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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

FRONTUOSE NIEKO NAUJO
SANTO DOMINGO KARTOJAMOS KLAIDOS 
JAU KARTĄ BUVO PADARYTOS SAIGONE. — 
IŠ VIENOS PUSĖS NENORIMA PRILEISTI 
PRIE KOMUNISTŲ ĮSIVIEŠPATAVIMO. Iš KI
TOS RAUSIAMASI PO PAMATAIS TŲ. KURIE 
BUVO PASIRYŽĘ] PASIPRIEŠINTI KOMUNIS

TAMS RIZIKUODAMI SAVO GYVYBŲ.

Meškauskas -------------

kodėl, jei JAV nenori prileisti 
prie komunistų įsigalėjimo, 
jiems kliudoma susitvarkyti pa
tiems su komunistais, kodėl l vy
riausybę norima priimti tuos, ku
rie buvo susidėję su komunistais.

Čia reikia priminti, kad spau
doje pradėta varyti smarki akci
ja, siekianti Įrodyti, kad iš tikro 
komunistų pavojus buvo išpūs
tas. Prieš tai smarkiai stoja Mar- 
querite Higgins, pati buvusi San
to Domingo. Pagal ją, nėra jokios 
abejonės, kad komunistai suki
limą buvo paėmę Į savo rankas.

Julės Dubois, Chicago Tribū
ne Amerikos korespondentas ne
seniai telegrafavo iš Santo Domin
go, kad čia jis supratęs, kodėl 
JAV taip nesisekė P. Vietna
me, Atsiminkime, kad ir čia iš 
vienos pusės norėta kovoti su ko
munistais, iš kitos buvo kasusi 
kartu su komunistais po Diemo 
režimu. Ir kai tas buvo nuvers
tas, jo vietoje niekas nebegalė
jo sudaryti ‘geresnio’ režimo. 
Prasidėjo tik perversmų laiko
tarpis, kuris pasibaigė tik JAV 
pradėjus bombarduoti š. Vietna
mą. Joseph Alsop teigimu iš Sai ■ 
gono, kai tik prezidentas norė
damas Jtikti savo kritikams, tą 
bombardavimą keliom ilc’tom su
stabdė, tuojau atsinaujino vidaus 
krizė.

Iš to pamoka yra tokia, kad JAV 
negali tikėtis savo santvarką Įves 
ti kiekviename krašte, kurios gy
venimo sąlygos ir tradicijos yra 
kitokios negu čia. Toji pamoka 
buvo suprasta Konge, kur JAV 
kartu su visom Jungtinėm Tau
tom kovojo prieš M. Tschombę, 
norėjusi savivaldos Katangospro
vincijoje. šiandien Tschombę jau 
yra viso Kongo ministeris pirmi
ninkas, laimėjęs "rinkimus" ir 
su saujele profesionalų karių nu
galėjęs komunistų vedamus suki
lėlius.

Kas pigiau, leisti nugalėti Im- 
bertui ar laikyti kelis metus vi
są Domininkų Respubliką okupuo
tą? Pagal tą patj precedentą reik
tų siųsti kariuomenę ir l Bolivi
ją, kur vyksta smarkios kovos 
tarp kariuomenės ir komunistų 
vadovaujamų kasyklų darbininkų, 
kurie turėjo savo atskirą valsty
bę valstybėje.' JAV turi visame 
pasaulyje nuoširdžių draugų, ta
čiau negalima juos versti taip 
elgtis, tarytum jie gyventų JAV.

---------------- Vytautas

Šios savaitės Time taip apibū
dino JAV politikos tikslą Domini- 
kų Respublikoje: neprileisti prie 
Castro stiliaus komunistų įsigalė
jimo ir sudaryti reprezentacinę, 
konstitucinę vyriausybę be kraš
tutinių dešiniųjų ir kairiųjų daly
vavimo. Tačiau toki paprastą 
tikslą labai sunku pasiekti, atsi
sakant panaudoti nuogą jėgą. Su
kilėliai atsisako kalbėti su JAV 
ambasadorium W. Tapley Bennet 
Jr., nes pastarasis daugiausiai 
prisidėjo prie JAV kariuomenės Į 
nelaimingą valstybę pasiuntimo. 
Kad susikalbėti su sukilėliais, 
prezidentas j Santo Domingo pa
siuntė buvusį ambasadorių John 
Bartlow Martfn, buvusio preziden
to Bosch artimą draugą. Tačiau 
su tuo nenori kalbėti karininkų jun- 
tos vadas gen. Imbert. Be to, ir 
Bennett su Martin nėra vieningos 
nuomonės.

Tokioje situacijoje prezidentas 
Johnsonas 1 Santo Domingo pa- 
siun* * keturis artimus pata
rėjus: Baltųjų Rūmų patarėją Mc 
George Bundy, Valstybės Pasek- 
retorių Thomas C. Mann, Valsty
bės Sekretoriaus padėjėją Lotynų 
Amerikos reikalams Jack Hood 
Vaughn ir Gynimo Sekretoriaus 
padėjėją Cyrus <R. Vance.

Atrodo, kad tie jau Washingto- 
ne buvo sugalvoję sudaryti naują 
vyriausybę, kurios priekyje stovė
tų buvęs Boscho režimo žemės 
ūkio ministeris Antonio Guzman, 
54 m. Tas esąs didelės plantaci
jos savininkas, priešingas komu
nistams. Jis buvęs slaptai atskrai
dinus l VVashingtoną, kur sutikęs 
sudaryti naują vyriausybę. Suti
kimą davęs ir Boschas, kuriam Į 
valdžią grąžinti ir buvo pradėus 
sukilimas, privedęs prie dabarti
nės košės. Tačiau prieš Guzmaną 
yra nusiteikęs gen. Imberto. Tojo 
iškilimas buvo tikrai stebėtinas.

Tuo laiku, kai prezidentas 
Johnsonas nutarė siųsti marinusi 
Santo Domingo, kad apsaugojus 
JAV piliečius, atrodė, kad sukilė
liai gali laimėti. Taip vadinami 
’lojalistai’ buvo gerokai pasime
tę ir apatiški. Kaip tik tuo metu 
buvo sudaryta nauja junta,kurios 
priekyje atsistojo tas gen. Im
bert, kuris iki šiol tik tuo buvo ži
nomas, kad dalyvavo buvusio dik
tatoriaus T rujillo nuvertime. Im
bert greitai surinko porą tūkstan
čių vyrų ir perėjo ofenzyvon, ku
ri baigtųsi laimėjimu, jei tam ne
kliudytų Valstybės Departamen
tas. Sukilėlius palaikė žinia, kad 
JAV nori tokios vyriausybės, kur 
ir jie turėtų žodi.

Tokia situacija nuvylė daugeli 
dešiniųjų, kurie negali suprasti.

• JAV SPAUDOJE PASIRODĖ 
nusivylimo žymių JAV akcija San 
to Domingo. Prez. Johnsonas su
spėjo laiku intervenuoti ir su žy
mia jėga, tačiau stigo aiškios idė

jos, ką ten daryti. Fizinė jėga iš
blėsta neveikioje, leidžiant 
tiems, kurie žino, ko siekė suki
limu, koncentruotis ir tęsti plū
duriuojančią situaciją.

Iš karto aiškiai palaikius suki
limui pasipriešinusi gen.Wessyn 
y Wessin, kuris vistiek niekuo 
neblogesnis už kitus kandidatus 
- generolus, opozicijai nebūtų sū
dą rytos progos politinėms mani
puliacijoms ir aiškaus sprendi
mo uždelsimui.

Politiniai prez. Johnsono ak
cijos Santo Domingo tikslai tu
rėtų kuo greičiausiai paaiškėti, 
arba visa toji akcija subyrės Į 
šipulius.

• SENATAS 77 PRIEŠ 19 bal
sais priėmė negrų balsavimo tei
sių Įstatymą, dėl kurio debatai 
truko 25 dienas. Resp. senatorius 
Dlrksenas ta proga pareiškė,kad 
tai problemai išspręsti reikėję 
100 metų. Prez. Johnsonas ši Se
nato sprendimą pavadino "trium- 
fališku paliudijimu tautos nusi
statymo, kad kiekvienas pilietis 
turi teisę eiti Į rinkimus be bai
mės dėl priešingų nuomonių ar 
obstrukcijos".

• PREZIDENTAS L.B. JOHN
SONAS tvirtina artimesniems 
bendradarbiams, kad iš niekur jis 
negavęs tiek pagalbos ir šilto 
pritarimo krizės metu, kaip iš 
gen. D, Eisenhowerio. Su juo pa
laikomas nuolatinis ryšys, o tuo 
ryšininku yra buvęs gen. Eisen- 
hoverio štabo narys gen. lt. A J, 
Goodpaster.

• š. VIETNAMO DELEGACIJA 
Maskvoje gavo patarimą išBrež- 
nevo: pirmoje eilėje sudaryti ko
munistinę "vyriausybę" pačiame 
P. Vietname, kuri galėtų "Įsi
jungti" Į derybas su JAV, jei to
kios pavyktų pravesti.

• LENKUOS VYRIAUSYBĖ at
šaukė Įvairias iš JAV numatytas 
šią vasarą parodas, aiškindama, 
kad "esama tarptautinė situacija 
nepalanki tokiems pasikeiti
mams".
• RAUD. KINUOJE Į pietus nuo 

Pekino kur{ laiką buvo suvaržytas 
civilių keleivių judėjimas trauki
niais. Spėjama, kad tuo metu vy
ko dideli kariuomenės dalinių 
transportaL

• ILJA EHRENBURGAS, so
vietų rašytojas, savo išleistų at
siminimų paskutinėje dalyje rašo 
apie Su lino asmenybės kulto laik
meti, nurodant, kad tauta dar ir 
dabar kenčianti to laikmečio pa
liktą baimę. Ehrenburgas atvirai 
rašo, kad jei Stalinas dar būtų gy
vas ir jam reiktų perskaityti jo 
aukų sąrašą, jis neturėtų laiko 
niekam kitam.

Ehrenburgas prisipažĮsta kar
tu tikėjęs Stalinu ir jo bijojęs.
• AUSTRUOS PREZIDENTU 

išrinktas socialistų partijos at
stovas Franz Jonas, nugalėjęs 
favoritu laikomą konservatorių 
atstovą Alfonsą Gorbachą.

Chicagos Lietuvių Operos valdyba apuria didžiojo koncerto, skirto pagerbti lietuvių uutos parti
zanams ir visiems kovotojams už Lietuvos krašto laisvę, rengimo reikalus. Į šitą koncertą Įsijungia 
ir Chicagos Simfoninis Orkestras. Su Verdi dramatiškuoju "Requiem", kuris laikomas operiškiausiu 
kūriniu, bus pagerbti visi žuvusieji per tebesitęsiančią okupaciją, o su pirmą kartą atliekama kantata 
"Vilniaus varpai" bus išreikštas tikėjimas Į Lietuvos nemarumą ir prisikėlimą. "Requiem" solistais 
dalyvauja Danutė Stankaitytė, Aldona Stempužienė, Stasys Baranauskas ir Jonas Vaznelis. "Vilniaus 
varpuose" -- Prudencija Blčkienė, Alvina Giedraitienė ir Algirdas Brazis. Chorą sudaro Alice Stephens 
dainininkės, Chicagos Vyčių choras. Tėviškės evangelikų choras ir Operos choras, šis didingas Įvykis 
bus birželio 13 d., 3:00 vai. po pietų McCormick teatre Chicagoje. Nuotraukoje iš kairės: Chicagos 
Lietuvių Operos valdybos nariai: Jonas Mockaitis, Bronius Mačiukevičius, Antanas Grina, Regina Smo- 
linsklenė, Vytautas Radžius, Margarita Momkienė ir Aleksas Rukuiža. v. Juknevičiaus nuotrauka

ARTĖJA VIENAS DIDŽIAUSIŲ MUZIKINIŲ ĮVYKIŲ
Didesnė Balio Pakšto salės 

pusė nusėsta choristais. Yra 
bendroji choro repeticija. Ruo
šiamasi sparčiai besiartinan
čiam koncertui, kuriuo bus pa
minėti žuvusieji kovose už Lie
tuvos laisvę per dvidešimt penkis 
okupacijų metus.

Benedictus, qui venit
In nomine domini. 
Hosanna in excelsis!

— Galiu paprašyti tik antro 
choro su altais? Benedihiktuus... 
— dirigentas skambina pianinu 
viena ranka, antrąja diriguoda
mas. -- Dar kartą! Ir prašau: 
forte! Įsidėmėkite: ne viskas yra 
taip monotoniška. Pradžioje, ži
noma, piano, bet nuo devynias
dešimt šešto puslapio — jau be
veik fortisiimo... Taigi, dar kar
tą!...

Gale prie staliukų susėdę chor. 
meisteriai (Alice Stephens, Faus
tas Strolia ir Benas Prapuolenis) 
Įdėmiai seka gaidas. B. Prapuolė, 
nis laiks nuo laiko ima energin
gai patsai sau diriguoti.

