Murmansko, bet tai neįveikiamas 
tolis arktikos nakties šaltyje,

Murmansko rolė su kiekviena 
diena augo. Amerikiečių ir ang
lų laivai laukė eilės prie kran
tinės. Pagalba Sovietų Rusijai 
didėjo. Per pirmuosius pagalbos 
metus vakariečiai sovietams per 
Murmanską ir Archangelską 
pristatė 3,052 lėktuvus (vokiečiai 
pradėjo karą rytuose su 1830 
lėktuvais), 4048 tankus (1941 m. 
birželio 22 d. vokiečių armija 
turėjo tik 3580 tankų) ir 520,000 
{vairaus dydžio automobilių, kai 
vokiečiai karą pradėjo su 600,000 
automobiliais.

Vokiečiai niekad neužkimo šios 
skylės šiaurėje, kuri kasdien da
rėsi pavojingesnė.

(Bus daugiau)

TV aktorius George Nader. Dar 
galime pridurti, kad Prancūzijoje 
jau pardavinėjami lūpų paišeliai 
pavadinti "007". Iliustruoti žur
nalai iš anksto spausdino Fle
mingo apysaką — trečiąjį James 
Bond filmą apie jo kovą prieš 
Goldfinger|. Vokietijos miestuo
se, Šveicarijos Zueriche viešai 
buvo rodomas "pavojingiausias 
pasaulio automobilis" (jis, esą, 
buvęs panaudotas "Goldfinger" 
filme) ir... žmonės skubėjo šim^- 
tais stebėti technikos "stebuklą". 
Zueriche pastarojo filmo prem
jera |vyko iš karto trijuose kino 
teatruose ir, aišku, vis pritrūk
davo vietų.

Kuo pasižymi tas moderniška
sis 1964-65 metų filminis hero
jus ir kodėl jis taip traukia pub
liką ir ypatingai jaunąją žiūrovų 
kartą? Šių laikų žmonės dažnai 
"sapnuoja" apie utopini "viršžmo
gio" idealą. Tiesą pasakius, tel 
buvusių šimtmečių svajonės. Jei 
matėte visus tris James Bond fil
mus, galėjote įsitikinti, kad jų 
herojus, slaptasis agentas 007 — 
aiškus 'viršžmogis*. Iš tikrųjų, 
jis savy |kflnyja kelius herojus, 
nes jis ir įžvalgus agentes, ir sa
vimi pasitikįs didvyris, ir suge
bąs nugalėti moteris (čia nėra 
kalbos apie pastovią meilę) ir at
stovaująs sportišką tipą, suge
bąs valdyti {vairias technikos 
priemones, pagaliau, tai džentel
meno tipas, sugebąs šauniai da
lyvauti pokyliuose bei susiorien
tuoti vynų ar degtinės markėse. 
Brutalumas, ne|tikėtinos situaci
jos, technikos išmislai seka vie
nas kitą ir tai šių dienų publika, 
ypač jaunimą, patraukia.

Tai {žiūrėjo ir rašytojas Ian 
Fleming, su savo 12 romanų tu
rėjęs nepaprastą pasisekimą. Kai 
kas teigia, kad Flemingas rašė 
apie tai, ko pageidauja šių dienų 
žmogus. Jo kūrinius graibstė ir 
vis tebegraibsto Anglijos, JAV, 
žinoma ir Vak. Europos kraštų 
skaitytojai. Visų jo romanų bend
ras tiražas pasiekė 15 milijonų 
egz., tiek, kiek Bąlzaco ir He- 
mingway veikalai.

Nereikia manyti, kad Flemin
go romanai tiksliai nufilmuo
jami. Kai kurios situacijos su
prastinamos, kai kurie efektai 
dirbtinai Išpučiami. Pvz. kai kny. 
goję Goldfingerio padėjėjais pa
vaizduoti amerikiečiai, šveica
rai, rusai, britai, korėjiečiai ir 
kt., tai filme visur zuja kinie
čiai. Bond filmai dar turi ir tą 
bruožą, kad suplakama | krūvą 
moralė ir politika, nes stebi
me kovą prieš komunistus, ki
niečius. Jau vien dėl to neįma
noma bent vieną J. Bond filmą 
parodyti Sovietuose ar kuriame 
nors Rytų bloko krašte.

šiaip ar taip, kiekvienas metas 
reikalingas nuotykių. Filme trū
ko Western — jie atsirado. Rei
kia rafinuotai žudančio slaptojo 
agento? Prašome, naudokitės ir 
gėrėkitės jo nuotykiais. Masės 
patenkintos, kai jos stebi bruta
lumą, prievartą, galią ir niekas 
negalvoja, kad Bond — žudikas. 
Sakoma, kad viskas tuose fil
muose fikcija, bet ji perteikiama 
nepaprastai realiomis priemonė
mis ir be atodairos veikiama | 
žmonių emocijas. Gal tie filmai 
atspindi naujuosius laikus, ta
čiau būtų klaidinga teigti, kad 
James Bond filmų serija — vi
siškai nekalta ir jokio pavojaus 
nesudaranti ekrano pramoga.

MEČYS ŠIMKUS, 
teisininkas, tiksliai, 
gerai ir greitai už
pildo įvairius IN- 
COME TAX pa
reiškimus. Kreip

tis:
ŠIMKUS REAL 

ESTATE
4259 South

Maplewood Avė 
Chicago, III.
CL 4-7450

arba
YA 7-2046
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ERDVIU DIDVYRIAI
Amerikiečių astronautai Gris- 

som ir Young, Į erdves iššauto 
raketa apskridę aplink žemės ru
tuli trIs kartus (Grissomui tai 
buvo jauantras skridimas),spau
dos konferencijoje dalinosi įspū
džiais, gerą ir sveiką humorą 
supindami su nuostabia patirti
mi, žodžiais neišsakomais įs
pūdžiais. Tai kitas pasaulis ir 
kartu jau beveik lakūnams nor
malus skridimas. Viskas vyks
ta chronometro tikslumu (gaila, 
mūsų žinios dar nesiekia tobu
lesnių instrumentų pavadini
mų...)

Toje srityje atsiekta pažanga 
buvo dar neįtikėtina Dariaus ir 
Girėno kelionės per Atlantą me
tu. O gi ir us jų žygis buvo 
didvyriškas. Ne vien to žygio 
tragiškas galas, bet pati idėja, 
jos patriotiškieji rėmai (lietuvių 
parama, laidotuvių iškilmės, la
kūnų testamentas) ir to meto 
technikos lygis, nugalėus dvie
jų patriotų, padarė juos Lietu
vos didvyriais. Ar gi veltui Jų 
laidojimo iškilmėse dalyvavo 
veik visi Kauno gyventojai 
(60,000), o ašaras šluostė visa 
Lietuva? Ar veltui Lietuvos 
miestuose apie 300 gatvių ir 
aikščių buvo pavadinu ju var
dais? Jų vardu ir jų garbei buvo 
skiru ir muzikos ir dailės kū
rinių. Pagarba didvyriams buvo 
parodyto. Amerikiečių Lind- 
bergas gal garsesnis pasulyje, 
bet mes gi žinome propagandos 
priemonių skirtumą , čia ir ten.

Taigi, to meto epochoje Lie
tuvos sūnūs yra įnešę įnašą, jei 
ir nesusilaukusio tokio pasauli
nio garso, kokio jie būtų susi
laukę būdami garsintls pajėges
nių aplinkoj, šiandien jų vardas 
būtų nei kiek ne miglotesnis už 
Lindbergo.

Skrido Grissom ir Young. Skri
do ir kiti astronautai. Ruošiasi 
um žygiui visa eilė drąsių ir 
pasišventusių vyrų. Skrido jau 
visa eilė ir Sov. S-gos astronau
tų. Ir uip susidaro kiek klai
dingas {spūdis, kad visi tie lai
mėjimai, tai vienų astronautų dar
bas. Juos iššovei, apskrido, lai
mingai nusileido — ir viskas...

Bet kažin, ar Uip. Negalima 
pamiršti ir tų tyliųjų didvyrių, 
kurie savo moksliniu genijum 
sudaro sąlygas tokiems erdvių 
užkariavimams įgyvendinti. 
Skridimas yra rezultatas ne

LAIŠKAI/

APIE ŽURNALISTIKĄ 
ENCIKLOPEDUOTE

Paskutiniu laikourpiu Dirvo
je pakartotinai buvo užsiminu 
Lietuvių Enciklopedija, ypatin
gai jos žurnalistinis skyrius. Ga
lima pasidžiaugti, kad tuo klau
simu domimasi, siekiama jj vis- 
pusiškiau nušviesti. Ryšium su 
keliamais priekaištais, iš dalies 
atsakymus yra davę dr. J. Ba
lys ir J. Džiugelis Drauge. Žur
nalistikos skyriaus redaktoriui 
1964 m. būnant ligoninėje ir Jo 
darbą trukdant širdies sutriki
mui, suprantama, kad kai kurių 
aprašymų ir papildymų ieškojo 
patys atitinkamo tomo redakto
riai, bet ui būna ir su kitų sky
rių medžiaga.

Galima būti dėkingu "Enciklo
pedijos skaitytojui V. K. Chica- 
00je", kad Jis kovo 15 d. Dirvo
je suminėjo nepilnus aprašus apie 
Mykolą Vaitkų ir Joną Yal<lelj. 
Tai duoda progos atskleisti, ko
kiose sąlygose kartais tenka

The Lithuanian Newspaper

Eatablished 1915

paprasto mokslinio darbo, lydi
mo didelės atsakomybės.

Didžiosiose įmonėse projek
tuojamos (vairiausios mašinos, 
įvairiausi gaminiai. Vieniems 
pasiseka laimėti didelių patobu
linimų, kitiems ir naujų išradi
mų sukurti. Tie projektavimų 
skyriai ir juose dirbantieji su
silaukia ir šviesesnių dienų ir 
darganotų. Pasiseka -- gerai, 
nepavyksta, niekas apie ui irgi 
viešai nekalba.

Erdvių užkariavimo srityje ir 
moksluose rizikuojama žmonių 
gyvybėmis, tautos ir valstybės 
prestižu, ne be to, kad tam tiks
lui sunaudojamos milžiniškos su
mos pinigų.

Šiaip ar uip, astronautų lai
mėjimą lydi tūksunčiai neramių 
Širdžių. Visos tos širdys plaka 
smarkiau atsakomybės jausmo 
spaudžiamos. Tai visa eilėmoks- 
lininkų, inžinierių, laborantų.

Ne paslaptis, kad jų tarpe tu
rime visą eilę lietuvių. Tai mū
sų jaunosios kartos atstovai, 
Amerikoje baigę mokslus. Ne 
tik baigę, bet ir savo gabumais 
atsiekę tokių laimėjimų, kurie 
įsijungia { bendrą astronautų su
žibėjimo orbitą.

Tuos jų laimėjimus atskleisti, 
kiek sąlygos leidžia, su jais su
sipažinti, jais parodyti susido
mėjimą, kaip istorinių laimėji
mų dalyviais, yra mūsų parei
ga.

Be abejo, visi pasakys, tai 
kodėl gi lietuviškų laikraščių re
dakcijos snaudžia, laukia tų mū
sų įžymiųjų vyrų neprisutyda- 
mos. Yra pagrindo tuose kalti
nimuose ir pageidavimuose. Rei
kėtų ui padaryti. Bet čia ulkon 
galėtų ateiti tie skaitlingi žurna
listų s-gos nariai, kuriems tie 
žmonės prieinamesnį savo gy
venvietėmis, pažintimis ir ry
šiais.

Tokius ir panašius darbus at
likdami žurnalistų s-gos nariai 
pateisintų savo organizacijos 
egzistenciją. Tą iniciatyvą šil
ui sveikintų ir priimtų laikraš
čių redakcijos. Tokias žinias, 
o ne vien balių aprašymus, šil
ui sveikintų ir mūsų spaudą 
tebeskaiunčioji visuomenė. To
kia veikla gal surastume ir nau
ją Darių ar Girėną.

(j.C.)

dirbti. Mykolas Vaidila — mano 
geras kaimynas. Nemažiau kai 
dešimti kartų buvau užėjęs pas 
ji asmeniškai, prašydamas žinių 
jo biografijai enciklopedijoje. Be 
to — apie 20 kartų telefonu ir 
proginiais susitikimais prašiau 
reikiamus duomenis suteikti. Ne
sulaukdamas net kreipiausi f Al
to pirmininką, kad jisai paska
tintų savo egzekutyvo na r j rei
kiamas žinias enciklopedijai su
teikti. Ir tai nepagelbėjo. Jeigu 
žmogus net ir šitokiose aplinky
bėse neduoda informacijų, matyt 
um turi priežasčių, kurias tik 
jis pats gali atskleisti

Panašiai ir su Jonu Vaideliu, 
kuri laikau savo asmenišku bičiu
liu. Nemažiau kai 20 kartų f j( 
kreipiausi aplankydamas darbo
vietėje, telefonu, susitikdamas 
prie progos, kad duotų savo bio
grafines žinias enciklopedijai. To 
tomo redaktorius p. Pr. Čepė
nas pakartotinai keturis kartus 
nusiuntė anketą, prašydamas už
pildyti ir duoti reikiamus duome
nis enciklopedijai. Ir tai nebuvo 
sulaukta. Tik kai jau tas tomas 
buvo spaudoje, žinios buvo gau
tos, bet jau pervėlai.

šia proga prašytume visų bu
vusių redaktorių, leidėjų iš anks

to duoti žinias. Daug geriau, kad 
jos laiku pateks enciklopedijon 
negu vėliau pražus diskusinių 
laikraštinių Chicagos puslapių 
skiltyse.

* Kun. Juozas Prunskis
Chicago

DIDŽIUOJASI TAUTOS 
DUOBKASIU

Pr. Pauliukonis Tėviškės Ži
buriuose parašė eilę pastabų apie 
pasirodžiusią St. Kairio knygą 
— Tau, Lietuva. Kaip paprastai 
iki šiol visose atsiminimų kny
gose pasitaikė įvairių netikslumų 
ir klaidų, taip atrodo, kad ir St. 
Kairio atsiminimuose jų gali būti.

J. VLKS (J. Vilkaitis) vasario 
20 ir 27 d. Naujienų priede sten
giasi Pr. Pauliukonio užmetimus 
atremti — pabrėždamas, kad 
"L.S.D.P. (Lietuvos Socialdemo
kratų partija) buvo iki šiol veda
ma visiems plačiai žinomų as
menybių, kaip St. Kairys, Dr. Do
maševičius, A. Janulaitis, M. 
Biržiška, A. Purėnas, V. Požė
la, J. Paknys, V. Sirutavičius.K, 
Bielinis, P. Grigaitis ir daug 
kitų". Taigi | visi neklaidingi, 
padorūs ir ištikimi respublikos 
piliečiai.

Dabar pažiūrėkime.ar ištikrų
jų tų išvardintųjų socialdemokra
tų "asmenybių" tarpe kartais ne
buvo tautos duobkasių ir judų?

Leiskime kalbėti faktams:
— 1957 m. rugsėjo mėn. 3 d. 

Lietuvoje pasirodė Eugenijos 
Tautkutės - Poželienės knyga — 
l’akais Takeliais Į Didi Kelią". 
Knyga sudaro 254 psl. Gana vaiz
džiai, santūriai ir įdomiai para
šyta. Daug įvairios ir smulkios 
medžiagos paduota apie buvusią 
slaptą komunistų veiklą Lietu
voje nuo 1917 iki 1927.

Požellenė įžangos žodyje ra
šo: — Savo atsiminimų knygoje 
Takais ūkeliais j did( kelią man 
norėjosi parodyti tą audringą lai
kotarpi, kai žengė pirmuosius 
žingsnius šlovingasis Lietuvos 
komjaunimas... Savo atsimini
muose atkūriau tai, ką pati esu 
pergyvenusi, keletą metų dirb
dama Lietuvos pogrindyje... 1918 
m. rudeni, mes, grupė lietuvių 
tremtinių, karo audros nublokš
tų l tolimus plačiosios Rusijos 
kraštus, grįžome l savo gimtą
ją šalį (pus. 9)."

"Atvykusi J Panevėžį, aš daž
niausiai apsistodavau gydytojo 
Andriaus Domaševičiaus bute. 
Tai buvo labai doras, taurus žmo
gus, karštas revoliucionierius. 
Nors jj ir persekiojo žvalgyba, 
nors ir grėsė jam pavojus, bet 
jis niekad neatsisakydavo priimti 
bei padėti kuriam nors iš mūsų 
pogrindžio darbuotojų... Jis visa
da mielai suteikdavo partijai pi
niginę paramą. Partijos Centro 
Biuras buvo nutaręs "apdėti dides
niais mokesčiais mus simpatizuo
jančius gydytojus. Aš pranešiau 
gydytojui Domaševičiui šj nuta
rimą ir pasiūliau sumą nustaty
ti pačiam, kiek gali. Jis nė žodžio 
nepasakęs, Jteikė man du tūkstan
čius markių: vieną tūkstanti 
Moprui, politkaliniams šelpti ir 
vieną spaudos fondui. Tą savo pa
sižadėjimą Domaševičius sąži
ningai tesėjo kiekvieną mėnesi. 
Taigi, apie tą "asmenybę" jokių 
komentarų nebereikalinga. Aiš
ku.

Prie šios progos norisi dar pa
kalbėti apie F. Valiuko bylą. Ge
rai prisimename, kaip Naujienų 
puslapiuose rašė ir kategoriškai 
tvirtino, kad socialdemokratas
F. Valiukas nebuvo komunistas. 
Pagaliau A. šemeto visus tuos 
išvadino žmogžudžiais, kurie F. 
Valiuką sušaudė. Daugiausia ra
šė ir teisino K. Bielinis, P. Gri
gaitis, J. Vilkaitis.

Dabar pažiūrėkime ką Taut- 
kutė-Poželienė rašo apie F. Va
liuką.

Tos knygos 54 psl. Požellenė 
rašo:

"Lenkų legionieriams i r Lietu
vos Tarybos kariuomenei 1919m. 
spaudžiant — frontas atsidūrė 
Anykščių ir Zarasų rajone. Lie
tuvos ir Balto rusi jos (Gudijos) 
Komunistų partija ir komjauni
mo centras įsikūrė Dvinske. Kaip 
tik tuo metu iš (vairiu baltųjų 
užimtų Lietuvos kampelių (Dvins - 
ką suvažiavo daug mūsų draugų. 
Tai buvo liūdnas laikas: lietuviš
kosios buržuazijos užgrobtoje te
ritorijoje siautė kruvinas tero
ras, visa, ką Iškovojo darbo žmo
nės, buvo atimta, sunaikinto, su
trypta. Mūsų Lietuva vėl pasken
do ašarose ir kraujuje... Komu
nistai skubėjo ten, kur jų laukė 
sunkus, atkaklus darbas pavojus, 
o gal ir mirtis. Bet jie tvirtai ti
kėjo, kad po kiek laiko Lietuvoje 
vis tiek bus vėl atkurto Tarybinė

Menininkai ir visuomenė <2>
Ketvirtais ar penktais metais 

po Pirmojo pasaulinio karo, Pa
nevėžy, Masiulio knygyne, teko 
matyti iš vokietmečio užsilikusi 
ant sienos tebekabanti užrašą: 

"Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, 
er braucht ja Speck, 
auch Wurst dažui"

tai yra, žmogus ne vien duona 
gyvena, jam gi reikia lašinių ir 
dargi dešros.

To vokiečio sąmojis, be abejo, 
buvo kiek ciniškas, — kaiptikto- 
dėl, kad tok( užrašą jis pakabino 
ne dešrų, o knygų parduotu
vėj... Bet vargu ar galima geriau 
vienam sakiny iš karto pasakyti 
tokias dvi tiesas: kad žmogui ša
lia duonos reikia dar ir vadina
mojo dvasinio peno, bet kad žmo
gus, tačiau, neretai pasitenkina 
tik "lašinių ir dešros" priedu 
prie duonos.

Taigi, to dvasinio peno, — me
ninės kūrybos žmonėms ir jų 
visuomenėms — reikia, ar ne?