-- Gana gerai, -- kalba diri
gentas kiek suminkštėjusiu bal
su, šluostydamasis prakaitą. — 
Tik altai, atsiminkit: Devynias
dešimt šeštame puslapyje duokit 
kiek daugiau. Fortissimo!...

— Tenorai! Nuo tos vietos, kur 
sustojote.. Devyniasdešimt penk
tas. Jūs ateinat vienu taktu vė
liau už altus. Jau žinot kur? Kar
toju: devyniasdešimt penktas (Nukelta Į 4 psL)

puslapis, viršuj. Pats paskutinis 
taktas. Aišku?

-- Aišku!
— ... aišku!
— ...... aišku...

*♦#

-- Kodėl pasirinkote Verdi 
"Requiem"? Kuo jis skiriasi nuo 
kitų?

-- šis "Requiem" yra vienas iš 
populiariausių. Žinoma, populia
rus yra ir Mozarto, bet žymiai 
švelnesnis, lyriškesnis, santū
resnis. šisai gi yra operinis,dra
matiškas, efektingas, — kalbėjo 
dirigentas Aleksandras Kučiū- 
nas.

-- Verdi "Requiem" yra vienas 
iš tų, kuriuos ir plačiausia masė 
supras ir pajus. O kadangi mūsų 
patsai sambūris-choras -- yra 
operinio pobūdžio, mes manėm, 
kad operinio kompozitoriaus 
"Requiem" mums yra pats tinka
miausias. Kalbant apie kitus, sa
kysim, Dvorzako yra daugiau ar 
mažiau slaviškas... Brahmso — 
jau ir vadinasi "Vokiškas Re- 
quiem"... mūsiškio Sasnausko — 
pertrumpas, gana primityvus,o 
be to ir su didele slaviška Įta
ka.

-- Kokios būtų idealios Verdi 
"Requiem" pastatymo sąlygos? 
Kaip lygintumėt savo matytus ar 
girdėtus išpildymus su mūsiš

kiu, kuris, manau, jau ima kris
talizuotis?

-- Liečiant orkestrą, ideales
nių pajėgų niekada nebūtų galima 
tikėtis. Chicagos simfoninis or
kestras yra vienas iš geriausių 
pasaulyje. Tuo atžvilgiu esame 
tikrai laimingi. Solistų, galime sa
kyti, irgi turime idealų sąstatą. 
Chorą taipgi turime ypatingai stip
rų. Išeivijoje geresnio negalima 
sudaryti.

— Prisipažinsiu, kad nė vieno 
"Requiem" pastatymo nesu ma
tęs, nors plokštelėse esu girdė
jęs nemažai. Sunku su girdėtais 
lyginti. Tai būtų lyg gyvo lygini
mas su negyvu... Su geriausiais 
pastatymais ar chorais lygintis 
nebūtų ir teisinga. Bet manau, 
kad mes nė nuo profesionalų per 
daug neatsiliekame.

*««
Kartojama... kartojama... kar

tojama.
— Tenorai!Žinom,kur esame? 

Dar sykĮ, prašau!... trys, keturi!
Benedictus, qui 'venit...
-- Sustot! Faustai, kaip galvoji: 

ar jie moka? Ar jūs juos išmoki- 
not? — kreipiasi dirigentas Įchor. 
meisteri.

— Ar jūs mane užgauliojate? 
Žinoma, kad išmokinau, bet kai 
jūs skambinate oktava žemiau, 
tai jie ir pasimeta, -- aiškinasi 
Faustas Strolia.

- Aš manau, kad mes greit turėsime gesinti ir kitus namus!...

Chicagos chorų pirmininkai tariasi žuvusiųjų pagerbimo su "Requiem" ir "Viniaus Varpais" koncerto 
reikalais. Specialus pagerbimo koncertas Įvyksta birželio 13 d., 3:00 vai. po pietų McCormick Teatre, 
Chicagoje. Iš kairės: Vytautas Radžius — Chicagos Lietuvių Operos pirmininkas, Jonė Bobinienė — 
Alice Stephens dainininkių pirmininkė, Leonas Gružas — Tėviškės evangelikų choro pirmininkas ir Vla
das Paliulionis -- Chicagos Vyčių choro pirmininkas. VI. Juknevičiaus nuotrauka
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VAKARU FRONTE... l»l

Pervėlai ateina įsakymas
Amerikiečių ir anglų persva

ra ginkluosebuvo svarbiausia vo
kiečių nepasisekimo priežastimi. 
Jei vokiečiai pirmomis dienomis 
būtų turėję didesnę aviacijos ir ar 
tilerijos paramą, nėra abejonės, 
kad anglo-saksai būtų atmesti at
gal | jūrą, nes pirmomis valan
domis jie, kad ir mažo vokiečių 
pasipriešinimo sutikti, negalėjo 
nė pėdos pažengti pirmyn. Ta
me kritiškame momente užteko 
tik juos stipriau paspausti ir jie 
būtų grįžę į laivus.

Nuo pat ryto gen. Marcks iš 
savo štabo Saint-Lotelefonavo7- 
tos armijos vadui ir net genero

lui Jodl kartodamas: "Man būti
nai reikia didelių šarvuočių vie
netų kontrapuolimui". Jis gal
vojo, kad jam bus atsiųsta 21-ma 
šarvuočių divizija, kuri neseniai 
buvo sudaryta iš buvusių Afrikos 
korpo vyrų ir stovėjo arčiausiai 
fronto. Pagaliau buvo ir kita divi
zija, sudaryta iš hitleriškų jau
nuolių vadovaujamų Witto. O kiek 
toliau stovėjo sunkiųjų tankų di
vizija vadovaujama generolo 
Bayerleino. Visas tas divizijas 
turint po ranka būtų buvę galima 
anglo-saksus atmesti J jūrą.

Bet Berchtesgadene ir Pary
žiuje vis tebegalvojo, kad tai nė-

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
TeL (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.

Atidaroma vasarojimui nuo 
birželio mėn. 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis Ed. Jansonas, 15 Rosedale Street. 
Boston, Mass. 02124. Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. 
tiesiai j vilą Audronė, Mrs. Marija Jansonas, Oster

ville Cape Cod, Mass. 02655.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

ZLVo#/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliui apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.

ra tikroji invazija ir nenorėjo čia 
išstatyti visų jėgų. Nors iš rapor
tų buvo aiškiai išskaitoma, kad tai 
pagrindinė invazija. 84-to armi
jos korpo štabo viršininkas savo 
raporte rašė:

"Mes aiškiai nustatėme inva
zijoje dalyvavimą trijų parašiu
tininkų divizijų, kas yra trys 
ketvirtadaliai parašiutininkų jė
gų, stovėjusių Anglijoje. Jei prie 
to dar pridėti I-mą ir 4-tą ame
rikiečių pėstininkų divizijas, nė
ra jokios abejonės, kad priešas 
yra išstatęs čia savo svarbiau
sias jėgas. Pagaliau yra nusta
tyta, kad invazijoje dalyvauja 3- 
čioji kanadiečių ir 3-čioji anglų 
divizijos. O dabar sužinome, kad į 
mūši mesto ir 50-toji ir 7-toji 
anglų šarvuočių divizijos..."

Bet maršalas Rundstedtas ir 
Hitleris vis | tai skeptiškai žiū
rėjo. Po šešių valandų laukimo 
ir diskusijų, generolas Feuchtin- 
ger, 21-mos šarvuočių divizijos 
vadas, buvęs arčiausiai fronto, 
savo iniciatyva nutarė įsijungti I 
kautynes. Tos divizijos 22-tro 
šarvuočių pulko vadas Oppeln- 
Bronikowski gavo leidimą su sa
vo sunkiaisiais tankais pajudėti 
pirmyn.

Apsisaugojimui nuo priešo avi
acijos puolimo, tankai riedėjo 
šimto metrų atstume vienas nuo 
kito. Prie Lebisey kaimo jis su- 
sutiko su korpo vadugen.Marcks; 
kuris iš Saint-Lo atvyko arčiau 
fronto.

— Oppeln, mano bičiuli, -- pa
sakė gen.Marcks susirūpinęs, — 
jei jums nepasiseks atstumti ang
lus 1 jūrą, mes pralaimėsime 
karą.

Nuo 98 tankų priklausė karo 
rezultatas.

-- Gerai, mano generole, --at
sakė Oppeln.

Puolimas sekėsi ir vokiečiai 
pasiekė jūrą tarp dviejų anglų 
išsilaipinimo vietų "Juno" ir 
"Sword". Pirmasis bataljonas be 
didelio vargo užėmė Lion sur 
Mer, atsiėmė pusiau sugriautus 
blokhauzus. "Jei tankai atvyks, 
tai anglai nebegalės mus iš čia 
iškrapštyti", sakė kareiviai. De
ja, tankai nesirodė. Jiems nebuvo 
taip lengva judėti ir kanadiečiai 
įsitaisę prie Periers iš savo ilgų 
75 mm patrankų sudarė rimtą kliū
tį. Pulk. Oppeln įsakė tankams įsi
kasti ir lyg iš tvirtovės laikytis 
prieš anglų puolimus. Iš čia juos 
išmušė tik 27-toji anglų brigada, 
kai Montgomery pamatė, jei ne
likviduos šio įsikišimo,bus pavo
jus visai jo operacijai ir metė 
čia sunkiuosius ginklus. Vokiečių 
vyriausioji vadovybė pavėluotai 
pamatė, kad anglo-saksų išsilai
pinimas nėra repeticija, skirta 
atitraukti dėmesiui nuo Calais.

Generolo Bayerleino šarvuočių 
divizija, stovėjusi pusiaukelyje 
tarp Paryžiaus ir Normandijos, 
buvo palikta rezerve. Tą lemia
mą naktį iš Hitlerio vyriausiojo 
štabo jai buvo duotas įsakymas bū
ti paruošties stovyje, pasiruošu
siai vykti į Caen ir kad įsakymai 
jai bus duoti iš Armijos Grupės 
B štabo.

Kiek vokiečių vadovybė nesi- 
orientavo anglo-saksų planuose, 
rodo tas faktas, kad invazijos iš
vakarėse du geriausi tos divizi
jos šarvuočių vienetai Panteros 
ir Karališkieji tigrai buvo pasiųs
ti į Rytų frontą. Dar turėjo būti 
siunčiama daugiau, bet užaliar- 
muotas gen. Bayerleinas sulaikė 
pakrovimą, o tie, kurie vagonuo
se jau riedėjo į Rytus, davė įsa
kymą grįžti. Bet tom buvo suaik- 
vota penkios dienos ir tos penkios

dienos žaibo kare daug reiškia.
Kol jo divizija grupavosi, jis 

automobiliu pasiekė 7-tos armi
jos štabą Manse, čia jo laukė 
nemaloni staigmena. Kai visą nak
tį vyriausias štabas neleido re
zervo divizijoms judėti, gen. 
Dollmann reikalavo, kad dar ne
sutemus divizijos pa judėtų kelio
nėn. Beyerleirias tam priešinosi. 
Prityręs taktikas, buvęs Afrikos 
korpo štabo viršininkas, jis žino
jo, koks didelis pavojus iš avia
cijos yra divizijai keliaujant die
nos metu. Jis siūlė laukti nak
ties. Do 11 marma s pasiūlymą at
metė ir pareiškė, kad labai svar. 
bu, jog jo divizijos jau auštant 
įsijungtų į kautynes. Veltui Bay
erleinas bandė perkalbėti. Būtų 
kas kito, jei naktį prieš tai, kai 
buvo duotas aliarmo įsakymas, 
divizija būtų pajudėjusi. Bet da
bar... diena, buvo tikra savižu- 
dystė.

Šarvuočiai buvo per 150 km. 
nuo Caen ir vykdami bombarduo
tais keliais, jie negalėjo greičiau 
riedėti kaip 8 km. į valandą. To
kiu būdu į kautynes galėjo stoti ne 
anksčiau kaip birželio 8. Bet gen. 
Dollmann užsispyręs laikėsi savo 
ir net nurodė, kokiais keliais di
vizija turi keliauti. Bayerleinui 
užvirė kraujas. Paskutiniu mo
mentu daryti tokius pakeitimus 
įneštų chaosą. Bet jis nieko ki
to negalėjo daryti ir grįžęs įsakė 
vienetų vadams:

— Stenkitės riedėti, neatkreip
dami į save didelio dėmesio.

Ir sunkiųjų tankų divizija paju
dėjo į pagalbą 21 šarvuočių divi
zijai.

šitas žygis divizijai, pirm negu 
ji įsijungė į kautynes, davė dide
lių nuostolių. Dar šiandien gyvie
ji tos divizijos karininkai, jų tar
pe ir gen. Bayerleinas, kai prisi
mena, negali dovanoti armijos 
vadovybei.

Amerikiečių aviacijai nereikė
jo ilgai laukti, kad pastebėtų 
diviziją kelyje ir prie Sees mies
telio nuo priešo bombų kelias 
buvo iliuminuotos, kaip kalėdinė 
eglutė. Tankams reikėjo skintis 
kelią per degančius miestelius ir 
kaimus. Tiltai buvo subombar
duoti ir pionieriai greitomis 
stengėsi pataisyti. Nuo bom
bardavimo pakely daug tankų bu
vo sunaikinta.

(Bus daugiau)

SPAUDOJE 

PASIDAIRIUS

Draugas gegužės 22 d. veda
majame P r. Gr. plunksna nagri
nėja mūsų lietuviškųjų mokyklų 
ir jų moksleivių uždavinius. Pa
sirodo, kad tos mintys labai ati
tinka ir toli nuo Chicagos esan
čių mokyklų nuotaikoms ir pro
blemoms.

—"Lietuviška mokykla yra tė
vų pagelbininkė jaunąją kartą pa
ruošti lietuviškam gyvenimui ir 
ją išugdyti lietuviškoje dvasioje. 
Ištisus metus mokytojai krauna 
lietuviškų žinių kraitį į mažųjų 
galvas. Jie papildo tai, ko nega
li atlikti tėvai. Mokytojai ir tė
vai šioje srityje turi eiti vienu 
keliu, naudoti tas pačias prie
mones, ir tai pirmoj eilėj, kad 
vaikams suprantamu būdu būtų 
suteikta kuo daugiau reikalingų 
lituanistinių žinių ir kad jie kuo 
glaudžiausiai būtų sujungti vieni 
su kitais. Todėl čia yra būtina 
gyventi ne praeitimi, nors ir 
kaip idealiai ją prisimintume, 
bet dabartimi, kuri reikalauja 
naujų priemonių lituanistinius 
dalykus paversti jaunimo sielos 
dalele.

Mūsų lituanistinės mokyklos 
užtat negali likti tik grynomis 
mokslo žinijomis, bet turi tapti 
didelėmis lietuviškomis šeimo
mis, kur jaunimas gyventų ben-

KAIP AFRIKIETIS RUSIJOJE 
MOKSLUS EINA id

Kai mūsiškiai studentai iš Lie
tuvos, ypač jei pasitaikydavo jau
nesni ir savo krašto gyvenimą pa
viršutiniškai tepažinę, išvykdavo 
studijuoti užsienin, dažnas grįž
davo, jei ir be kokio konkretes
nio įsimylėjimo, tai bent jau sa
vo studijų kraštu susižavėjęs. Ki
tas keletą metų vis kalbėdavo: 
"Pas mus Paryžiuj" (arbaBerly
ne, Vienoj, Romoj, Milane)... 
Nors niekas jų tenai neindoktri- 
nuodavo ir tų kraštų patriotais 
paversti nesistengdavo.

Amerikon studijuoti atvykę 
svetimšaliai, ypač afrikiečiai, 
kaikurie irgi susižavi Amerika. 
Tačiau nemaža jų dalis čia pa
mažu nusiteikia kritiškai ir net 
priešiškai. Nes, sako, Amerika' 
perdaug uoliai stengiasi jiems 
patikti ir primygtinai giriasi 
nors praktikoj daug kur elgiasi 
ne taip, kaip giriasi... Sako (sta
tistikos, žinoma, nėra), kad ne
mažas nuošimtis afrikiečių, pa
studijavę Amerikoj, virstą susi
žavėję... komunistine Rusija. 
Bent paskirų tokių atvejų yra.

O kaip Rusijos bolševikams se
kasi auklėti draugus? Pasirodo, 
kad ir jiems neretai išeina at
virkščiai. Štai, NY Times maga
zinas, gegužės 16 d. atspausdino 
Nicholas Nyangira iš Nairobi (Ke
nija, Rytinė Afrika) pasakojimą, 
kaip jam ir devynioms dešimtims 
kitų Kenijos negrų sekėsi studi
juoti Rusijoj (arba vienoj iš rusų 
kaukazinių kolonijų — Azerbai
džane).

♦♦♦

Nyangira, Kenijos negro kavos 
augintojo sūnus, 22 metų am
žiaus, vedęs, dviejų vaikų tėvas, 
baigęs anglišką vidurinę mokyk
lą Kenijoj, kurį laiką buvęs įstai
gos tarnautojas, svajojo siekti 
aukštesnio mokslo. Bet Kenija 
dar neturi aukštosios mokyklos. 
1963 metais padavęs prašymą Bos
tono universitetan Amerikoj, bet 
nesugebėjęs sudaryti pinigų mo
kesčiui už mokslą ir pragyveni
mui Amerikoj.

Kitais, 1964 metais Kėni jos vy
riausybė gavo stipendijų pasiūly
mą iš Sovietų: atvykit ir mokyki
tės, nieko nekainuos. Stipendinin
kus parinko Kenijos valdžia, ir 
Nyangira pateko į išrinktųjų gru
pę. Valdžios atstovas paaiškino, 
kad jie turi nuvykę mokytis ir 
tapti naudingais Kenijai. Ko, kur 
ir kaip teks mokytis, niekas neži
nojo. 1964 metų rugsėjo 30 d. at
skrido į Nairobi sovietinis lėktu
vas, susisodino stipendininkus ir 
išskrido į Maskvą.

Skridimas trukęs 13 su puse va
landos. Dar pusantros valandos te 
kę laukti aerodrome. Tada išvežė 
į bendrabutį, kurį pasiekė apie 
pusiau vienuoliktą vakaro. Ten, 
vietoj paskirstę į kambarius, tvar
kytojai atvykusius būsimus sve
čius - studentus išrikiavo, surin
ko pasus ir iš eilės pradėjo klau
sinėjimą -- anketų užpildymą. 
Klausė, kas juos siunčia: valdžia

partija ar profsąjunga? (Sovieti
niams valdininkams tik tie trys 
autoritetai suprantami). Toliau 
klausė, katras ką nori studijuo
ti. Kai visus perldausinėjo ir už
rašė atsakymus, buvo jau ketvir
to valanda ryto. (Procedūra vi
siškai panaši, kaip į kalėjimą nau
ją kalinių būrį atvežus).

Spalio 2 dienos rytą visai gru
pei (90) pranešto, kad jie turi vyk
ti į Baku prie Kaspijos jūros. 
Traukiniu. 33 valandos. Ten nu
vyko 1 vai. dieną. Stoty buvo minia 
su plakatais. Vienuose buvo 
"Sveiki atvykę į saulėtą Baku 
miestą!", o kituose -- "Povelnių 
Amerikos imperializmas!" Pasi
rodė, kad minia buvo specialiai 
tam įvykiui sušaukto komjaunimo 
organizacijos.

Vėl į bendrabutį, kuris ką tik 
išbaltintos kalkėmis ir dar šla
pias. Paskirstė po keturis į kam
barį. Kambarių plotas 12 x 12 pė
dų. Kiekviename keturios lovos, 
vienas stalas, viena spinta, ketu
rios kėdės. Vonių nėra: už dvie
jų mylių pirtis, 15 kapeikų už nu ■ 
simaudymą. Jokių skalbyklų: vi
si tame (pusantro milijono gyven • 
tojų) mieste plauna savo skalbi
nius, kaip kas išmano.

Stipendija — 80 rublių mėne
siui, iš kurios tik du rubliai už 
bendrabutį, bet reikia taip pat ir 
prasimaitinti, įsigyti knygas ir 
visa kita. Greit paaiškėjo, kad sti
pendija "paeina nuo žodžio stip
ti", nes vien padoriai pavalgyti 
reikia bent trijų rublių dienai. O 
to maisto iš viso trumpa, ypač 
mėsos, sviesto ir cukraus. Visi 
kiti kasdieninio vartojimo daly
kai menkos rūšies. (Įsidėmėtina, 
kad tai ne kokio turtuolio ameri
kiečio mamytės sūnelio, o Nai- 
rodi negro vertinimas). Valgyk
los vakarais tuščios -- jokio mais - 
to, išskyrus duoną, kuri irgi la
bai prasto.

Valgykloj stoji eilėn, pasiimi 
porciją ir eini prie kasos užsi
mokėti. Buvę atsitikimų, kad uni
versiteto valgykloj vietiniams stu
dentams buvę patarnaujama pir
ma. Tai tais atvejais, kai valgyk
loj stigo maisto. Studentų val
gykloje jokių apsirengimo tai
syklių. Vieni ateina net nakti
niais drabužiais, kitf paltais ap
sivilkę. Dėl maisto stokos keni- 
jiečiams dažniausia tekdavę vers
tis tik duona.

Restoranuose patarnavimas 
irgi gresia nesmagumais. Pasa
kotojas kartą nuėjęs į restoraną 
vardu Kel-Gel, užsisakęs ryžių 
su mėsa, bet buvę atsakyta, kad 
jau nebėra ir patarnautoja nebe
kreipusi į jį dėmesio. Po kokios 
10 minučių atėjęs vietinis pilie
tis, užsakęs ryžių su mėsa ir tuoj 
gavęs. Tokių atsitikimų pasitaikę 
daug, restoranuose ir krautuvė
se. Si diskriminacija esanti prak - 
tikuojama visose viešose vieto
se: negras turi žinoti savo vietą. 
Taksių šoferiai visai nesivaržy
dami atsisakydavę negrus vežti, 

(Bus daugiau)

VIEŠĖMMI OHGMUB PIRKITE UIJJUE MlllimO 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac ...................
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P. 

r 3. Armagnac Imp. French Brandy
4. Riccadonna Vermouth 30 oz.........

. 5th 
.. 5th

. 5th- 
Bot t.

4.59
4.89
4.39
1.29

5- Zubrovka 100 proof ....................
6. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bordeaux French Wine ..............

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštų.

ji

drais rūpesčiais, džiaugtųsi ben
drais džiaugsmais, kartu žais
tų ir pramogautų, kartu svajotų 
ir ruoštųsi gyvenimui. Todėl nau
dinga yra mokykloms turėti ir 
lietuviškų dainų, ir tautinių šo
kių, ir tinkamų pasilinksminimų 
ir visus apjungiančių gegužinių.

Ne pelno ieškojimas ar noras 
pasirodyti turi vadovauti rengiant 
bendras jaunimo šventes, išky
las ir pasilinksminimus, bet no
ras įkvėpti bendruomeniškas 
nuotaikas, lietuviškam reikalui 
apjungimas ir jaunimo suvedi
mas bendron šventėn. Juo la
biau mūsų jaunimo auklėjime ne
gali turėti vietos vyreniųjų nu
tarimai, tarpusaviai ginčai ar 
užkietėjęs užsispyrimas.

Lietuviškos mokyklos pirmoj 
vietoj turi rūpintis lietuvišku vai
ko auklėjimu, ir tiktai vaiko, — 
visa kita, kas netarnauja šiam 
tikslui, turi būti atmesta ir pa
likta privačioms diskusijoms ir 
suaugusiųjų išsiaiškinimui. Mo
kykla yra šventovė, kurios netu
ri suteršti nei senatvės ambici
jos, nei tariamoji išminties 
skraistė, nei pagaliau praeities 
sentimentai. Mokyklon kiekvie
nas turi ateiti su šventu nusi
teikimu, laikui atitinkamu pasi
ruošimu ir vieninteliu noru lie
tuvišką jaunimą įdaiginti lietu- 
viškon bendruomenėn, kaip ak
tyvius jos narius ir tautos lū
kesčių išpildytojus."

DIRVOJE YRA 
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJAUSIŲ 
KNYGŲ!

Dalyvauk savo bažnyčioj 
ir melskis

NEMOKIAI. DIENOJ

OUALITY 
BEVERAGES

i n to 
your home.

IT’SGoti TO BE GOOD

MARVE L
BEVERAGE CO.

8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400
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VIENO ŽYGIO NEUŽTENKA
Apie Washlngtono žyg| daug ne

reikia aiškinti, jo eiga ir pasise
kimas mums visiems aišku. Bet 
vertėtų panagrinėti jo reikšmę. 
Gegužės 15 d. demonstracija (ro
do lietuvių visuomenei, kad dar 
yra užtektinai dinamiškumo 
spontaniškai susiburti ir kad, 
per trumpą laiką, be jokios for
malios organizacijos, be vargi
nančių posėdžių bei smulkaus 
planavimo ir popierizmo, galima 
atlikti svarią politinę akciją. Ge
gužės 15 d. demonstracija mums 
(rodo, kad aktualus, lietuviškas 
užsimojimas gali rasti visuotinio 
pritarimo. Nežiūrint | tai, ar mes 
respublikonai ar demokratei, ir 
nežiūrint į ideologinius pasis
kirstymus ir partines pažiūras, 
mes galime kartu dirbti ir sėk
mingai atlikti savo užsimojimus. 
Gegužės 15 d. (vykis patvirtina 
šiuos teigimus. Beje, ne teoreti
nė tezė, kad lietuvių visuomenė, 
kada ji turi noro ir ūpo, gali 
pozityviai pasireikšti ir kad ame
rikinė visuomenė gali būti lietu
vių veikiama.