— We-e-elL.. — nutęsdamas 
pasakytų amerikietis, arba ir 
mes patys, kadangi sunku rasti 
lietuvišką žodi, kuris čia taip 
gerai tiktų, kaip tas "welL..". 
— O muilo: reikia, ar ne?

-- Žinoma, -- reikia. Bet tik 
tiems, kurie jau pripratę j{ var
toti. Meninės kūrybos poreikis 
žmonėse senesnis net ir už mui
lo ir už kitų civilizuoto gyvenimo 
būtinybių poreiki. Normalus 
žmogus meno išalksta nedaug vė
liau, kaip duonos. Tik kokio me
no jam reikia, kokio meno jis no- 
ri, tai jau kitos klausimas. Tas 
pareina nuo žmogaus, tad ir nuo 
ištisos žmonių visuomenės sko
nio menui, nuo jų supratimo apie 
meninę kūrybą.

Čia esti panašiai, kaip ir su 
paprastuoju maistu. Pabandytu- 
mėm, pavyzdžiui, surengti refe
rendumą lietuvių visuomenėj, kas 
už marinuotą silkę su svogūnais, 
ir kas už keptas varlių šlaunikes 
grietinės padažei Prancūzas sma
guris pasibaisėtų tokio referen
dumo rezultatais ir net pačiu klau
simo pastatymu, ir, beabejo,su
šuktų: koks nuosmukis I

Taigi, visuomenei meninės kū
rybos reikia, ji jos nori, net jos 
ieško, tačiau tik tokios, kurią ji 
supranta, kuri maloniai kutena 

santvarka. Daugelis mūsų drau
gų, pasitraukusių iš buržuazinės 
kariuomenės jau užimtų vietų, at
vykę j Dvinską, perduodavo savo 
(staigų dokumentus ir bylas CK 
(galiotiniui, o patys grįždavo vėl 
( Lietuvą organizuoti pogrindžio 
darbą. Taip susirinko nemaža 
vykstančių ( Lietuvą ištvermin
gų komunistų. Jų tarpe buvo Ka
zys Bangaitis-Dominas, Petras 
Pajarskis, Baltrus Matusevičius, 
Stasys Eimutis, Valiukas ir kt. 
Vienas iš pirmųjų ( Lietuvą iš
vyko Valiukas. Tai buvo dar la
bai jaunas, tik pradėjęs gyventi 
vaikinas. Karšta komjaunuoliška 
širdis ji traukė ten, kur šaukė 
vargstanti Lietuvos liaudis. Vi
siems laikams liko mano atmin
tyje diena prieš jam iškeliaujant. 
Buvo liepos mėnesi pradžia. Aš 
(daviau Valiukui mandatą -- ma
žytę plono šilko skiautelę su ant
spaudu ir (rašytu jo slaptažodžiu. 
Stropiai susukusi j{ dūdele (kišau 
l popiroso kandikli ir (dėjau Iport- 
cigarą. Valiukas buvo linksmas, 
juokavo ir visą vakarą dainavo. 
Atsisveikino jis su šypesna lū
pose ir iškeliavo kupinas vilčių 
ir atkaklumo. Tačiau eidamas 
per fronto liniją jis pateko ( bal
tųjų lietuvių rankas ir buvo su
šaudytas. Išvykstančiųjų tarpe 
buvo ir Karolis Požėla, neseniai 
drauge su Raudonąja Armija pa
sitraukęs iš Šiaulių. Kelias, ku
riuo ėjo Valiukas, jau buvo bal
tųjų susekta stodėl kiti draugai 
turėjo patys ieškoti naujų kelių".

Po šių ką tik pacituotų iš Taut
kutės-Poželienės knygos minčių 
jokių komentarų bei išvedžiojimų 
nebereikalinga. Karo zonoje 
pagautos asmuo su tokia inkrimi
nuojančia medžiaga - komunistų 
partijos antspaudu ir slaptais 
(rašais bei kodais — kito spren
dimo ir negalėjo susilaukti...

Taigi aukščiau išvardintų as
menų savo laiku Naujienų pusla
piuose karšti pasisakymai, kad 
Valiukas nebuvo komunistas — 
yra beverčiai. Tokie asmenys nė 
vienai organizacijai nedaro gar
bės ir pasididžiavimo.

J. Jurevičius 
Chicago

V. RASTENIS

jos skoni. Meninė kūryba, kuri 
konkrečios visuomenės skoniui 
"perprasta", tai visuomenei, aiš
ku, nei nereikalinga. Bet nereika
lingas jai atrodo Ir toks naujas, 
jai dar nepažįstamas menas, ku
ris kam kitom būdamas gal ir la
bai vertingas, jos skoniui yraar- 
ba visiškai prėskas, ar net gai
žus. Sakysim, kaip pomidorai jų 
niekad dar nevalgiusiam...

Tiesa, žmonės (taigi ir visuo
menė) naujovių nori ir ieško. 
Meninė kūryba be naujovės — 
nebe kūryba, o rutina. Ji net ir 
nepretenzingo skonio visuomenei 
nusibosto, kaip kareiviams ge
riausia žirnienė, keletą mėnesių 
kasdien duodama... Bet kad atsi
randančios meno naujovės visuo
menėje būtų priimtos išskėsto
mis rankomis, reikia toms naujo
vėms nepertoli tepralenkti visuo
menėje esamą skoni. Juk net ir 
virtuvės įrankių prekyboje naujos 
prekės dažnai nesusilauktų šei
mininkų paklausos, jeigu gamin
tojai ir priklial neskatintų tos 
paklausos, rodydami ir įtikinė
dami, kaip tos naujovės praskaid
rins gyvenimą virtuvėj... Taip 
auklėjamas pirkėjų skonis nau
joms prekėms.

Nors tai ir prozaiškai skamba, 
bet su menine kūryba esti pana
šiai. Jei nauja meninė kūryba per 
daug apsilenkia su visuomenėj vy
raujančiu skoniu, ji neranda toje 
visuomenėje priėmėjų, vartotojų, 
ir lieka tik niekieno neklauso
mas "lakštingalos čiulbėjimas", 
kur( kas atsitiktinai išgirdęs, ko 
gera, pavadina net varnos krank
sėjimu...

Pasigirsta nemalonus dialogas 
tarp menininko (ar menininkų) ir 
visuomenės. Visuomenė esanti, 
atsiprašant, kiaulė, kuri tik savo 
migj l°vl težinanti. Iš visuo
menės prapliumpa atsikirtimai, 
kad jai siūloma ne meninė kūry
ba, o kažkokia degeneracija, ša r- 
latanizmas, kad apsišaukėliai, 
pasivadinę menininkais kėsinasi 
ją mulkinti... Iš esmės nieko 
nepakeičia tas, kad lygiai vienoj, 
lygiai kitoj tokiais komplimentais 
besikeičiančioj šaly matom ir me
no kūrėjų. Vadinasi, taip kalba ne 
vien neišmanėliai ir ne vien aro
gantiški apsišaukėliai. Neuž- 
mirškim, kad ir meno kūrėjai yra 
gi tos pačios visuomenės nariai.

Kas be ko, tokiame dialoge kar
tais vieni, kartais kiti esti ir tei
sūs. Bet dažniausia to nemalonu
mo priežastis glūdi tik neįverti
nime aplinkybės, kad meninė kū
ryba paprastai nėra tik pats save 
patenkinąs tikslas. Meninė kūry
ba žengdama tolyn siekia ar bent 
ilgisi kaip nors traukti paskui 
save ir visuomenės skonj.

Kad visuomenės skonis nuo me - 
ninės kūrybos pažangos (ar bent 
nuo jos naujų kelių) pertoli neat
siliktų, reikia tą skoni atitinka
ma linkme auklėti. Kaip prekybo
je tą atlieka gamintojų ir pirklių 
reklama, taip meninės kūrybos 
reikale to auklėjimo — meninio 
švietimo ir skonio lavinimo 
našta tenka dalintis meno kūrė
jams ir meninės kūrybos supra
timu prasisiekusiems visuome
nininkams - kultūrininkams, ne
išskiriant nė tų, kurie nėra ap
sigimę meninės kūrybos talen
tais.

Nuosmūkiai ar pakilimai me
ninėj kūryboj ir jos priėmime 
labiausiai priklauso nuo auklėja
mosios iniciatyvos, nuo pedago
ginių gabumų meno supratimo 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
3212 So. Halsted St. Chicagos, III. 60608

Telef. C A 5-1864
2439 ir 2608 W.» 69 St. Chicago, III. 60629

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

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

NAUJIENA: Suknelėms medžiagos — nylonas kartu su pa
mušalu.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

skleidime ir, žinoma, nuo pačios 
visuomenės pasidavimo ar ne- 
pasidavimo tokiai auklėjamajai 
(tokai.

Bet —ar svetimuose kraštuose 
išsibarsčiusių lietuvių visuome
nėj šitaip sutvarkyta meninės kū
rybos ir visuomenės skonio pa
žanga (manoma?

Nežinau...
•**

Kai tas klausimas būdavo paju
dinamas kadai Lietuvoj, tai būda
vo daug balsų, užsimojančių 
spręsti tą klausimą gana papras
tai. Būdavo sako: o kuriems gi 
galams turim švietimo ministe
riją? Ką, po paibeliais, veikia 
jos kultūros departamentas?

Mūsų visuomenės būdingas 
bruožas Lietuvoj būdavo tokia pa
žiūra, kad --turimvalstybę,vals
tybėje yra valdžia, tai ji ir turi 
spręsti visus painius klausimus 
ir rūpintis visais kebliais reika
lais. Taigi, pagal tokią pažiūrą, 
valstybės atitinkami organai turi 
purenti visuomenės sąmonę, sėti 
joje gero skonio sėklas, ir visuo
menėje išugdyti gerą skon( kultū
rinei - meninei kūrybai. Tuo pa
čiu metu irgi ne kas kitas, kaip 
valdžia turėjo steigti šiltadaržius 
ir talentams ugdyti bei jų kultū
riniams bandymams apsupti vi
sokeriopa globa.