Bet, mielieji, nesitenkinkime 
vienu žygiu. Nesitenkinkime lai
mėtais laurais, tariant va ką mes 
atlikome. Vienas žygis nereiškia, 
kad kova laimėta. Mūsų kovos 
tikslas yra Lietuvos išlaisvini
mas. Taipogi, nesitenkinkime 
vietinių demonstracijų ir vizitų 
birželio 15 d. proga. Negana pa
demonstruoti ties miesto rotuše 
arba aplankyti valstybės guber
natorių. Keista, kad ir mūsų 
veiksniai tik planuoja vizitus į 
valstybės departamentą. Kur tie 
moksliniai veikalai atkirsti so
vietų melui? Kur tos masinės 
demonstracijos atsverti 25 metų 
okupacijos makabriškus festiva
lius Vilniuje ir Kaune? Jų nėra 
ir, atrodo, nebus ... jeigu — jel-

V. Maželio nuotraukaDemonstracija prie Baltųjų Rūmų.

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

gu, neatsirastų partizaniškas ak
tyvas, kuris užpildytų politinį 
tuštumą.

Jeigu per tris savaites suge
bėjome suburti per 2000 lietuvių 
demonstracijai, jeigu sugebė
jome pareikalauti ir laimėti vi
zitą Baltuosiuose Rūmuose ir pas 
Atstovų Rūmų pirmininką, jei su
gebėjome iškelti Lietuvos reikalą 
per televiziją, 10 radiofonų ir 
keliasdešimt laikraščių, jei 
sugebėjome rasti santarą tarp 
(vairių ideologinių bei pasaulė
žiūrinių įsitikinimų lietuyių, tai
gi, mielieji, nebijokime užsimoti 
didesnių žygių. Didelius uždavi
nius gali atlikti tik valingi asme
nys. Užtat, turėkime ryžto ir ne
bijokime didelių kliūčių.

1965 metei yra ypatingai reikš
mingi lietuviams; šiais meteis 
sukanka mūsų krašto pavergimo 
dvidešimtpenktmetis. Kaip tik 
šiais metais reikia iškelti bylą 
Jungtinėse Tautose; 1965 m. tu
rime geriausią progą tai padary
ti. Privalome 25 metų okupaci
jos proga pristatyti Lietuvos by
lą U-Tantui ir Jungtinių Tautų 
dvidešimt keturiųjų komitetui. 
Taipogi turime prasimušti pro 
tylos sąmokslą ir masiškai im
ponuoti tiek Jungtines Tautas, 
tiek JAV politinius sluoksnius, 
jog lietuviai nenjirę, jog lietu
viuose stipriai plaka laisvės tė
vynei pulsas. Laikas pribrendo 
forsuoti Jungtinėse Tautose Lie
tuvos klausimą. Neatidėliokime 
šito ilgai svajoto veiksmo. Jei
gu jį dabar neiškelsime, tai ka
da iškelsime? Dar po 25 metų, 
kai Lietuvos okupacijos 50 metų 
vergija sukaks? Nebūkime bai
liais. Kas atsisakys prabilti Lie
tuvos reikalu dabar, tegul ne
drįsta didžiuotis savo patriotiz
mu. Gana polemikos ir akade-

Žygis prie Lincolno paminklo... V. Maželio nuotrauka

miškų diskusijų Jei iš viso kel
tinas Lietuvos reikalas, tai bū
tinai šiais meteis. Delsimas bū
tų tik merdėjimas.

Klausite, kaip lietuvių visuo
menė galėtų vykdyti šį milžiniš
ką uždavinį. Kordtrečiai, rude
niop, t. y. lapkričio mėnesi, ka
da pradedam J. T. O. sesija, ga
lime suruošti milžinišką lietuvių 
manifestaciją Madison Sąuare 
Gardens, New Yorke, kuriame 
dalyvautų tarp 15 ir 20 tūkstan
čių lietuvių. Tai būtų politinis 
susibūrimas, kuriame kalbėtų 
Lietuvos pavergimo klausimu 
mūsų politikai ir kai kurie Afro- 
Azijos vadai ar atstovai. Į ma
nifestaciją būtų kviečiami JAV 
valstybininkai bei Jungtinių Tau
tų atstovai. Susirinkimas priimtų 
peticiją arba rezoliuciją iške
liančią Lietuvos klausimą J.T.- 
se. ši peticija kartu su pagris
tu memorandumu būtų (teikta U- 
Tantui, 24-iųjų komitetui bei 
kiekvienai J. T. O. atstovybei. 
Demonstracijos tikslas būtų pa
veikti pasaulio opiniją per lai
kraščius, radiją ir kitas prie
mones, iškelti Lietuvos bylą 
tarptautinėje arenoje. Masinis 
lietuvių pasireiškimas paremtų 
moraliai ir psichologiniai mūsų 
veiksnių pastangas daryti (taką 
(atatinkamas vyriausybes. Masi
nis demonstravimas duotų mūsų 
bylai masinio pritarimo foną.

IŠ kiekvieno lietuvio būtų rei
kalaujamas jo dalyvavimas ma
nifestacijoje, jo piniginė auka 
(visa manifestacija kainuotų 
$25,000, t. y. mažiau, kaip Lie
tuvių Diena), ir jo talka para
ginti kitus lietuvius prisidėti prie 
manifestacijos, šitam uždavi
niui organizuoti galėtumėm at
gaivinti gegužės 15 d. žygio ak
tyvus (vairiose kolonijose ir juos 
išplėsti. Iš buvusių žygiuotojų 
New Yorke galėtumėm sudaryti 
koordinacinį komitetą, kuris su
darytų reikalingas komisijas ir 
kuris sukviestų talkon visuome
nės veikėjus, organizacijas ir 
veiksnius, šitą sąjūdį galėtumėm 
pakrikštyti Lietuviai Už Nepri
klausomybę — Lithuanians For 
Independence. Jo spontaniškumas 
rastų pritarimo lietuviuose ir 
darytų (takos ( svetimtaučius.

Jums svarstant šitą pasiūly
mą, norima priminti vieną klau
simą: JEI NE ŠIAIS METAIS, 
TAI KADA? JEI NE MES PA
TYS, TAI KAS? Sąžiningai pa
svarstykite šiuos klausimus ir tik 
tada duokite sprendimą.

Amerikos Lietuvių Studentei ir 
Organizacijos už Laisvę, New 
Yorko lietuvių visuomenei pri
tariant, imasi iniciatyvos su
jaukti visuomenės susirinkimą 

5. m. birželio 25 d. 8 vaL vak. 
parapijos salėje, Brooklyne,ap
tarti masinę manifestaciją iškel
ti Lietuvos bylą Jungtinėse Tau
tose, išplėsti šio žygio bazę, ir 
suorganizuoti atatinkamą centri
ni aparatą New Yorke šiam už
simojimui vykdyti. Į susirinkimą 
kviečiami visi visuomenininkai,

PASIKEITIMAI VASARI016
GIMNAZIJOJ IR LIETUVIŠKOJE
VEIKLOJE Vytautas Alseika

Pavasaris paprastai atneša 
naujienas, priverčia "atšviežin
ti" savo daiktus, butus ar įstai
gas. Visu spartumu įsigalėjęs 
pavasaris naujais vėjais padvel
kė ir Vak. Vokietijoje. Tie nauji 
vėjai pastebimi ir lietuvių gy
venime ir Vokietijos (vykiuose.

Lietuvių bendruomenė turėjo 
savo Tarybos suvažiavimą — jis 
vyko balandžio 30 ir gegužės 1-2 
dienomis. Jei spręsti Iš viešumai 
skelbtų pranešimų, tas suvažia
vimas nebuvo ypatingas. Buvo iš
klausyti pranešimai apie bend
ruomenės bei Gimnazijos veiklą, 
buvo pateiktos apyskaitos ir iš
rinkta nauja PLB Vokietijos Kr. 
Valdyba. Iš buvusios Valdybos ne* 
pateko dar kovo m. atsistatydinęs 
pirmininkas kun. dr. J. Aviža ir 
iždininkas T, Gailius, iš naujų 
(ėjo Maž. Lietuvos Tarybos Pir
mininkas Erdmonas Simonaitis 
ir ligšiolinis kontrolės komisijos 
ilgametis pirmininkas J. Bara- 
sas. Tuo būdu Valdybon (ėjo: J. 
Barasas, kun. Br. Liubinas, A. 
Mariūnas, E. Simonaitis ir J. 
Valiūnas. Būdinga, kad išrinkta 
visai nauja kontrolės komisija su 
J. Bendoraičiu priešaky. Valdy
ba laikytina tik pereinamojo po
būdžio organu, nes rudenį numa
tomi Tarybos rinkimai ir ją iš
rinkus teks rinkti ir naują Vokie
tijos Krašto Bendr. valdybą. Tai 
greičiausia (vyks šių metų spalio 
mėn.

Su pavasariu, jo vėjais atskri
do ir asmeniniai pakeitimai lie
tuvių įstaigose ar organizacijo
se. Vasario 16 Gimnazijoje balan
džio 13 d. atsistatydino iš parei
gų kelerius metus buvęs inspek
torium, dailininkas ir mokytojas 
Alf. Krivickas. Inspektorium pa
kviestas ir jau dirba Medušaus- 
kas, iš Muencheno. Jis eina ir mo. 
kytojo pareigas — dėsto lotynų 
kalbą, filosofiją ir istoriją. Po 
Velykų atostogų į Gimnaziją pa
kviestas naujas mokytojas — Po- 
lovinskas. Jis prieš ketverius me
tus yra atvykęs iš Lietuvos. Dės
to aritmetiką ir geografiją žemes, 
nėse klasėse ir pavaduoja ber
niukų bendrabučio vedėją Taut
vydą Gailių. Esama žinių, kad nuo 
liepos 1 d. Gailius visai pasitrau
ksiąs iš Gimnazijos ir perimsiąs 
vadovauti vienam vokiečių evan
gelikų bendrabučiui netoli Bade
no ežero. Mokslo metams pasi
baigus, toje pačioje Gimnazijoje 
bus vienas, po birželinių minė
jimų, pats svarbiausias šios va
saros (vykis — Studijų Savaitė. 
Ji Gimnazijoje vyks rugpjūčio 1- 
8 d.d. Jos programa ir paskaiti
ninkai dar nepaskelbti. Dar ne
aišku, kaip atrodys meno progra
ma. Kiekvienu atveju, atrodo, ir 
Šiais metais Savaitė sutrauks 
bent šimtą ar daugiau Vokietijoje 
bei kituose krštuose gyvenančių 
lietuvių intelektualų - kultūrinin
kų bei jaunimo (šio reikėtų pri
traukti žymiai daugiau).

Ligi šios vasaros tikimasi ga
lutinai suformuoti Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
politinę atstovybę Vak. Vokieti
joje (ir kituose Europos kraš
tuose). Bent Vokietijoje atsto- 

organizacijos, pavieniai veikėjai, 
politiniai vadai ir veiksnių atsto
vai. Amerikos Lietuvių Studen
tai ir Organizacijos už Laisvę 
kreipiasi ( organizacijų centro 
valdybas bei vietines valdybas 
(galioti atstovus šiam susirinki-

Alglrdas Budreckis

vybę sudarys penki asmenys. Ar
timoje ateityje turėtų paaiškėti, 
kaip toji atstovybė veiks ir kaip 
ji derins veiklą su Bendruomene 
ir kitais politiniais veiksniais. 
VLIKas numato pertvarkyti ir 
informacijos barą Vokietijoje. 
Kalbama, kad ELTOS (staiga iš 
Reutlingeno, užkampio miestu
ko Wuerttemberge, numatyta per
kelti ( Muencheną. Ten būsią lei
džiami ir ligšiol Reutlingene ėję 
ELTOS biuleteniai lietuvių ir 
vokiečių kalbomis. Ryšium su nau
jais pertvarkymais birželio mėn. 
turėtų paaiškėti ir kai kurie as
meniniai informacijos srities pa
keitimai.

Birželis — sukaktuvinis mė
nuo. šiais meteis, kaip ir kituo
se kraštuose, ir Vak. Vokietijoje 
(vairiose vietose lietuviai pa
minės ne tik išvežimų, Baisiojo 
Birželio 24-ją sukakt(, bet ir 
laisvės kovų 25-sias metines. 
Minėjimai vyks birželio 12 ar 20 
dienomis — laukiama, kad juose 
bus priimtos atitinkamos rezo- 
licijos -- jos bus pasiųstos Vak. 
Vokietijos (ar kitų kraštų) vietos 
valdžiai, f ederallnei vyriausybei. 
Pabaltiečių mastu svarbus (vykis 
bus Vak. Beryne — Pabaltiečių 
Draugija ten, birželio 9-12 dieno
mis, rengia posėdžius su visa eile 
svarbių pranešimų, šalia kitų 
kalbėtojų, numatytas žinomas lat. 
vių politikas, Švedijoje gyvenąs, 
dr. Bruno Kalninš. Baigiantis 
Baltų D-jos posėdžiams, Baltų 
Taryba numato Vak. Berlyne su
kviesti spaudos konferenciją. Jo
je bus nušviesti ne tik birželio 
mėn. (vykiai, bet ir nurodyta į 
dabartinę Pabaltijo kraštų padė
ti.

Kai kalbama apie pavasari, 
apie (vairias nuotaikas, negalima 
nepaminėti ir britų karalienės 
Elžbietos II-sios ir Princo Pily
po vizito Vak. Vokietijoje. Tai

VASAROS ATOSTOGAS
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVIETĖJE
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Rami poilsiui aplinka, šiltas Atlanto vanduo, 
baltas paplūdimio smėlis, geras maistas ir malonus 
patarnavimas užtikrina užsitarnautą poilsį.

Laisvalaikio paįvairinimui: 
valtis — žuvavimui 
sail-fish buriavimui 
stalo tenisas
Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re

zervuoti sau vietą iš anksto:
S. M. Lūšys,
88-01 104th Street, Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Areą Code 212).

I. Veitas,
72 Congress Street, Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-2146 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog į MEŠKĄ.

LAIŠKAI;

atitaisymas

Dirvos 56 numery tilpusia- 
me mano straipsnyje "Tautos 
himnų istorijos užkulisiuose" pra
leista keletą eilučių, dėliai ko su
sidaro (spūdis, kad Austrijos po
etas Hauschka,norėdamas pasi
rodyti pažangiu šviesuoliu ir lais • 
vamaniu ... numatė reikalą su
grįžti ( pamestąją katalikų baž
nyčią ir t.t. Mano gi buvo para
šyta:

"Kaizerio Juozapo II-jo lai
kais užėjus liberalinei erai, kai 
tapo madingu ir kilniu dalyku pa
sirodyti pažangiu šviesuoliu ir 
laisvamaniu, Hauschka tuo jaus 
išsilvilko iš sutanos ir tapo ma
sonu. Kaizeriui Juozapui II-jam 
mirus ir papūtus vėl kitiems vė • 
jams, tas pats Hauschka numa
tė reikalą sugrįžti atgal ( pa
mestąją katalikų bažnyčią ir net 
mestis ( kitą kraštutinumą — ( 
slaptosios policijos tarnybą".

Juozas Strolla
Chicagp

retas (vykis, kai svetimo krašto, 
buvusio priešo reprezentantas bū
tų atlikęs (temptą 11 dienų kelio
nę ir aplankęs net aštuonias Fed. 
Vokietijos valstijas su daugybe 
didesnių ir mažesnių miestų, net 
ir Šilerio gimtojo Marbacho neiš
skiriant.

Vakarų vokiečiai turėjo (tam
pos ir... dar daugiau džiaugsmo, 
nes, jų nuomone, toji viešnagė tu
rėjo pakelti Bonnos prestižą pa
saulio akyse. Tai tiesa. Propa
gandiniai toji kelionė turėjo at
garsį ypač rytų Vokietijoje, Len
kijoje, visoje Sovietijoje.

Jau kitas klausimas,ar tas mi
lijonų vokiečių gyventojų karalie
nei parodytas entuziazmas, be
veik isteriški šauksmai "Eli- 
sabeth, Elisabeth", liudijo drau
gystę britų tautai. Užsienio žur
nalistei neseniai prasitarė, kad 
"vokiečiams reikia cirko" ir jie 
džiaugiasi, kai susilaukia spėk- • 
tekilo. Tie vokiečiai, jau 20 metų 
gyveną savarankišką ir bent de
šimtmetį gerove persunktą pa
togų gyvenimą, kuris ... itin nuo
bodus bei pilkas. Jiems reikia ro. 
mantikos, dievaičių, stabų ir kas 
gi gali geriau pasitarnauti, kaip 
britų karalienės vizitas? Dėl to 
ir tos minios džiūgaujančių žmo
nių (moterų — dauguma), dėl to 
ir tie sveikinimai, tūkstančiai 
britiškų vėliavėlių, laisvalaikis 
moksleiviams, tūkstančiai nuo
traukų žurnaluose, pakilimas vi
suomenėje, kai visiškai nesido
mėta Santo Domingo ir mažiau 
kreipta dėmesio į savo stabą — 
futbolą.

Karalienė atskrido dvimoto- 
riniu lėktuvu ir gegužės 28 d. 
"Britannia" laivu iš Hamburgo iš
plaukė britų salų link. Vienuoli
ka dienų Vak. Vokietija buvo ati
trūkusi nuo tikrovės, politikos. Ji 
gyveno pasakų iliuzijomis, kurios 
virsta tikrove, čia daug prisidė
jo ir iliustruotų žurnalų jau 20 
metų vykdytas princų, princesių 
bei karalienių kultas bei garbini
mas.

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.
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ARTĖJA VIENAS DIDŽIAUSIU MUZIKINIU |VYKI|Į
(Atkelta iš 1 psl.)

— Tai visai paprastas daly
kas, — vėliau mane apšviečia 
chormeisteris Alfonsas Gečas.
— Gabaluose, kur dainuoja keli 
balsai, kad tone nepasimestų, 
jie turi ką nors sekti. Jie buvo 
įpratę sekti pianinu skambinamą 
tenorų melodiją, o kai dirigentas 
ne tą davė, jie ir pasimetė tone.

Alfonsas Gečas su Operos cho
ru (anksčiau — Vyru choru) dir
ba nuo pat jo įsikūrimo. Beveik 
šešiolika metų.

— Chorą ruošiame pasiskirstę 
balsais: Alice Stephens ruošia 
sopranus, B. Prapuolenis — al
tus, F. Strolia — tenorus, o aš
— bosus. Pradžioje darėm tik 
pavienių balsų repeticijas, o da
bar — visos bendros. Verdi "Re- 
quiem" parašyta aštuoniemsbal
sams, taigi dviems chorams. Jau 
vien ta aplinkybė reikalauja dau
giau darbo... Pradėjo repetuoti 
praeitą pavasari, taigi jau antri 
metai. Po du kartus savaitėje... 
Netrukus pradėsime po tris, ar 
daugiau, jeigu to reikės.

— Altai! Aš nebegirdžiu altų! 
Dar syk| nuo tos vietos, — duo
da ženklą dirigentas...

... pagaliau:
Pertrauka! -- Išprakaitavę 

choristai atsidūsta...

— Jdėto darbo, pastangų, bei 
muzikinių reikalavimų prasme: 
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kaip lygintumėt ŠĮ koncertą su iki 
Šiol paruoštomis operomis — vėl 
klausiu muziką A. Kučiūną.

— Muzikinių reikalavimų at
žvilgiu, tai gal patsai sunkiau
sias, arba bent vienas sunkiausių 
mūsų uždavinių. Palengvina tik
tai ta aplinkybė, kad nereikės vis
ko mintinai išmokti, nes koncer
to metu galėsime naudotis gaido
mis. š| kartą taipgi jaučiame daug 
didesnę atsakomybę, nes norime 
padaryti tikrai didelę muzikos 
šventę. Turime daugiau negu 150 
žmonių chorą, tai it repeticijų 
daugiau ir darbas sunkesnis.

— Nors jau ir minėjote, kad 
geresnio choro tremtyje nebūtų 
galima sudaryti, tačiau |domu, 
kaip j| lygintumėt su kitais cho- 

- rais?
— Chicaga turi keletą garsių 

ir tikrai gerų chorų, kaip šve
dų choras ar Apollo. Mūsųchoras 
po visų operinių bandymų ir pa
tirties yra jeigu jiems netolygus, 
tai tikrai nedaug atsilikęs.

— Ką galėtumėte pasakyti apie 
solistus tiek "Requiem" tiek ir 
"Vilniaus varpų" kantatoje?

— Solo partijas "Requiem" dai
nuoja Dana Stankaitytė, Aldona 
Stempužienė, Stasys Baras ir Jo
nas Vaznelis, o Vilniaus var
liuose -- Prudencija Bičkienė, 
Alvina Giedraitienė ir Algirdas 
Brazis. Solistų vaidmuo "Re-

Nejaugi jokių prekių 
kainos nekrinta?

O, taip! Elektra 
kaip tik atpigo.

O kas geriausia, tai ta aplinkybė, 
kad kuo daugiau elektros 
su vartojate, tuo ji darosi 
pigesnė. Ir taip elektra darosi 
geresniu ir pigesniu pirkiniu 
jūsų biudžetui. Vargu, ar 
rasite kitą taip pingantį 
pirkinį, netiesa?

&

Dabar naujomis žemesnėmis ratomis elektra yra 
geresnis pirkinys nei bet kada. Po 1940, vidutinė 
elektros vieneto kaina sumažėjo 28%. Tai lieka 
nepastebima, gavus sąskaitą,bet tai tikra tiesa. 
Paprastai, jūs naudojate kas kart daugiau elektros. 
Tik pagalvokite apie naujas priemones 
po 1940, kurios elektros pagalba sudaro

jūsų moderniško gyvenimo pagrindus: 
keptuvės, elektrinės antklodės, 
šaldytuvai, plaukams džiovintuvai, 
dėžučių atidarytojai, indų plovimo 
mašinos, geresnis apšvietimas, 

televizijos.

Yra ir daugiau dalykų, 
palengvinančių gyvenimą 

eletra.

quiem" o juo labiau kantatoje yra 
labai reikšmingas. Man atrodo, 
kad visi solistai yra pilnai pasi
ruošę ir sugebą savo uždavinį 
atlikti.

***
— Bosai dabar... Paimkime 

nuo tos vietos: "Hosana in excel- 
sis". Devyniasdešimt ketvirtas... 
O taipgi antrojo choro tenorai. 
Pradėkim! Viens!...

— Girdime gandų, kad esą visi 
geresni bilietai jau išparduoti...

— Tai netiesa. Norėčiau, kad 
žmonėms laikraščiuose primintu
mėt, kad dar yra daug ir labai 
gerų bilietų, — po repeticijos 
man primena choro valdybos pir
mininkas Vytautas Radžlus. — 
Tiesą pasakius, McCormick salė • 
je visos vietos yra geros. Norė
tumėm, kad visi bilietus nusi
pirktų iš anksto, nes prie įėji
mo mes patys jų pardavinėti ne
turime teisės, o samdyti unijai 
priklausančius kasininkus kai
nuos nemažai pinigų. Jeigu bi
lietų nedaug teliks — neapsi
mokės jų samdyti. .

— Stop! Altai ne taip įstojote. 
Žinote ką? Puslapis devyniasde. 
šimt ketvirtas. Bosai ateis 
antro kirčio, Viens, du!

Hosanna...
Benedictus, qui venit...
Salėje būreliais ima stovinė

ti žiūrovai... Galingus garsus iš' 
girdę ir jų nustebinti iš gatvės

po

— "Vilniaus varpų" kantatos 
paruošimas, manau, irgi jaueina 
prie galo. Kaip jums šis Bruno 
Markaičio kūrinys atrodo?

Be žodžių

ateina ir du policininkai. "Ho- 
sanna" drebina Palio Pakšto sa
lės sienas...

— Leiskite pasisakyti nekuk
liai (mat esu ir pats tiesioginiai 
| visą dalyką įveltas): tai bus 
vienas iš didžiausių muzikinių 
įvykių mūsų tremties gyvenime! 
O taipgi vienas didžiausių choro 
nuopelnų. Grynai finansiškai kal
bant, juk pirm negu choras sudai
navo pirmąją gaidą veikalas jau 
jam kainavo penkis tūkstančius do 
lerių. Už menkesni kūrln| argi 
kas nors būtų ryžęsis tokią sumą 
rizikuoti? Mano supratimu, tai 
stiprus kūrinys ir jo atlikimas 
bus tikrai reikšmingas, — kalbė
jo maestro A. Kučiūnas. —Mūsų 
visuomenė, reikia pripažinti, sa
vo skoniu yra gerokai konfor- 
mlstiška ir konservatyvi. Muzi
koje ji gal būt yra atsilikusi dau
giau negu kituose menuose. Ta
čiau nežiūrint to manau, kad šis 
koncertas visiems padarys neiš
dildomą |spfld|.

Laikrodžio rodyklės sparčiai 
artėjo | vidurnakt|. Lauke dangų 
dengė sunkūs debesys ir blykčio
jo pavieniai žaibai. Oro pranešė
jas buvo skelbęs audrą...

-ata

SKlITnOJŲ HVOMOHĖS IR FRSIRBOS

ABSTRAKTINIO MENO REIKALU
Algirdas

Pastaruoju metu Chicaga 
turėjo daug meno parodų ir be
veik išimtinai abstraktaus meno 
dailininkai buvo užėmę meno ga
leriją. Džiugu ir malonu, kad 
lietuviškas kultūros gyvenimas 
kunkuliuoja. Kiekvieno lietuvio 
kultūrinis pasireiškimas yra 
sveikintinas.