Lietuvos valstybė tokio uždavi
nio atlikti nespėjo, netgi nesku
bėjo, nes yra pagrindo abejoti 
tokio meninės kūrybos puoselė
jimo būdo tikslingumu. Jokia ki
ta valstybė, Išskyrus bolševiki
nes, nesikėsina taip totališkai 
monopolizuoti rūpinimosi meni
nės kūrybos globojimu. O bolše
vikinių valstybių praktika nedžiu
gina nei atitinkamų visuomenių, 
nei juo labiau kūrybingų meninin
kų.

Betgi čia, tarp mūsų atsidūru
sių aplinkoj, kur privačios inicia
tyvos dėsnis vertinamas nepaly
ginti aukščiau už centralizaciją, 
vistiek tebevyrauja nusiteikimas, 
pagal kurj vis kokia nors "val
džia" esanti kalto, jei mūsų vi
suomenės skonis meninei kūrybai 
esąs neišlavintos, atsilikęs ar iš 
viso apsnūdęs. Kaip anuomet sa
kydavo "ką veikia švietimo minis
terija", taip dabar dažnas rodo 
pirštu j mūsų bendruomenėscent- 
rus, — kodėl, esą, jie tuo dalyku 
nesirūpina. O prieš keletą metų 
trankiai, nors ir beveik be re
zultatų, nuskambėjęs iš esmės 
teisingas antinuosmūkinis ma
nifestas visą atsakomybe suver
tė spaudai, konkrečiai — laik
raščių redaktoriams, iš kurių 
reikalavo, kad jie teiktų visuo
menei tik tinkamus, kompetentin. 
gus, objektyvius mūsiškės meni
nės kūrybos apraiškų vertinimus 
ir tuo auklėtų — keltų, ne smuk
dytų — visuomenės skonj.

Bet nuo to pareikalavimo maža 
kas tepasikeitė mūsų visuome
nės dėmesyje ir skonyje meni
nei kūrybai. Atrodo, jog visai ne 
todėl, kad mūsų "valdžios" ar 
redaktoriai pasiliko piktavališkai 
užkietėję kretinai — tyčiniai mū
sų kultūrinio lygio smukdytojai. 
Ispaniškas priežodis įspėja, kad 
net iš visų gražiausios andaluzie- 
tės nesitikėk daugiau, negu ji tu
ri. Kaip gi mes galim tikėtis ir 
reikalauti iš mūsų "valdžių" ar 
redakcijų, kuriose yra vieni iš 
mūsų pačių, kad jie duotų mums 
daugiau negu turi ir išmokytų 
mus ko nors daugiau, negu pa
tys žino!

(Bus daugiau)
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MUZIKA ŽAVI KALIFORNIEČIUS
Po vasario 13 d. Los Angeles 

skautų baliuje muz. Giedrės Gu
dauskienės paruoštų "Mano ma
loni ponia" operetės ištraukų, 
muzikiniame fronte jaučiamas 
pakilimas. Ne tik Santa Moni
kos, bet ir Los Angeles dainos 
meno mėgėjai sukruto. Atrodo, 
jog muz. G. Gudauskienė nori 
pastatyti kažką stambesnio ir 
įdomesnio, kaip-iki šiol buvo. 
Jos savotiškai interpretuojamos 
minėtos ištraukos sudomino vi
suomenę, pajutusią kažkokius 
naujus gaivius vėjus.

Kalbant apie vėjus, reikia pri
minti, jog muz. Gudauskienė va
dovauja vadinamiems "Baltijos 
Vėjams", grodama šiame orkes
tre pianinu. Jaunosios kartos Gu
dauskai (Gediminas ir Saulius), 
Arimantas Arbas, Edm. Čiur
lionis ir jaunasis Ąžuolaitis su
daro orkestrą, kuris dažnai pa- 
groja šokiams jaunimo subuvi
muose.

Tačiau orkestras p. Gudaus
kienei tik tarp kitko, labiau tik 
jauniesiems pramogėlė. Jos pla
nuojama didelių užsimojimų. No
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ri pateikti losangeflečiams gra
žių muzikinių pergyvenimų, klau
santis ištiso kalėdinio Čaikovs
kio baleto "Spragtuko" arba vi
sos "Mano maloni ponia" muzi
kinės komedijos pastatymų. Pas
taroji yra populiariausioji ame
rikiečių muz. komedija, parašy
to pagal Bernard Shaw "Pygma- 
lioną". Taip pat numatoma duoti 
ir lietuvių autorių muzikinių vei
kalų.

Džiugu, kad Kalifornijos pa
dangėje ėmė šviesti nauja ir 
veikli mūsų muzikos žvaigždė. 
Jos sužibėjimas labai pagyvins 
losangeliečių kultūrinę veiklą.

TALKOJE AMERIKIEČIAMS
Per Los Angeles Moterų Su

tartinės vadovę p. O. Metrikie- 
nę, Sutartinės dainininkės buvo 
pakviestos dalyvauti Sunset Ope
ra Showcase operos spektaklyje 
kaip choro/ dalyvės. Privačios 
iniciatyvos menininkų grupė ko
vo 6 d. pastatė G. Verdi ope
rą "Traviatą."

Kaip jau įprasta Amerikoje, 
italų operos dainuojamos italų 

kalba, todėl Sutartinės daininin
kėms kilo didelės problemos dėl 
teksto išmokimo. Repetuoti teko 
privačiuose butuose, įvairiuose 
mažose salėse ir patalpose, tai
gi, pamatyta, jog ir amerikiečių 
meninikų lygiai toks pat vargas 
vargstamas, kaip ir lietuvių... 
"Traviatos" spektaklyje dalyva
vo tik trys Sutartinės dainininkės 
-- A. Bajalienė, O. Mironienė 
ir B. Skirienė. Visos trys pui
kiai sugebėjo scenoje elgtis cho
ro sudėtyje ir savo apsirengimu 
pritiko prie viso pastatymo. O 
juk jos Naujųjų Metų sutikimo 
baliuje yra puotos sceną lietu
viškai dainavusios. Įgijus šiokį 
tokį operinio dainavimo patyri
mą, jos ir ateity galės jį panau
doti, nes jau muz. G. Gudauskie
nės yra visa Sutartinė pakviesta 
talkininkauti gegužės 8 d. įvyks- 
tančiame "Mano maloni ponia" 
operetės ištraukų spektaklyje.

Moterų Sutartinei linkėtina to
bulintis ir puoselėti lietuviškas 
dainas. Girdėti, kad netrukus Su
tartinė pasirodys mūsų visuome
nei su nauju repertuaru.

LAKŠTINGALA PRAGYDO
Kovo 7 d. šv. Kazimiero pa

rapijos salėje įvyko koloratūri
nio soprano Vaientinos Kojelie
nės koncertas, buvęs svarbiausia 
atrakcija, švenčiant parapijos 
globėjo Lietuvos karalaičio ir 
šventojo metinę šventę.

Liečiant patį viešnios koncer- 
tantės dainavimą, reikia pripa
žinti, jog Valentinta Kojelienė 
yra išsiskirianti, kultūringa ir su
brendusi dainininkė. Kam teko ją 
girdėti prieš keletą metų, tie pa
tvirtins, jog ji yra padariusi ne
paprastą pažangą, ypač balso val
dyme. Tačiau pateiktame Los An
geles visuomenei koncerte neteko 
pajusti jos aukštosios skalės, pa
gal kurią ji ir įeina į koloratūros 
kategoriją. Pasirinktos repertu
aras neleido jai parodyti savo 
balsą pilnumoje. Todėl, nors es
mėje ir gražūs S. Gailevičiaus, 
J. Žilevičiaus ir K.V. Banaičio 
kūriniai pirmojoje koncerto da
lyje praskambėjo tiktai lyg ir 
aukštesnėj tonacijoj. Geriau pa
žinti solistės balsą galima sve
timtaučių kompozicijose, ypač 
arijoje iš A. Boito operos "Me- 
flstofele". čia V. Kojelienė pa ro
dė ne tik puikią balso valdymo 
techniką, bet ir ypatingai platų 
balso diapozoną. Ypač stebino la
bai gera dikcija. Solistė matomai 
vertina žodžio galią ir žino, jog 
statiniame koncerte vaidyba ir

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, ucs 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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JOHN J. KAZANAUSKAS, President

VIRŠUJE: Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos choras, va
dovaujamas Broniaus Budriūno, 
su soliste viešnia iš Chicagos 
Valentina Kojeliene, po koncer
to kovo 7 d.

Parapijos choras balandžio 4 
d. ruošia religinį koncertą — 
atliks Theodore Dubois oratori
ją "Septynis Kristaus žodžius”.

Pirmoje eilėje penktas iš kai
rės: choro pirm. R. Valaitis, C. 
Dambrauskaitė, komp. B. Bud-' 
riūnas, prel. J. Kučingis, sol. 
V. Kojelienė, pianistė R. Apei- 
kytė, solistas R. Dabšys.

L. Kačanausko nuotrauka.

mimikos ne tiek padeda interpre
tavimui, kaip aiškus, pergyvena
mas žodis.

Solistei akompanavo pianistė 
Raimonda Apeikytė. Ji yra ne tik 
muzikiniai gabi, bet jau subren
dusi menininkė. Lauktina jos at
skiro rečitalio.

Be Valtentinos Kojelienės šv. 
Kazimiero šventės koncerte daly
vavo ir muz. Br. Budriūno va
dovaujamas parapijos choras bei 
amerikietė arfistė. Chorui akom
panavo pianistė R. Apeikytė. Br, 
Budriūno vedamas choras atliko 
eilę naujų kūrinių, jų tarpe ir 
nepaprastai patikusią žiūrovams 
jo paties kūrybos kantatą "Tėviš
kės namams". Programą prave
dė prof. dr. Elena Tumienė, 
Ph.D., pateikdama iškalbos ir li
teratūrinių pabirų.

A. Mironas

Skaityk ir platink
DIRVĄ

GERESNI FILMAI
Alė Rūta

"THE SOUND OF MUSIC" po 
neseniai pasirodžiusių "Mary 
Poppins" ir "The Greatest Sto
ry Ever Told’’ -- Kristaus Gy
venimo — yra, iš dabar ekrane 
gimstančių, vienas nuotaikin- 
giausių, geriausių filmų. Lengva, 
operetinė istorija, bet psicholo
giškai atskleisto, rodanti šeimos 
gyvenimą ir ypač — šviesios, 
ieškančios siejos kelią į tą šei
mą ir per šeimą atliekančios sa
vo žemiškąjį pašaukimą. Puikūs 
Austrijos vaizdai, puiki muzika 
ir dainos.

Vaidina J ui i e Andrews, 
jauna filmų žvaigždė, iškilusi,

Diena iš dienos
SIBELIAUS FINLIANDIJĄ net geri muzikos (bet ne 

suomių liaudies dainų) žinovai sakydavo, kad tai esanti iš suomių 
liaudinių melodijų sukomponuoto simfonija. Pats Sibelius turėjo 
įsakmiai tą užginčyti. Sakė: Finliandija yra mano kūrinys ir jo
kių skolintų melodijų joje nėra. Bet visiems — suomiams ir ne 
suomiams — toji simfonija atrodo perdėm suomiška.

Tik klausimas, ar visi tą atspėtų, jei nežinotų simfonijos 
vardo ir nežinotų, kad Sibelius suomis, o ne romėnas. Juo dažniau 
girdžiu tą simfoniją, juo labiau ji man atrodo visiškai... lietu
viška, nors ir žinau, kad tai suomio kompozitoriaus sukurta Fin
liandija. Beje, yra aiškinimų, jog krašto vardas — Finliandija 
esąs graikų kilmės vertimas to paties krašto vardo — Suomi ja, 
kuriuos abu išvertus lietuviškai būtų Pelkių Šalis, arba Peiki ja, 
O finai arba suomiai lietuviškai būtų pelkėnai... Pel
kėmis, ežerais ir giriomis gausi Suomijos gamta savo nuotaikomis 
turi nemaža bendra ir su Lietuvos, ypač senovės Lietuvos gamta. 
Jeigu kūrinyje atsispindi tos gamtos nuotaikos, tai nenuostabu, kad 
ir mums jos gali būti savos. Sibeliaus muzika daugiau kaip 
suomiška: ji gali būti jaučiama, kaip bendra ir sava daugeliui bent 
šiaurinės Europos kultūros tautų. O ar ne panašiai yra su norvego 
Griego muzika?

Užsidedu Finliandlją, paskui Čiurlionio Mišką, ir klausau: 
katras "lietuviškesnis"? Ir nežinau... Turbūt, pažangesniuose pavi
daluose menas neišvengiamai esti tarptautiškesnis už izoliuotose są- 
lygpse kurtą liaudies meną, kaip tik dėl tos izoliacijos ryškiau pasi
žymintį savaimingais ir nuo kitų pastebimiau skirtingais ypatingu
mais. Dažnas žinoviškas meninės kūrybos vertintojas net abstrakti
nėj tapyboj sakosi randąs tautinių savaimingumų.Toki atradimai 
gerokai įtartini. Įtariu, kad kalba apietautiniustoar kito menininko 
savaimingumus neretai atsiranda pažvelgus ne tiek į kūrinius, kiek į 
menininko gimimo metriką, ir jo individualūs savaimingumai, jei 
tokių pastebima, automatiškai, pagal duomenis apie menininko kil
mę, priskiriami atitinkamai tautai, kaip jai būdingi. O juk toli 
gražu ne visada taip yra ir, atrodo, juo toliau, juo rečiau taip be
bus...

Bekalbant apie Sibeliaus Finliandiją, kaip čia nesustosi ties 
Ed. Karnėno skelbiamais (L. Lietuva, 6 nr.) paaiškinimais. Sako, 
kad "Lietuviams suomių komp. J. Sibelius yra įdomus kaip revo
liucionierius, kuris savo genijum muzikoje padėjo suomių tautai 
atgimti iš kultūrinės vergijos švedams (tada suomiai kalbėjo šve
diškai) ir išsivaduoti iš Rusijos politinės vergijos". Nemaža tiesos, 
bet galai nesusieina. Niekad nėra buvę taip, kad "suomiai tada kal
bėjo švediškai". Suomija buvo švedų kiek kolonizuoto, dalis suomių 
diduomenės buvo sušvedėjusi. Tačiau, nors švediška Suomijos lite
ratūra keletą dešimtmečių ir senesnė, suomiškosios literatūros isto
rija prasideda irgi šešioliktajame amžiuje. Devynioliktojo gale (Si
beliaus laikais) švediškai kalbančių Suomijoj buvo tik apie 15% (vė
liau tik per 9%). Tai Sibeliui nereikėjo simfonijomis raginti suo
mius suomiškai kalbėti, švedų kultūrinė įtaka Suomijoj, kokia ji 
bebūtų buvusi intensyvi, vargu ar yra pagrindo vadinti kultūrine 
vergija. Ir revoliucionieriaus vardas Sibeliui tiek tetinka, kįek 
ir betkokiam savaimingam menininkui, pasukusiam kitų dar neiš
mindžiotais kūrybos takais. Nėra duomenų, kad Sibelius būtųtaikęs 
savo simfonijas vartoti kaip tautinės revoliucijos įrankius. Suo
miai, tiesa, atrado jas (ypač Finliandiją) ir tom tinkamas, bet tai 
nepadaro Sibeliaus netgi Maironio tipo revoliucionierium. Sibe
liaus muzika gal kaip tik dėl to ir topo "už tūkstantį prakalbų 
reikšmingesnė", kad jis jos nekūrė kaip pritaikomojo (nei 
revoliucijai, nei kam kitam) meno. Tuo Sibelius tad ir turėtų būti 
ir mums įdomus. Ypač tiems, kas menininkus primygtinai ragina 
"naudoti talentus aktualioms patriotinėms bei laisvės kovų temoms 
išreikšti". Kai menininkas užsimoja sukurti patriotinę "prakalbą", 
tai dažniausia kūrinio reikšmė ir lieka tik kaip vienos, kartais 
net kaip vienos menkos prakalbos reikšmė.

galima sakyti, per kelis mėne
sius, bet, matyti, turėjusi puikų 
tai karjerai pasiruošimą. Ji pa
grindinį vaidmenį atlieka ir Walt 
Disney puikiame šeimos filme 
"Mary Poppins". Jos vaidybą ste 
bėti ir jos dainavimo klausytis 
yra Ištisas džiaugsmas. Chris- 
topher Plummer šiame filme pui
kiai atlieka Kapitono rolę. Fil
mas patartinas visiems pamatyti.

"LORD JIM" geras nuotykių 
filmas, Columbia filmų studijos 
kūrinys. Tai daugiau paauguolių 
berniukų psichologijai tinkamas 
turinys; tačiau, kas mėgsta nuo
tykius ir gražius jūros vaizdus, 
tas praleis tris valandas (tiek 
tas filmas užtrunka) malonioje 
nuotaikoje. Techniškai filmas at
liktas be priekaištų. Puiki foto-

• Dabartinis dividen
das 4\į'.i, išmoka
mas du kart per 
metus. 

graflja. Nuotykiai intriguojantys, 
kartais net kvapą užgniaužtą. Ge
ra Bronislau Kaper, jauno lenkų 
kompozitoriaus muzika lydi kiek
vieną nuotykį ir kiekvieną vaiz
dą. Filmas paremtas Joseph Con- 
rad, žinomo romanisto knyga.

Filmas, be kitų gerų privalu
mų, vertos žiūrėti jau vien dėl 
Peter O’Toole (vaidinusio ir 
"Lawrence of Arabia", "Becket" 
filmuose) vaidybos. Tai aktorius, 
išauklėtos Anglijoje, gera vaidy
ba pasižymėjęs Europoje ir Ame
rikoje, pripažintos ir premijuo
tas, kaip iškilus tos srities me
nininkas. Kaip pramoginis, šis 
filmas geras jaunimui ir seniems. 
Ir ne tik kaip pramoginis, šis, 
galima sakyti, yra meniškas fil
mas. Rodoma retų Indijos vaiz
dų ir įpinto indų religijos bei 
filosofijos posakių, kurie reflek- 
suoja kiek ir senovės lietuvių 
religiją bei jų pažiūras į žmogų.

"THE TRUTH ABOUT 
SPRING" -- šis filmas daugiau
siai vertos pamatyti dėl žymių 
britų aktorių John Mills Ir 
jo jaunutės, bet jau į žvaigždes 
filmuose iškilusios, dukters 
Hayley Mills vaidybos. Apie 
primityvią mergaitę istorija ne
sudėtinga. Jos meilė gamtai ir 
tėvui, jos paviršutinis grubumas, 
bet sielos švelnumas ir linkimas 
į šviesą ir gėrį, jos galiausiai, 
atsiskleidžianti erotinė meilė tur
tingam, išlavintom, geros širdies 
jaunuoliui. Vaizdai daugiausiai 
jūroje, spalvoti, daug komiškų si
tuacijų. Filmas irgi daugiau nuo
tykių, pramoginis, bet su žmo
gaus psichologiniu atskleidimu 
(ypač įdomus mergaitės tėvas) 
ir gera valdyba. Filmas suktas 
Universal filmų b-vės.

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• ALT S-gos Clevelando 

skyriaus valdyba, išrinkta 
kovo 21 d- įvykusiame su
sirinkime, pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: J. čiu
berkis — pirm., K. S. Kar
pius — vicepirm., V. Stuo- 
gis — sekret., VI. Blinstru- 
bas — iždin. ir St. Lukoše
vičius — parengimų vado
vas.

MOTINA AUGUSTA IR
SESUO PAULE CLEVELANDE

Putnamo seselės ypatingu pa
sišventimu aukojasi artimo labui 
ir lietuviškumui. šį savo pa
siaukojimą jos išreiškia dvejo
pai: auklėdamos mūsų jaunąją 
kartą ir globodamos mūsų tau
tos veteranus, globos reikalingus 
senelius. Tai suprasdami, nevie
nas su malonumu prisidedame 
prie jų kilnaus darbo. Beveik 
kiekviename mieste yra susidarę 
Putnamo seselėms remti komite
tai, kurie joms materialiai pade
da siekti užsibrėžto tikslo.

Šiuo tikslu ir Clevelando komi
tetas kovo mėn. 14 d. buvo su
rengęs pietus, šv. Jurgio para
pijos salėje, bei rėmėjų seimą.