Daugelis mūsų plunksnos žmo
nių po kiekvienos meno parodos 
stengėsi visą tai aprašyti, bet 
dažniausiai ne taip, kaip matė 
ir gal suprato, bet taip, kaip 
laiko dvasia ir mada to reika
lauja. Straipsniuose dažnai sten
giamasi įvairiais parinktais ir 
dirbtinais žodžiais aiškinti arba 
įtaiguoti viską, kad tik autorius 
būtų kaip nors visų suprastas 
ir teigiama prasme įvertintas. 
Dažniausiai apsilenkiama su ti
krove, parodos lankytojų nuomo
nės, jų nusiteikimai, esamų pa
veikslų supratimas* ir įvertini
mas, pamirštami.

iOJ |. , . ■ ; y
Daugelis meno mėgėjų ir pa

rodų lankytojų dažnai reiškia ne
pasitenkinimą tokiom parodom, 
bet viešai nepasisako, nes žino, 
kad jie bus apšaukti neišmanė
liais, nekultūringais ir visokiais 
kitokiais epitetais išvadinti, šfl- 

’kiu, jei nesupranti abstraktaus 
meno, esi dar nepriaugęs, nekul
tūringas ir neišmanėlis, o to 
meno vertybes suprasti ir pa
siekti ims laiko, tai pareiški
mai, kuriems trūksta ir žodžių 
atsakymams. Gerai, kad tie me
nininkai yra vieninteliai "ži
novai", ir vienas kitas iš žiū
rovų tesupranta tą "didij| me
ną".

Abstraktusis menas paveiksle 
skiria dėmes| tik jo vizualinei 
struktūrai, dažniausiai spalvoms 
ir linijoms ir tokiu būdu ieško
ma naujų meninės išraiškos for
mų, iš pasąmonės kilusių reflek
sų, bet gi tai nėra naujovė, nes 
tą viską galime rasti primityvia
me mene, kur simboliniu judesio 
vardan buvo atsisakoma varžyti 
save natūraliomis formomis.

Dekadentizmas mene, tai civi
lizacijos nuosmūkio nuotaika, bū
dinga pozityvios kūrybinės ener
gijos praradimas, mėtymasis | 
spektin| pesimizmą, tai nelyg 
riterių kova su malūnais Don Ki
chote, o kai dėl žiūrovų, tai pri
mena Brolių Grimmųpasaką, kur 
du sukčiai pažadėjo karaliui nu
austi gražiausius rūbus, tik, esą, 
tie rūbai nebus matomi kvailių, 
o tik protingų. Kai karalius ėjo 
per gatvę nuogas, minia plojo 
ir šaukė: "kokie puikūs kara-

Budreck as

liaus rūbai" nes kiekvienas bijo
jo pasirodyti kvailiu.

Kartais tenka matyti ir tokių 
parodods lankytojų — hipokritų, 
kurie pamatę paveiksle tris kieč
ius ir du brūkšnius, giliai dū
sauja ir akis | viršų iškėlę liaup
sina dailininko talentą, nors tą 
"šedevrą" vadink kaip nori ir 
kabink ant sienos kaip nori, tei
gia pats autorius — dailininkas. 
Pasitaikė menininkas, kuris už
klausus, kas paveiksle pavaiz
duota ir negalėdamas duoti at
sakymo, susijaudinęs ir išrau
dęs vis kartojo žod| "reiškia
si ... dar pavadinimo nesuradau". 
Tai taip yra kuriami paveikslai.

Neseniai nustojusiam eiti mė
nesiniam žurnale rasdavom daug 
straipsnių apie abstraktų meną, 
kuriuos skaitytojai nesuprato, 
dažnai diskutuodavo ir klausda
vo viens kitą, ar skaitė tą straips
ni ir ar suprato, ir kaip suprato, 
ir kodėl buvo rašomas ir ką 
tame straipsnyje norima pasa
kyti, ir taip dažniausiai visi tie 
straipsniai greičiausiai liko aiš
kūs tik pačiam autoriui. Sis žur
nalas savo tokiais straispniais 
daugeli skaitytojų erzino, pasi
darė nepopuliarus ir žinau daug 
atvėjų, kad skaitytojai protesto 
vardan prašė nutraukti prenume
ratas ir paprašė daugiau žurna
lo nesiuntinėti.

Nekartą parodos atidarymo 
proga kalbėtojai primena daili
ninko didel| produktingumą, pa
aiškindami, kad tai viskas sukur
ta per trumpą laiką.

Gyvename dvidešimtojo šimt
mečio tempu, kompiuterių na
šumas, produkcija, užkrečia dai
lininkus ir tie tempo pagauti 
vaikosi kiekybės ir kepa paveiks
lus, kaip blynus nesigilindami l 
kokybę, už tai dažnai rėmai yra 
daug vertingesni už pat| paveiks
lą. Teigdamas, būk tai kūręs 
improvizacijos pagautas, toks 
modernistas menininkas piešia 
dvasiai šaltus, nieko nevertus 
ir nepasakančius paveikslus.

Žiūrovas būdamas meno paro
doj nori nors dalinai dvasiniai 
pagyventi, pasigerėti, ir apleis
damas ką nors iš ten išsinešti. 
Apleisdamas abstraktaus meno 
galeriją su ta pačia akimirka 
viskas dingsta ir sieloj dažniau
siai lieka niūri tuštuma.

Nerandu reikalo atskirti grū
dus nuo pelų, kurių tiek daug 
abstraktaus mene, ir rašydamas 
neturiu noro užgauti abstraktaus 
meno gerbėjų. Tai yra nuoširdus, 
viešas nuomonės pareiškimas.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

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
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LIETUVIU MENINIS GYVENIMAS 
AUSTRALIJOJE 
GYVAS IR RYŠKUS

Slo mėnesio pradžioje Čiurlionio Galerijoje įvyko Australijos 
lietuvių grafikų reprezantacinė paroda, kurią suruošė Santaros - 
šviesos CKicagos skyrius. Parodoje dalyvavo grafikai Eva Kubbos, 
Vaclovas Ratas, Henrikas Šalkauskas, Algirdas Šimkūnas ir Adol
fas Vaičaitis.

Chicagos Lietuvių visuomenė parodą labai gerai įvertino. Bu
vo parduoti 22 darbai ir gauta eilė užsakymų. Paroda, kaip jos ati
darymo žodyje pabrėžė Juozas BačlOnas, artimiau surišo Australi
jos ir Amerikos kontinentų lietuvius. Abipusis bendravimas tegali 
tik stiprinti lietuviškąją sąmonę ir skatinti kūrybinės pastangas.

Norėdami "Dirvos" skaitytojus artimiau supažindinti su lie
tuvių bei bendrai Australijos meniniu gyvenimu(prieš kiek laiko iš
spausdinome pasikalbėjimą su dail. Algirdu Šimkūnu, o dabar per
duodame pasikalbėjimą su dail. Adolfu Vaičaičiu.

Raimundas Mieželis

~ Kaip vertinate Australijos 
dailės gyvenimą, pavyzdžiui, jį 
lyginant su Paryžiaus ar Ame
rikos? Kaip Jums atrodo lietu
vių meninis gyvenimas Australi
joje, Europoje (Vakaruose ir Lie
tuvoje), Amerikoje?

— Australijos dabarties meną 
reikia vertinti teigiamai. Dešim
ties milijonų gyventojų kraštas 
ypatingai reiškiasi visokios rū
šies varžybose. Meno gyvenime 
paskutiniame penkmetyje iškilo 
eilė stiprių tapytojų ir skulpto
rių, kurie pirmiau užsirekomen
davo Londono ar Amerikos meno 
centruose. Kryptys yra įvairios, 
o problemos tos pačios, kaip Eu
ropos ar Amerikos avangardo kO • 
rėjų. Jaunesnioji karta pastebė
jusi vyresniųjų iškilimą, išsky
rė nemažą būrį daug žadančių 
menininkų. Visų menininkų in
dividualios pastangos suteikia 
kraštui daug garbės. Pati tauta 
palinkusi į ekonominio ir tech
nikinio gyvenimo progresą, ne
jaučia menų reikalingumo ir tuo 
mažai sielojasi. Menai yra pa
likti individų rūpesčiui. Priva
čios galerijos, milijoninės fir
mos remia dailininkų pastangas 
ir dailė, plačia to žodžio pras
me, šiame kontinente ne skursta, 
bet bujoja. Iškilūs dailininkai iš 
savo kūrybos gerai pragyvena. 
Australijos menas, neturėdamas 
tradicinio tęstinumo, remiasi pa
skirais individais, kurie sugrįžę 
iš Europos ar Amerikos nepapras 
ui sujudina meno gerbėjų 
vaizduotes. Tiek tapyba ar skulp
tūra yra daiktinė ar abstrakti. 
Paskutiniais metais simbolinis 
abstraktizmas labai populiarus 
ir šios rūšies menininkai Syd- 
nejuje ir Melbourne yra produk
tyvūs ir geri. Tyrasis abstrak
tus mąstymas šių dienų australų 
dailininkams yra žinomas, bet 
retas iš jų praktikuoja sėkmin
gai. Tačiau ir čia yra vienas ant • 
ras upytojas, kurio kūryba yra 
internacionalinės kokybės. Rei
kia priminti, kad australų daili
ninkų mąstysena yra labai ra
cionali.

Lyginant australų meną su Eu
ropos ar japonų menu, australų 
menas neturi to gilumo ir inty
mumo, kuo yra labai charakterin 
gi minėtų kontinentų menai. Aus - 
tralijos menas būtų artimesnis 
Amerikos upytojų lygiui, bet vėl 
čia australai stokoja toreteny- 
biškumo, kuris jaudina stebint 
Amerikos modernųjį meną. Ame
rika šiandieną demonstruoja ne 
tik militarinę ar ekonominę, bet 
ir meninę jėgą.

Lietuvių meninis gyvenimas 
čia, Australijoje, yra labai gyvas 
ir ryškus. Iš ateivių tikrai lie
tuviai išsiskiria ir pirmauja, ša
lia australų, lietuviai dažnai da
lyvauja parodose ir ruošia savo 
individualines parodas, laimi 
premijas ir išpildo nemažus už
sakymus. Nors sąlygos yra labai 
sunkios ir kietos, kai kurie mū
siškiai yra stipriai įsitvirtinę. 
Lietuvių bendruomenė ir pavie
niai iškilesni prekybininkai aror- 
ganizacios irgi remia lietuvių 
dailininkų pastangas.

Paryžiuje yra keli charakte
riai, kurie tapyboje ir skulptū
roje yra įdomūs. Amerikoje jūs 
ten turite visą eilę stiprių asme 
nybių, ypač grafikų. Pilno ir tik
ro vaizdo apie Amerikos lietuvių 
meninį gyvenimą dėl suprantamų 
priežasčių susidaryti negaliu. 
Tik jaučiu, kad triuškinanti Ame
rikos taip vadinama "veiksmo" 
tapyba gal yra prislopinusi mūsų 
kūrėjų vaizduotes, o aštrios atei
vių įsikūrimo Sąlygos, gal pri
vertė geriausias mūsų dailininkų 
jėgas skirti komerciniam menui.

Dabartinėje Lietuvoje indivi
dualinė meno pažanga yra val
domosios jėgos sustabdyta ir 
įspausta į socialinio realizmo rė
mus. Ten menas, kaipvienos rū
šies gėlė yra prižiūrima ir pro
teguojama. Tačiau kitų rūšių gė
lių žiedai yra rūpestingai gnai
bomi. Geriausi valstybinės prie
žiūros pavyzdžiai yra skulpto
riaus Mikėno ir tapytojo Gudai
čio paskutinių dešimtmečių dar
bai. Abu dailinipkai Lietuvoje tu
rėję sodriausias ir gyvybiškiau-

A. Vaičaitis Moteris ir vyras

sias vaizdavimo formas ir spren- 
dę universalinę kūrybos idėją, 
suliesėjo ir abiejų taip gražiai 
užsimota kūryba sumenkėjo. Pir
mojo vidinis didingumas ir medi
tacija nuriedėjo į teatrališką pa
tosą, o antrojo sodrus ekspresio
nistinis temperamentas pasikeitė 
J padailintą ir pasaldintą piliečių 
vaizdavimą. Menas turi daug 
gilesnius idealus negu sąvokos 
"karvių melžėja", "kiaulių šėrė
ją" ar "traktorininko meilėtrak- 
toriui".

-- Kas dailės pasaulyje Jus 
šiuo metu daugiausia žavi? Koks 
ar kurie dailininkai yra Jums įdo
miausi?

— Kas mane dailės pasaulyje 
šiuo metu daugiausia žavi? Vis
kas, kas yra vertingo. Viskas, 
kuo kūrybingas žmogus origina
liomis formomis ir spalvomis, 
intelektų, jausmais ar’instinktu 
yra išskyręs iš kadienybės. Iš
vardinti dailininkus, kurie man 
įdomiausi būtų ilgokas sąrašas. 
Suglausta/ tik galiu priminti, kad 
jie yra iš įvairių valstybių ir 
įvairių charakterių: nuo primi- 
tuviškiausių ir naiviausių iki so- 
fistiškiausių.

— Kaip žiūrite J mūsų visuo
menėje ir spaudoje laiks nuo lai
ko prasiveržiančią kontraversi- 
ją tarp abstraktinio ir realistinio 
meno? Kaip atsakytumėte į abs
traktiniam menui daromą prie
kaištą jog jis yra nesuprantamas?