Iškilmingus pietus atidarė ko
miteto pirmininkė St.- Stasienė, 
pakviesdama kun. P. Dzegorai
ti sukalbėti maldą. Tolimesnei 
programai vesti pakvietė D. L.
K. Birutės Draugijos pirm. V. 
Nagevičienę. Pasveikinus vieš
nias iŠ Putnamo ir visus atsi
lankiusius V. Nagevičienė iš
ryškino seselių reikšmingą dar
bą ir iškėlė jų šutomų senelių 
namų svarbą visai mūsų išeivi
jai. Susirinkusiems žodi tar^ 
PLB valdybos vicepirm. St. 
Barzdukas, skatindamas seselių 
sumanymą visoms išgalėms 
remti.

Seselė Paulė nupasakojo Put
namo seselių veiklą ir davė bend
rą jų darbų apžvalgą. Ji džiau
gėsi gausiu susirinkusiųjų skai
čiumi ir pavadino Šį subuvimą 
gerų širdžių seimeliu.

Motinėlė M. Augusta patiekė 
faktus, kurie vertė jas šio 
sunkaus uždavinio imtis ir nu
rodė, koks būtinas reikalas tu
rėti lietuviškus senelių namus, 
JI kvietė visus savo malda ir 
aukomis š| sumanymą remti ir 
kuo greičiausia ŠI projektą rea
lizuoti. Kaip jų taip ir visų lie
tuvių troškimas mūsų senelių
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Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
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DIRVA

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelando Aukuro ansamblis, besiruošiąs koncertui 
balandžio 4 d. V. Pliodžinsko nuotrauka.

likusias gyvenimo dienas pada
ryti kuo skaidresnes ir švieses
nes. Jų pradėtam darbui paryš
kinti buvo parodytas filmas ir se
nelių namų projektas.

Pietūs praėjo jaukia nuotaika. 
Juos paruošė D.L.K.Birutės 
Draugijos narės vadovaujant V, 
Nagevičienei. Clevelando sese
lėms remti Komitetas nuošir
džiai dėkoja birutininkėms ir vi
siems atsilankiusiems.

(k)

• J. Mull-Muliolio namų 
pirkimo ir pardavimo įstai
ga, iki šiol veikusi 13229 
Superior Avė., nuo kovo 29 
d. persikelia į naujas pa
talpas — 15969 Euclid Avė. 
Telefonas lieka tas pats: 
UL 1-6666.

Įstaigos vedėju yra A. 
Dailidė.

• Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 944-6835 
ar Z. Obeleniui 531-2211.

IEŠKOMA MOTERIS
Ieškoma šeimininkė su

augusiu šeimoje, sutinkanti 
gyventi kartu. Puikios gy
venimo sąlygos privačiartie 
name. Rekomendacijos.

Teirautis tel. WY 1-4999.
(35-37)

DIRVOJE YRA 
DIDELIS PASI
RINKIMAS 
ĮDOMIŲ KNYGŲ '

o

CLEVELANDO PARENGIMŲ
— KALENDORIUS- - - - -

BALANDŽIO 4 D. Aukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 24 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos meti
nis balius.

BALANDŽIO 25 D. Margučių 
ridinėjimas. Rengia Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokykla.

GEGUŽES 2 D. Motinos dienos 
minėjimas. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 8 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų jubiliejaus 
proga, pagerbimo akademi
nis banketas šv. Jurgio parap. 
salėje. Rengia Č.A. Sidabrinio 
Jubiliejaus Komitetas.

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų Jubiliejaus 
sukaktuvinis koncertas, Cleve
lando Muzikos Instituto salėje. 
Rengia Č.A. sidabrinio Jubilie
jaus Komitetas

GEGUŽĖS 15 D. Lietuvių sala- 
ziečių gimnazijai paremti vaka
ras.

GEGUŽĖS 30 D. Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

GEGUŽĖS 22 D. Clevelando 
vyrų okteto koncertas - balius 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ren 
gia LSK Žaibas.

GEGUŽĖS 29, 30, 31 D.D. 
A.S.S. Filisterių Skautų S-gos 
suvažiavimas ir studijų dienos 
su programa Čiurlionio Ansamb. 
lie namuose.

BIRŽELIO 5 D. Dainavos sto
vyklai remti parengimas.

BIRŽELIO 6 D. ŠV. Kazimie
ro liet, mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

BIRŽELIO 20 D. Vysk. Valan - 
čiaus lit. mokyklos gegužinė.

BIRŽELIO 27 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Rengia L.V.S. Ramovė.

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

SPALIO 23 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

>•

PABALTIEČIŲ STALU 
TENISO PIRMENYBĖS
Š. Amerikos Pabaltiečių 

Stalo Teniso Pirmenybės 
įvyks 1965 m. gegužės 8-9 
d., Clevelande, Ohio.

Anksčiau buvo skelbta, 
kad pirmenybės įvyks ge
gužės 1 ir 2 d. Tačiau ry
šium su kai kurių latvių 
žaidėjų ir mūsiškės E. Sa
baliauskaitės išvykimu į 
Pasaulines Stalo Teniso 
Pirmenybės atstovauti Ka
nadą, balandžio pabaigoje 
Jugoslavijoje, latviams pa
geidaujant ir estams bei 
lietuviams sutikus, pirme
nybės buvo atidėtos.

Pirmenybėse dalyvavimas 
yra atviras visiems lietu
vių, latvių ir estų žaidė
jams, Dalyvių skaičius vi
sose individualinėse varžy
bose yra neribojamas.

Komandinėse vyrų bei 
moterų varžybose kiekvie
ną tautybę gali atstovauti 
tik viena rinktinė komanda. 
Lietuvių rinktinių sudary
mu rūpinasi šALFASS-gos 
Stalo Teniso Komitetas.

Pirmenybės vyks Danny 
Vegh’s Table Tennis Club, 
1907 Euclid Avė., Cleveland, 
Ohio.

Dalyvių registracija vyk
doma per sporto klubus, iki 
š. m. gegužės 4 d., šiuo ad
resu : A. Bielskus, 15321 
Lake Shore Bivd., Cleve
land, Ohio 44110. (Telefo
nas 486-6177).

Klubams nepri klausą 
s p o rtininkai registruojasi 
bei informacijas gauna tie
siai pas rengėjus, aukščiau 
nurodytu adresu.

VYKS Į CHICAG^

Balandžio 10-11 d. Chicagoje 
{vyks 1965 m. Vid. Vakarų Spor
to Apygardos Prieauglio klasių 
krepšinio ir visų klasių tinklinio 
pirmenybės.

Krepšinis vyks jaunių A, B, C 
ir D. klasėse, moterų ir mer
gaičių A kl.

Tinklinis vykdomas vyrų, jau
nių A, moterų, mergaičių A, B 
ir C klasėse.

šiose didžiulės apimties var
žybose (apie'30 krepšinio ir 15 
tinklinio komandų) rengiasi daly
vauti ir Clevelando LSK Žaibo 
sportininkai su 5 krepšinio ir 4. 
tinklinio komandomis. Apie 50 
sportininkų prisieis nugabenti Į 
Chicagą.

MANO LAIKAS - TAVO LAIKAS
Jonas Miškinis

Pasaulyje viską galima pirkti. 
Įsigyti, išsiprašyti, išsikovoti, 
laimėti, išskyrus gyvybę, sveika
tą ir laiką. Nors sveikatą už pi
nigus ir gydytojas gali pataisyti. 
Kartais galima ir gyvybę išgel
bėti gudrumu, ašaromis, sumanu
mu ir 1.1. Taip pat kartais pavyks
ta prarastą garbę atstatyti, pro
tą išmiklinti, žmonių meilę lai
mėti, galima žmogaus būdą pa
veikti, išlyginti, iš bailio pada
ryti drąsuolį, iš sukčiaus — 
padorų žmogų.

Gyvenime, o ypač knygose, gau
siai užtinkame tokių faktų ir jie 
Perdaug nestebina. Anot patar-

Be abejo, tokios apimties iš
vykai įvykdyti, reikia padėti daug 
pastangų tiek iš sportininkų pu
sės, tiek ir iš vadovų.

Kadangi dalyvių daugumą suda
ro nepilnamečiai, ypatingai krei
piamės į tėvus, prašydami jauni
mo pastangas įvertinti ir šiai iš
vykai pritarti.

Sportinė organizacija džiau
giasi galėdama šimtines entu
ziastingo jaunimo sutelkti į spor 
to varžybas. Tenelieka šis ma
sinis sąjūdis neįvertinus mūsų 
visuomenės.

LSK Žaibas

KREPŠINIO VARŽYBOS

1965 m. balandžio mėn. 24-25 
d.d., Detroite, Mich., įvyks krep
šinio varžybos, kurias praveda 
Detroito LSK Kovas.

Visi varžybų dalyviai turi būti 
atlikę ŠALFASS-gos metinę re
gistraciją.

Vykdant ŠALFASS-gos suva
žiavimo, Clevelande, nuUrimą, 
pranešame, kad nauji’ Žaidėjai 
gali dalyvauti žaidynėse, jei jie 
buvo registruoti apygardinėse 
pirmenybėse.

Krepšinio varžybos bus vykdo
mos šiose klasėse: vyrų, moterų, 
jaunių A, jaunių B ir mergaičių 
A.

Jaunių ir mergaičių A klasei 
priklauso nevyresni, kaip 1946 
m. gimimo.

Jaunių B klasei priklauso ne
vyresni’ kaiiK1949 m; gimimo.

Dalyvaujančių komandų skai
čius apribojamas sekančiai: vyrų 
ir jaunių A. klasėse -- nedau
giau kaip po 8 komandas, kitose 
klasėse — nedaugiau kaip po 
6 komandas. Komandos atrenka
mos pagal apygardinių pirmeny
bių davinius.

Žaidynės vyks Holy Redeemer 
(pagrindine), W. Vernor ir Junc- 
tion kampas, St. Hedwig --Junc- 
tlon netoli Michigan ir Patton 
Park & Recreatlon (Woodmereir
W. Vernor kampas).