-- Kontraversija, kuri laiks 
nuo laiko iškyla mūsų spaudoje, 
turi tikslą paaiškinti abstraktų
jį meną. Gaila, kad pasisakymai 

apie abstraktųjį meną kryžiuoja
si sakiniais, kurie,anot mflsųžur 
nalisto iš Los Angeles miesto, 
yra tikrai nesuprantami. Mūsų 
dailininkai, neturėdami aštrios 
plunksnos, nesugeba savo minčių, 
nors esmėje teisingų, vaizdžiai 
išreikšti raštu. Gi žurnalistai, 
kurių yra neblogų, painius meni
ninkų pareiškimus įmantriai su
kapoja ar išverčia į anekdotines 
sąvokas.

šiandieną realistinis menas 
suprantamas nebe viena, bet ke
liomis kiek skirtingomis sąvo
komis. Aš supratau Jūsų paklau
simą apie realistinį meną kaip 
priešingumą idealistiniam ir ku
ris yra šimto metų senumo, šis 
menas yra visiems gerai suvokia
mas ir daugumos mėgiamas. Tai 
vaizdavimas supančios aplinku
mos tokia, kokia ji yra matoma 
paprasta akimi: gamtovaizdžiai, 
daiktai, portretai, kurie nutapy
ti taip, kad atrodo kaip "gyvi". 
Žiūrovas, stebėdamas tokius pa
veikslus ir atpažindamas juose 
žinomus daiktus, jaučia pasi
tenkinimą, kad jis tokį paveikslą 
supranta. Apie tokio paveikslo 
turinį gali kalbėti, gali pasida
linti įspūdžiais su kaimynu. Pa - 
veikslai, kurie nesukelia giles
nių problemų, žiūrovui yra aiš
kūs. Taip kaip futbolo aikštėje 
jis (žiūrovas) prieš akis mato 
žaidėjų veiksmus, kamuolio skra
jojimą ir be didelių pastangų su
vokia, kada kamuolys įlekia į 
vartus ir kada kamuolys pra
švilpia pro šalį. Čia jokių sudė
tingų mąstymų nereikia. Ir ne
nuostabu, kad viršminėtos rū
šies menas ir žaidimai yra mi
lijonų žmonių mėgiami.

šioje vietoje aš tik norėčiau pa

klausti, kaip žmogus reaguoja į 
žaidimą, kurio taisyklių jis neži
no ir žaidimo eiga jam nesupran- 
tama?...

Abstraktusis menas šiandien 
taip pat turi kelias šiek tiek skir - 
tingas sąvokas, čia aš spėju, kad 
jūs klausiate bendrai dpie abs
traktųjį meną, kuris yra 50 metų 
senumo ir prasidėjęs Europoje. 
Jo pradininkas buvo Kandinsky, 
kuris kalbėjo apie "Notwendig- 
keit der innere Drang" ir įžie
bė visai eilei kūrėjų tyrosios 
bedaiktinės tapybos prasmę. Gi 
Mondrian logiška lyg matema
tinės formulės "vertikalinė ir ho
rizontalinė " tapyba įtakojo vė
lesnę architektūrą ir visą indus
trinį ir komercinį meną. Jie at
metė daiktinės realybės piešimą 
ir spalvinimą ir iššaukė ateities 
dailininkų kartai naujas galimy
bes; kaip ieškojimas įvaizdžių 
pasąmonėje, ryškinimas savo dva
sinio retenybiškumo — unique- 
ness, apčiuopimas filosofinių bei 
mokslinių mąstymų, išsakymas 
kompleksinio žmogaus vidaus pa
saulio. šios rūšies bedaiktinis 
menas per paskutinį penkiasde
šimtmetį tapo egzistuojanti tik
rovė. Lygiai kaip yra egzistuojan - 
ti tikrovė paukščių giesmės ar 
gėlių žydėjimas. Jūsų krašte, ku • 
riame gyvenate, New Yorke, Los 
Angeles ir kituose miestuose, 
yra geriausia proga pamatyti mo « 
dėmiojo meno kartu ir abstrak
taus rinktinių pavyzdžių ir pa
tikslinti savo jautrumą. Minėto
se vietovėse jūs galite matyti 
paveikslų pradedant nuo abstrak - 
tinių ekspresionistų iki tyriau
sių abstraktistų, baigiant vėliau* 
siais ir kontraversiškiausiais 
pop ir op menininkais. Jeigu kas 
norėtų pamatyti gerus dabarties 
menininkų pavyzdžius, išvardin
siu kelis ryškius šiuo metu Ame
rikoje dailininkus, kurie yra tik
rai geri ir verti dėmesio: Mark 
Tobey, Willem de Koonig ir Ar- 
chile Gorky, kuriuose pastebėsi
te dar daiktinių elementų, o J. 
Pollock, Clyfford Štili, Mark Roth» 
ko, Philip Guston ir R. Morther- 
well yra abstraktūs, asmeniški, 
intymūs ir universalūs.

Nesuprantamumas yra žmo
giška apraiška. Dažnai vartodami 
tą pačią kalbą daugelyje atvejų 
nesusikalbame kasdienybėje. Abs - 
traktusis menas nesuprantamas 
tiems, kurie jo nenori suprasti, 
ar negali suprasti. Pirmoji gru
pė žmonių ignoruoja abstraktųjį 
meną ir prikergia jo kūrėjams vi
sokius piktus epitetus. Jie abs- 
trakčiojo meno paveiksluose ne
mato to, ką jie norėtų matyti. 
Jie norėtų matyti paveiksluose 
pažįstamus daiktus ar vaizdus, ku
rie sukelia vienokį ar kitokį sen
timentą. Saulėlydis, gubos, graži 
moteris, pagražintas portretas. 
Tokia ignoracija žmogus uždaro 
savo protavimą ir išjungia pajau
timo centrus į nuolat besikeičian - 
čią aplinką. Panašus žiūrovas, 
matydamas prieš akis meno kūri
nį ir nesuvokdamas prasmės, 
pratrūksta juokais (M. Čiurlionis 
savo laiku tai pastebėjo), nenu
jausdamas, kad jis pajuokia savo 
nežinojimą. Tokie žiūrovai negali 

įsivaizduoti iš įpročio ar nusi
stovėjusio siauro įžvalgio. Jie 
mano, kad supratimas meno, mu
zikos ar poezijos yra savaime įgy
ta dovana iš prigimties ir nerei
kalinga jokių pastangų ar lavini
mosi tokį supratimą tobulinti. 
Žinia, tokie žiūrovai klysta ir už
tat jų sprendimai netikslūs.

Kita grupė žmonių norėtų su
prasti abstraktųjį meną bet nega
li dėl įvairių priežasčių. Vie
niems abstraktusis menas ir po 
50 metų klestėjimo yra naujovė, 
kitiems nebuvo ir nėra galimybės 
savo skonį praturtinti. Tretiems 
teko susidaryti neteisingą pažiū
rą apie abstraktųjį meną, nes ne
teko matyti gerų pavyzdžių. Blo
gi ir menki abstraktaus meno pa
vyzdžiai gali žmogaus skonį nu
vertinti. šioje vietoje drįstu teig
ti, kad visi, kurie bando stengtis 
abstraktųjį meną suprasti tai

(Nukelta į 6 psL)

VERTA 
KIEKVIENAM 
ĮSIGYTI
Biografinė ir istorinė 

lietuvių literatūra pra
turtėjo stambaus masto 
ir nepaprastai reikšmin
gu įnašu — Antano Sme
tonos monografija, para
šyta Aleksandro Merke
lio ir išleista Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos.

Monografijoje aprašo
ma šio žymaus kovotojo, 
kultūrininko, visuomeni
ninko ir valstybininko 
daugiašakė veikla.

Tautą brandinant lais
vei, nusikratyti okupaci
jų jungu žygiuose A. 
Smetona visada buvo 
priekinėje kovos linijoje. 
Nepriklausomoje valsty
bėje jam teko vadovau
jamas vaidmuo, kaip pir
mam ir paskutiniam pre
zidentui. Tad jo biografi
ja yra ir jo generacijos 
istorija.

Veikalą skaityti pra
vartu kiekvienam lietu
viui, kuris neabejingas 
tautos likimui. Labai tin
ka kaip dovana šiame 
krašte mokslus baigan- 
čiai jaunuomenei.

M o n o g rafija didelio 
formato, 786 psl. (iš jų 
32 p. iliustracijų), kie
tais viršeliais, su ilius
truotu aplanku. Kaina 
$12.50. Užsakymus (su 
čekiu ar perlaida) siųsti;
K. Pociui, 3908 Fir St.. 
East Chicago, Ind. 16313.

AURELIJA BALAšAITlENĖ

KELIONĖ | NIEKUR
'— Novelė -----------------------------------------------------

(2)
Lyg iš žemės išdygusių vaikų ir paauglių būrelis 

stebi mano motociklą. Pamatę mane išeinantį iš pašto, 
lyg ir bėgti rengiasi. Poros šviesiai ir tamsiai mėlynų ir 
rudų akių, taip man neįprastu žvilgsniu mane sekančios, 
pradeda mane erzinti. Nusisukęs nugarą į vis didėjantį 
žiūrovų būrį, bandau užvesti motociklą, nes kitoje gat
vės pusėje pastebėjau ryškiai geltoną "Shell" iškabą. 
Nežiūrint mano pastangų, motociklo motoras Įtartinai 
sukranksėjo, sukosėjo ir, išleidęs paskutinį gilų atodūsį, 
visiškai nutilo. Fizinio nuovargio ir tragiškų pergyveni
mų mišinys staiga manyje kelia nesuvaldomą įtūžimą. 
Kelis kartus vokiškai nusikeikęs, imu purtyti savo me
talinį kelionės draugą, kaip kokį savo mirtiną priešą už 
gerklės, lyg jis būtų mano visų nelaimių kaltininkas. 
Jaučiu kerštą ir neapykantą visam pasauliui.. . Darosi 
gėda, bejėgiškas nuovargis plaukia mano sąnariais ir 
sustoja stipriai užgniaužtuose pirštuose. Atleidžiu moto
ciklo rankenas ir nežinau, ką toliau daryti. Ieškodamas 
nosinės, kišu ranką į kišenę. Suskamba smulkūs pinigai. 
Galėčiau duoti kelis centus vienam iš didesniųjų, kad 
man padėtų nuvilkti motociklą prie benzino tanko., bet 
staiga už nugaros girdžiu keistą triukšmą, bildesį, traš
kėjimą ... Geltonas diržas, laikęs mano lagaminą, neti
kėtai nutrūko, o lagaminas su dideliu bildesiu nuriedėjo 
į gatvės vidurį. Viduje kažkas įtartinai suskambėjo, lyg 

dūžtantis stiklas. Staigiai užėjęs pyktis, staigiai ir pra
ėjo. Viską paraližuojantis bejėgiškumas spaudžia mano 
smilkinius. Norėčiau nekelti lagamino, norėčiau niekur 
daugiau nebėgti, tik atsigulti vidury ramios, šimtmečius 
išnešiojusios gatvės, ir, užmerkus akis, laukti užmarš
ties ... Virš vaikų galvų pasirodo žila susivėlusi žydės 
galva. Matau jos bruožuose sustingusią, neišsipildžiusių 
troškimų nužudytą Rebeką. Pamėlynavusios lūpos seniai 
jau užmiršo šypseną, tik juodos gilios akys nešioja buvu
sios jaunystės pėdsakus.

Negaliu ilgiau nieko neveikdamas stovėti, nors jau
čiuosi. kaip švino pripildytas. Pasilenkiu ir atidarau la
gaminą. Norėčiau ir vėl nusikeikti — baltiniai, nosinės, 
baltos aliejinių dažų bonkutės. . . viskas nudažyta šviesiai 
ruda spalva, o tarp gintarinių lašų saulės šviesoje spindi 
sudužusios konjako bonkos šukės. Užnugaryje girdžiu 
vaiku kikenimą. Norėčiau pykčiu paslėpti savo sumišimą, 
bet ir tam nebeturiu jėgų. Nežinau, kaip ilgai tupėjau, 
žiūrėdamas į vieną tašką, kai už manęs, arba, tiksliau 
sakant, ties manimi, suskamba malonus jaunas barito
nas ;

— Tai kas tamstai čia atsitiko? Gal galėčiau pagel
bėti? — pusiau su užuojauta, pusiau su juoko žiburėliais 
į mane žvelgia linksmos akys jauno vyro veide. Vaikai 
pamažu skirstosi. Norėčiau bėgti su jais. Nenoriu atsa
kinėti į klausimus. Atsistoju ir stoviu veidu į veidą, be
veik akis į akį su aukštu geltonplaukiu jaunuoliu, apsi
rengusių moderniais miestiško kirpimo rūbais. Ir jis sve
timas šitoje aplinkoje, kaip ir aš. Jaučiu savotišką bend
rumą.

— Matau kad esate reikalingas pagalbos, — tęsia 
jis toliou.