Dalyvių registraciją atlieka 
klubai iki 1965 m. balandžio mėn. 
14 d. šiuo adresu: P. Misiūnas, 
8863 Homer, Detroit, Mich. (te
lefonas VI-2-6799).

šiose varžybose bus sudarytos 
š. Amerikos lietuvių rinktinės, 
kurios atstovaus lietuvius 1965 m. 
š. Amerikos Pabaltiečių pirme
nybėse, 1965 m. gegužės 15-16 d. 
Chicago.

Pranešame, kad naujasis Krep
šinio Komiteto Vadovas yra Dr. 
R. Gaška. Adresas: 4917 Campau 
Drive, Midland, Michigan, 84640.

Centro Valdyba

ŠALFASS-gos Centro Valdyba, 
papildydama 1965.3.6. pranešimą 
skelbia, kad Stalo teniso varžy
bos vyks COBO salėje "D" (pięt- 
vakarių kampas), įėjimas iš Det
roito upės pusės. Ten pat yra ma
šinoms pastatyti aikštė. Varžybų 
pradžia 12 vai. šeštadienį,balan
džio 3 d.

Plaukimo varžybos vyks Pat
ton Park & Recreatlon plauky
mo baseine. (Woodmere ir W. 
Vernor kampas). Varžybų pra
džia 10:30 ryto, punktualiai, sek
madienį, balandžio 4 d.

Plaukimo varžybose galima 
registruotis nedaugiau kaip ketu
riose individualinėse rungtyse.

Atvykę į varžybas dalyviai re
gistruojasi ir gauna platesnes in
formacijas, -- Lietuvių Namuo
se, 3009 Tlllman Avė., Detroit 
16, Mich. Ten budės varžybų ko
miteto nariai, penktadienį iki 2 
vai. ryto ir šeštadienį nuo 9 vaL 
ryto.

Klubai, turintieji pereinamą
sias taures, atsiveža jas J žaidy
nes.

šiuo metu Centro Valdyba per
žiūri taškų vertinimo sistemą, 
kuri bus patiekta varžybų metu.

Centro Valdyba

Nr.37 - 5

lės: su laiku viskas galima atlik
ti. Didžiausias skausmas atlyž
ta, gyja pikčiausios žaizdos ir 
pasimiršta įžeidimaL Vadinasi, 
nėra tokio jausmo, kuris ilgai
niui nenustotų savo vertės. Visą 
tai atlieka nepermaldaujamas 
laikas.

Pagal Kantą, laiką galima pa
vadinti visų mūsų pergyvenimų 
metu ir tikru gyvenimo valdovu. 
Jis yra savaime suprantamas ir 
nemokamas, kaip oras; su erdve 
jis sudaro visų vykstančių per
mainų apmatus; jis yra vienas, 
priklauso visiems ir kiekvienam 
skyrium. Tačiau skirtingi įvy
kiai i r per gyvenimai gali vykti vie
nu laiku vienoje ar įvairiose vie
tose, o drauge jie gali būti sunkiai 
suderinami ir suvokiami. Taigi, 
laikas kaip ir erdvė, yra viena iš 
sunkiausiai suprantamų, o kartu 
tokių paprastų sąvokų.

Mes dažnai mėgstam sakyti: 
mano laikas, tavo laikas, mūsų 
laikas, lyg tikrai būtų kieno nors 
savitas. O tikrumoje to laiko nie
kas negali pirkti, nei kitam už
leisti.

Sakoma, kad išmokslintas žmo
gus laiką daugiau brangina, negu 
eilinis darbininkas, bet būna ir 
priešingai. Tačiau yra ir tokių 
žmonių, kurie stumia savo die
nas, vos išgalėdami vakaro su
lauki. Intelektualai kaip išmany
dami, taupo laiką, stengiasi jį 
išnaudoti, mokslo, technikos, me
dicinos žmonės niekad neturi lai
ko, vis skuba, vis rūpinasi, kad 
kas jų laiko nesugaišintų. Vadi
nasi, vieniems laiko pritrūksta, 
kitiems jo perdaug ir jie patys 
nežino, ką su juo veikti.

Bergždžias plepėjimas, korta- 
vimas, girtuokliavimas ir kito
kios linksmos kompanijos — tai 
vis lyg priemonės ir būdai nusi
kratyti laikui, su kuriuo tūlas ne
žino ką veikti.

Tempo, tempo! Tai šių dienų 
šūkis. Bet jis neįvykdomas, jei 
nebus laikomasi tam tikros draus
mės ir nebus žiūrima laikrodžio. 
Geležinkelių, autobusų ir lėktuvų 
stotyse, kur traukiniai, autobu
sai ir lėktuvai atvyksta ir vėl 
išvyksta kas minutę, pavėlavi
mas sukelia painiava visame tvar
karaštyje. Tą pat pastebime ir 
kasdieniniame gyvenime. Tačiau 
nepareigingi žmonės to nesu
pranta arba nenori suprasti. Jie 
visur "suspės", visada tokiems 
"dar yra laiko", jie lyg nesupran
ta, ko kiti skuba, ką vejasL

Jei žmogus nemoka savo laiko 
tinkamai sunaudoti, tai dar nereiš- 
kia, kad galima jį kitiems truk
dyti.

Iš čia ir kyla visa svarba tin
kamai elgtis, jei ne savo, tai bent 
su svetimu laiku. Tiesa, nėra įs
tatymo, kuris draustų laiką gai
šinti. Tačiau žmoniškumas reika
lauja kitam laiko negaišinti. Pa
vyzdžiui, būna paskelbta, kad 
įvyks susirinkimas, minėjimas, 
koncertas tokią tai valandą. Daž. 
niausią paskelbtu laiku būna apy
tuštė salė. Rengėjai nerimauja, 
nervuojasi nesulaukdami nusta
tytu laiku klausytojų ar žiūrovų. 
O atvykę laiku turi laukti, gaiš
ti laiką, kurį jie daugiau brangi
na, negu pratę vėlintis. Reikėtų 
atprasti nuo to neigiamo įpročio 
ir į parengimus atvykti punktu
aliai.

1963

12,000,000
1965

77.000.000
•They had the "Pap” tęst—a simple, 
painless examination to detect uterine 
cancer in its early stages-when 
it is almost 100 per cent curable.

AMERICAN CANCER SOCIETY^



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ROMANAS ARLAUSKAS 
— PIRMAS LIETUVIS 

ŠACHMATŲ 
DIDMEISTRIS

MŪSŲ PASTOGĖ iš Aus
tralijos praneša, kad šių 
metų pradžioje Romanas 
Arlauskas išsikovojęs šach
matų didmeistrio vardą. Li
gi šiol lietuvių šachmati
ninkų turim keletą meistrų, 
du tarptautinius meistrus 
(Mikėną Lietuvoj ir Kana
dos čempioną VaitonĮ), o 
apie didmeistrio titulą tik 
svajota. Bet dabar tame 
šachmatininkų Olimpe jau 
yra ir lietuvis — Romanas 
Arlauskas.

Lietuvoje dažnai buvo garsinama pasiųsti ten "kur pipirai auga". 
Bet pasirodo, kad ten kur jie auga nėra taip bloga. Inž. Juozas Ka
lėda savo ūkyje Kolumbijoje pradėjo auginti pipirų medžius ir at
rodo, kad verslas neblogai sekasi.

DIRVOS NOVELES KONKURSUI 
paskutinė rankraščiams įteikti data 

1965 m. kovo 31 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, 

kaip 16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pra
leidžiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruojamos 
išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1965 me- 
tų kovo mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, No
velės Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiui bū
tinai privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasira
šomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto- 
toriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. Vo
kas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: nelai
mėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1965 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti Dirvo
je, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius gali 
premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos 
siužetu .rašyti dramą, poemą ar romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų 
autoriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui at
skirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai 
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką 
premijuoti ir ką rekomenduoti 'spausdinti.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKILMĖS ĮVYKS GEGUŽĖS 
8 D. CHICAGOJE, B. PAKŠTO SALĖJE, 2801 W. 38th ' 
STREET.

Kaip Mūsų Pastogės ben
dradarbis pasakoja, R. Ar
lauskas dėl šio titulo kovo
jo beveik penketą metų. 
Pretendentai, kol pasiekia 
lemiamos kovos lauką, turi 
būtinai laimėti pirmas vie
tas keturių laipsnių rung
tynių grandinėje. Tik per 
tuos keturis sietus atsijoti 
patys geriausieji patenka į 
valstybių čempionų klasę, 
kur vėl turi rungtyniauti 
dėl teisės patekti į pusiau 
galutines rungtynes dėl pa
saulinio čempiono vardo. 
Tik pirmas vietas laimėję 
pusiau galutinėse rungty
nėse tegali patekti j galu
tines, tokių iš viso esti try
lika. Tada kiekvienam ten
ka susigrumti su dvylika 
kitų. Rungtynės vyksta 
vienu metu su visais, ko- 
respondenciniu būdu. Iš tų 
trylikos pirmąją vietą lai
mėjęs tampa pasauliniu 
čempionu, o antrąją ir tre
čiąją — didmeistriais.

Arlauskas pastaros i o s e 
šachmatų didžiūnų varžy
bose laimėjo trečiąją vietą. 
(Pasaulinio čempiono var
dą dabar laimėjo rusas pro
fesionalas šachamatininkas 
Zagorovskis, o antrąją vie
tą — dabartinis Sovietijos 
šachmatų čempionas Bori- 
senko).

Pasaulinio čempiono var
das yra pereinamas: kitose 
varžybose kitas gali jį "iš
plėšti”. Bet didmeistrio ti
tulas, kartą iškovotas, ne- 
beatimamas.

Romanas Arlauskas pasi
žymėjo šachmatų žaidynė
se jau Lietuvoj: nei dvide
šimties metų nepersiritęs, 
1937 metais įgijo meistro 
vardą. Dar 27 metai — ir 
jis jau didmeistris. Dėl su
sidėjusių aplinkybių, ne 
Lietuvos, o Australijos 
(kaip Vaitonis Kanados) 
vardą tempia paskui save 
”64-ių laukų” laimėjimuo
se. Bet, užtat, sako bandąs 
suorganizuoti viso pasaulio 
lietuvių šachmatininkų tur
nyrą.

ŠACHMATAI

• Tautvaišos laimėjimų 
grandinė didėja. Chicagos 
atviros p-bės laimėtojus ri
kiuoja šitaip: Povilas Taut- 
vaišas, E. Formanek, Al 
Sandrin po 7-1 taškų, did- 
meisteris Robert Byrne, 
Vaza Kostič, Ang. Sandrin, 
Janis Tums, Ed Vanno ir
G. Berry po 6'<2 taškų. Ki
tų lietuvių pasiekimai: V. 
Palčiauskas ir V. Narkevi
čius po 5*Z> tš., Jankauskas 
5, Ramas, Mathews ir Rut
kauskas* po 4, Bikulčius 
3% ir V. Karpuška 3 tš.

• Kazys Škėma, pr. metų 
Motor City varžybų laimė
tojas šių metų Motor City 
p-bėse laikosi pirmūnų tar
pe su 7-2 taškų.

• Bostono tarpklubinėse 
rungtynėse lietuviai suklu
po prieš Harvardo univ. pr. 
metų lygos meisterius.

PLEČIAMA ALVUDO 
VEIKLA CHICAGOJE

Paskutiniu laiku Alvudo 
organizacija pradėjo plėsti 
savo veiklą. Kovo vidury 
įvykęs kultūrinis pobūvis 
sutraukė per 100 žiūrovų, 
kurių tarpe matėme visą 
eilę kultūrininkų. Džiaugė
mės paskaita, kurią skaitė 
gydytojas indas, papasako
jęs apie savo krašto būdin
gesnius gyvenimo bruožus. 
Kun. dr. I. Urbonas prisi
statė su liustruota paskai
ta apie Graikiją, Izraelį, 

, Afriką. Kovo 28 d. Alvudo 
teatras stato Aliutės sapną, 
vadovaujant akt. A. Brin
kai su vaikučių būreliu. 
Kultūrinis penktadienis bu
vo paįvairintas filmomis, 
kuriuos ekrane rodė Juozas 
Slabokas. Po paskaitų visus 
dalyvius Alvudo šeiminin
kės pavaišino skaniais lie
tuviškais valgiais. flš)

• Jonas Minelga kovo 19
d. atsilankė į AL Montes
sori Vaikų Namus Chicago
je ir įteikė naujai išleistą 
savo eilėraščių rinkinį "La
bas Rytas, Vovere”, su įra
šu : ” AL Montessoriniam

-Darželiui — su nuoširdžiau
siais linkėjimais išauginti

Skaut. Vanda Aleknavičienė 
su savo iš medžio išdrožinėta 
lietuviška sodyba McCormick 
gėlių parodoje Chicagoje.

V. A. Račkausko nuotrauka.

Ryšium su muz. Stepo Sodeikos mirties metinėmis, jo brolis Valerijonas Sodeika drauge su 
Dainavos ansambliu suruošė šv. Kryžiaus parapijos salėje akademiją-pietus. Nuotraukoje akademijos 
dalyviai. y. A. Račkausko nuotrauka.

daug lietuviškosios knygos 
mylėtojų-skaitytojų ir ra
šytojų”.

• Dirvos novelės konkur
sui prisiųsta Aza novelė 
Laima.

• Lietuvos okupacijos 
skaudžios sukakties atžy- 
mėjimo reikalais JAV LB 
Tarybos Prezidiumo vice
pirmininkas dr. P. Vileišis 
kovo mėn. 22 d. lankėsi 
Washingtone. šalia kitų 
reikalų jis išgavo iš visų 
Connecticut valstijos kon
greso atstovų ir abiejų se
natorių pažadus įnešti Lie
tuvos ir Pabaltijo reikalu
rezoliucijas.

Kovo mėn. 23 d. V. Vo- 
lertas, B. Nemickas ir A. 
Landsbergis tarėsi New 
Yorke su Palmer Williams 
(executive producer) spe
cialios programos Pabalti
jo reikalu CBS transliacijo
se. Nors kol kas konkrečių 
rezultatų nepasiekta, tačiau 
pajėgtas sukelti pakanka
mas susidomėjimas CBS 
vadovybės tarpe. Prezidiu
mas buvo paprašytas pa
teikti planą tokiai progra
mai, kurį paruoš B. Nemic
kas ir A. Landsbergis. Pla
nas turėtų būti "CBS Re- 
port” formato, tačiau kar
tu pageidauta ir pasiūlymų 
kitos rūšies CBS progra
moms, kaip ”Meet the 
press” ir pan.

Tą pačią dieną Prezidiu
mo nariai (Volertas, Vilei
šis, Nemickas) turėjo po
kalbį su VLIKo ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto nariais.

Prieš trumpą laiką gau
tas sutikimas iš Philadel- 
phijoje ir jos apylinkėse 
matomo televizijos 10 ka
nalo žinių redaktoriaus J. 
Facenda, kad birželio mėn. 
15 d. visose žinių laidose 
bus priminta, kad tą dieną 
sukanka 25 metai nuo Lie
tuvos okupacijos.

• Pabaltijo Valstybių 
Diena New Yorko mugėje 
sutarta ruošti rugsėjo 5 d. 
New Yorko valstijos pavil
jone.

Bendras pabaltiečių at
stovų posėdis įvyko kovo 
18 d. Posėdžio metu taip 
pat sutarta, kad Pabaltijo 
valst. Dienos iškilmės bus 
pradėtos vainikų padėjimu 
prie mugėje įrengto lietu
viškojo kryžiaus. Iš ryto, 
vyks pamaldos katalikų ir

Gėlių parodoje Chicagoje skautės gražiai aptarnavo lietuviš
kąjį skyrių, lankytojus aprūpindamos literatūra apie pavergtą 
Lietuvą. Nuotraukoj iš kairės pirmoj eilėj: J. Bobinienė, vyr. skaut. 
O. Zailskienė, N. Užubalienė, V. Aleknavičienė. Antroj eilėj neat
pažinta skautė ir F. Kurgonienė.

Švenčiant muz. Stepo Sodeikc 
samblio pirm. E. Slavinskas ir sėt 
Įkūrėjo kapo padėjo gėlių vainiką. 
A, Valeška.

•s mirties metines, Dainavos an- 
:r. E. Galinaitytė prie ansamblio 

Antkapio projektą padarė dail. 
V. A. Račkausko nuotrauka.

liuteronų parapijų bažny
čiose.

Kiekviena tautybė pro
gramoje turės progų pasi
rodyti 2 kartus.

• Silentium ad cantum! 
Korp! Neo-Lithuania Vyr. 
Valdybos išleistas leidinys, 
kuriame atspausdinti žo
džiai ir gaidos dviem spe
cialiai sukurtom dainom: 
Korp! Neo-Lithuania Dai
na ir Vilties Daina. Abiejų 
dainų žodžiai specialiai pa
rašyti Korp. garbės filiste
rio St. Santvaro, kompozi
cija muz. J. Gaidelio.

Dainos turi po 4 posmus 
(viena su refrenu) paruoš
tos dainuoti 2 balsais.

Vilties spaustuvėje at
spaustas leidinys galima 
užsisakyti pas R. Stakaus- 
ką, 6550 So. Albany Avė., 
Chicago, III. 60629.

• Dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai siųsdami Va
sario 16-sios proga LB Cen
tro valdybai stambesnę au
ką rašo: "Tegul Vasario 16 
sustiprina mūsų viltis, mū
sų jėgas ir susispietę visi 
organizuotoje Lietuvių Ben
druomenėje, ištvermin g a i 
ir vieningai dirbkime lietu
vybės išlaikymui ir Lietu
vai laisvės atgavimui".

LB Centro valdybos veik
lai aukos labai yra reika
lingos. Aukas prašoma siųs
ti LB Centro valdybos iždi
ninko adresu: Mečys Šim
kus, 4259 So. Mapletvood 
Avė., Chicago, III. 60632.

SIŪLO RENGTI AUSTRA
LIJOS LIETUVIŲ JAUNI

MO KONGRESĄ

Mūsų Pastogės redakto
rius, viltingai girdamas 
PLB vadovybės sumanymą 
rengti ateinančiais metais 
visuotinį lietuvių jaunimo 
kongresą, mano, jog tai bū
tų geras būdas pasirengti 
visuotiniam kongresui. Tą 
siūlydamas, redak torius 
siūlo neatidėliojant pagal
voti apie programą, "kad 
jaunimas neklausinėtų vie
nas kito — tai ko gi mes 
čia susibūrėme? Tarp ko 
kita, ir apie visuotinį kon
gresą užsimena, kad "Kas 
tame kongrese bus, kokia 
jo programa, dar konkrečių 
planų neturime”.

Australijos lietuvių ben
druomenė nors ir žymiai 
mažesnė už Amerikos, bet 
visuomeniškai, ypač spau
doje gyvai besireiškiančio 
lietuvių jaunimo skaičium 
ir pajėgumu, atrodo, gali 
rimtai pasivaržyti.

• Česlovą Naumienė iš De
troito, Teresė Neimanaitė ir 
Gailė Mariūnaitė abi iš Cle
velando IB I-sios apylinkės, 
užsiregistravo į lietuvių 
tautinių šokių ratelių mo-
k.vtojų-vadovų kursus, ku
rie prasidės š. m. birželio 
mėn. 13 d. Dainavos sto
vyklavietėje.

Apie ruošiamus kursus, 
Lietuvių Tautinių šokių In
stitutas baigia paruošti 
hendraraštį - taisykles, ku
rios bus išsiuntinėtos vi
soms LB apylinkių valdy
boms. Užsiregistravusiems 
kursantams ir paskelbtos 
spaudoje.

Norintieji kursus lanky
ti, prašomi užsiregistruoti 
LB Centro valdybos sekre
toriaus adresu: Kostas Ja
nuška, 2646 West 71st St., 
Chicago, III. 60629.

DETROIT
♦ BALFO SKYRIAUS VALDY

BA gegužės 1 d. 7:30 vai. Lie
tuvių Namuose rengia vaidinimą. 
Bus statoma 3 veiksmų komedi
ja "Teta iš Amerikos".

Skaityk ir platink 

DIRVĄ
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