— Atsitiko maža nelaimė, kaip matote, — pagaliau 
atsiliepiu aš, išsigandęs savo balso. Jaučiuosi nerandąs 
žodžių, nes jau kelios dienos kaip esu nekalbėjęs su jokiu 
žmogumi. — Aš net benzino pritrūkau ir nebegaliu už
vesti motociklo. — Staiga ilgiuosi žmogaus ir bandau 

nugalėti baimę. — Ir tą bonka, kaip kokį brangų suve
nyrą, be reikalo tampau. Net neatidaryta.

Tuo tarpu jaunuolis pasilenkia ir atsargiai tarp dvie
jų pirštų pakelia sudužusios bonkos sveiką kaklą.

— Nesistebiu. "Martelis” su trimis žvaigždutėmis 
šitame pasaulio užkampyje daugiau negu suvenyras. Tai 
— retenybe, liuksusas . . . Biauriai gaila, kad nei lašelio 
nebegalima išgelbėti. Jei ma įo dėdė klebonas sužinotų, 
tai turbūt iš gailesčio ir tamstą išbartų, ir pats susigrau
dintų.

— Bonka, kaip bonka, bet mano negausi baltinių pa
maina tikrai nukentėjo, — kalbu toliau, žiūrėdamas į šu
kes ir atdarą lagaminą. Guli jis vidury gatvės, kaip sim
bolis mano sudužusio gyvenimo. Bejėgiškai nuleidęs ran
kas, tyliu.

— Pats likimas mane čia tamstai dovanojo, anot 
Aleksandriškio "tau mane čia Dievas siuntė". .. kaip ten 
toliau?... — juokaudamas cituoja jaunuolis. Nelaukda
mas mano tolimesnio atsakymo, pasilenkęs iš lagamino 
^mė mesti šukes. Radęs rankšluostį, atsargiai susėmė li
kusį konjaką, išpurtė sušlapusius baltinius, sudėjo viską 
atgal ir užvožė kitą lagamino pusę, kuri išliko ausa. Aš 
vis stoviu, nieko nedarydamas, ir studijuoju jo galvos 
formą. Kaktoje, kur baigiasi plaukų linija, matosi siau
ras baltas ruoželis, kuris liudija saulės įdegimo stiprumą. 
Aukšta, inteligentiška kakta ir tiesi, beveik graikiška 
nosis, kaip senose skulptūrose. Plaukai spindi senu auk
su, kaip Erikos ... Erika, Erika, kodėl tu ne šalia ma
nęs?... .

— Ar tamsta tik nebūsite atostogaujantis dailinin
kas, sprendžiant iš to, ką pastebėjau tamstos lagamine? 
Nesistebėčiau, nes tik dailininko akis gali įvertinti Že
maitijos apylinkių grožį, čia aplinka gausi temomis ir 
portretams ir peizažams, — lyg atspėjęs mano anksty- 
vesnias mintis, ranka parodė j tolstančius vaikus ir krau
tuvės tarpduryje tebestovinčių žydę.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ MENINIS GYVENIMAS
(Atkelta iš 5 psl.) 

anksčiau ar vėliau atsiekia. Ly
giai kaip alaus vartotojas jeigu 
panori gali atskirti vyno spalvą, 
bukietą ir subtylų skonį ir pasi
daryti tikru connoisseur.

Žmogus yra pajėgus daug ką iš
mokti ir suprastu Abstraktųjį 
meną galima apčiuopti, jeigu mes 
aiškiai ir logiškai įsisąmonina
me ko kūrėjas siekia. Abstrak- 
čiojo meno kūrėjai atsiremia Į

dabarties mokslą, filosofiją, me
ditaciją. Atsiremia į žmogaus 
egzistencijos prasmę ar bepras
mę. Atsiremia į nebeišlaikantį 
logiško spaudimo, formulių ir dog
mų skilimą. Atsiremia į amžinai 
besikeičiantį evoliucinį vyksmą, 
kuris neturi nei pradžios nei pa
baigos.

Tokios mintys kristalizuoja
si šių dienų kūrėjų vaizduotėse 
ir yra išreiškiamos retu, įdomiu

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais preky

biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti gimi
nėms Tėvynėje tai ,kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome, šiuos vertingus siuntiniui labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomisjskaitant Sov. mui
tų ir pasiuntimų.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3!& 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 3!£ jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: 10’/į jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagą 3 eilutėms,, tik už $55.00.

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sun
kaus pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik 
už $45.00.

V—3 ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiųjį
SM siuntinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai

rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvų užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nu
rodytas kainas.

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., 
London, E. 2., England

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 436-0494.

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. groadway, So. Boston, Mass.

originaliu, dinamišku ar subtyliu 
spalvų ir formų išdėstymu. Jeigu 
žiūrovui minėtų dailininkų rūpės - 
čiai neapčiuopiami ‘ir nesupran
tami, tai natūralu, kad abstraktu
sis menas jam nesuprantamas.

— Kaip vertinate mūsų spaudo
je pasirodančią tendenciją jog 
lietuviai dailininkai turėtų kurti 
"tautinį" meną?

— Netikslu būtų drausti lietu
vių dailininkams kurti tautinį me
ną. Laiminga tauta, kuri turi šimt
mečiais nusistovėjusį tautinį me' 
ną ir jos ateities menininkai gali 
laisvai tai kultivuoti. Mūsų tautai 
istorija padiktavo kitas sąlygas 
ir šiandieną nė šiapus, nė anapus 
tokios galimybės nebeturime.

Tie dailininkai,kuriebando sa
vo kūrybą ornamentuoti lietuviš
kais liaudies pavyzdžiais, mano 
manymu neatsako į gilią tauti
nio meno kūrybos esmę. Gi mūsų 
liaudies skulptorių prieš 50 metų 
tyras, nuoširdus tikėjimas iš
skaptuotas statulėlėse dabar už- 
gęso nukrikščionėjusio krikščio
nio sąmonėje. Gi tikrojo meno es
mė visais laikais buvo tarptau
tinė. Meną kuria asmenybės,o jei
gu lietuvio kūryba yra tarptau
tinė, ji kartu yra ir tautinė ir 
dera tokio lietuvio kūrybą rem
ti.

Mūsų spaudoje, kiek teko pa
stebėti, straipsniai ribojasi sen
timentais, bet ne esmine menine 
verte. Panašūs pasisakymai, kad 
geriau gulėti lietuviškoje baloje 
negu amerikoniškame paplūdi
myje, iššaukia skanų juoką ir ti
kiu yra medžiaga tik "Anapus Tei» 
sybės" knygos autoriui.

rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo. galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY ,,500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, 111. Telef. Ya 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Bostone 
pagerbtas 
Dr. J. Girnius
Bostono liet, kultūrinių ir vi

suomeninių organizacijų sudary
tas komitetas, pirmininkauja
mas inž. Zigmo Gavelio, gegu
žės 22 d. vakare, vadinasi, dr. 
J. Girniaus gimtadienio išvaka
rėse, surengė jo 50 metų amžiaus 
sukakties minėjimą.

Trumpu įvadiniu žodžiu akade
miją pradėjo inž. Z. Gavelis. 
Prezidiuman, greta sukaktuvinin
ko ir p. Girniuvienės buvo pakvies - 
ti įvairių Bostono liet, organiza
cijų atstovai ir iš tolimesnių vie
tovių atvykę svečiai -- prel. Pr. 
M. Juras, prof. J. Brazaitis, po
etai H. Nagys, A. Nyka-Niliflnas 
ir susirgusio Pranciškonų pro
vincijolo T.L. Andriekaus atsto
vas T. Steponas, O.F.M.

Paskaitą apie sukaktuvininką 
skaitė prof. J. Brazaitis, ryškiu 
žodžiu apibūdindamas dr. J. Gir
nių kaip žmogų ir filosofą. Buvo 
iškeltas jo darbų svoris ir aktu
alumas, nauja ir gyva filosofinė 
mintis negausiuose mūsų filoso
finiuose raštuose. Poetas A. Ny
ka -Niliūnas įdomiai kalbėjo apie 
dr. J. Girniaus ryšį su grožine 
literatūra, akcentuodamas jo įta
ką žemininkų srovei. Poetas Hen
rikas Nagys trumpai ir šiltai pa
sisakė apie sukaktuvininką, kaip 
buv. savo profesorių Vytauto D. 
Universitete. St. Santvaras, tal
kinamas p. Navickienės, skaitė 
atsiųstus sveikinimus raštu, ku
rių buvo apie 70. Jis paskaitė 
ir Komiteto adresą, prie kurio

buvo prijungta dovana -- dail. 
Ad. Galdiko paveikslas. O. Gir- 
niuvienei ta proga buvo įteikta dai
li rožių puokštė. Pats dr. J. Gir
nius giliai apmąstytu žodžiu baigė 
minėjimo akademinę dalį, kuriai 
rūpestingai vadovavo inž. Z. Ga
velis.

Meninei daliai vadovavo poetas 
Ant. Gustaitis. Tą dalį pradėjo ir 
baigė stud. Algis Lapšys, pavyz
dingai gražia liet, kalbos tartim 
paskaitydamas keletą neilgų iš
traukų iš dr. J. Girniaus filoso
finių raštų. Solistė Daiva Mon- 
girdaitė, akompanauojama komp. 
JuL Gaidelio, jautriai padainavo 
porą dainų ir porą operinių ari
jų. Išraiškos šokio šokėja Biru
tė Vaitkflnaitė - Nagienė įspū
dingai šokiu interpretavo, be
rods, K. Bradūno eilėraštį. Po
etai A. Nyka-Niliūnas ir H. Na
gys paskaitė po vieną kitą savo 
poezijos gabalą. Meninė dalis 
buvo trumpa, bet įdomi ir turi
ninga. Ant. Gustaitis ją pagyvi
no savo šmaikščiu ir sąmojingu 
žodžiu. Prie meninės dalies pa
rengimo nemažai prisidėjo akt. 
Al. Gustaitienė, o Romas Šle
žas buvo "scenos meistras" 
rūpinęsis jos apšvietimu ir pa vi - 
dalu.

Dr. J. Girniaus pagerbimas 
Bostone buvo gerai ir rūpestin
gai organizuotas — akademija su 
menine dalim truko tik 2 vai. ir 
15 min. Visas vargas, kad tokio 
pobūdžio parengimų niekad ne
galima pradėti punktualiai, nes 
viešnios ir svečiai vis tebesi
laiko seno mūsų papročio — vė
luoti. Malonu, kad tų vėluojan
čių dr. J. Girniaus ir jo darbų 
pagerbime buvo pilna salė. Minė
jimas baigtas vaišėm, kurias 
rengė nemenka talka, vad. p. Ka- 
ladienės.

k.L

KOMP. GAIDELIO MOKINIŲ 
PASIRODYMAS

Gegužės 23 d., tuoj po pietų 
ALT S-gos Bostono sk. namuose 
įvyko komp. JuL Gaidelio moki
nių metinis pasirodymas. Visi jie 
mokosi skambinti fortepionu, ir 
jų būrys yra nemenkas. Palygi
nus su praėjusių metų pasirody
mu, ne vienas komp. Jul. Gai
delio mokinys muzikos pajauti
me ir skambinimo technikoj paro
dė įspūdingą pažangą. Sveikinti
na, kad tokie jaunimo koncertė
liai yra rengiami, nes jie duoda 
progos tėvams pažvelgti į savo 
vaikų pastangas, o jaunuoliai yra 
pratinami savais žingsniais ženg
ti į viešumą. Gal šioks toks at
pildas buvo ir mokytojui komp. 
Jul. Gaideliui, .kai jis matė savo 
mokinių "išgąstį", odraugeir rū
pestingas pastangas išmoktą kū
rinį gerai paskambinti. Po jauni
mo koncerto mokinių mamytės 
surengė arbatėlę, kurios metu 
buvo pasidalinta pasirodymo įs
pūdžiais, maloniai pasišnekėta.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das 4*/i*/o išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos yalite atsiųsti paštu, nes 

mes apluokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

AKĖČIOS Nr. 2/3/, redaguo
ja Akėčių štabas New Yorke. 
šiais metais jau išėjo antras 
numeris, paįvairintas keliais 
prasmingais piešiniais. Talpina 
gausokai įdomių temų. Skaitytoją 
linksmai nuteikia J. Rūtenio gy
venimiškas feljetonas "Subuvi
mas" ir eilė sarkazmupaspalvin- 
tų eilėraščių. Spausdinama ak
tualių naujienų iš Chicagos, taip 
pat pranešama apie atsiradusią 
"geležinę uždangą" New Yorke. 
įdomus aiškinimas "Kas yra di
letantas?" Paskutiniame pusla
pyje telpa eilei asmenų bei or
ganizacijų balandiniai linkėjimai.

šio numerio vedamajame -- 
"žodinyje", kaip šiame leidiny
je vadinama, užakcentuojama, 
kad Akėčios išeis keturius kar
tus per metus. Vieno numerio 
kaina pažymėta 50 et., atseit, 
metinė prenumerata -- 2 dol. 
Užsisakyti galima šiuo adresu: 
AKĖČIOS, 84-20 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N. Y. 11421.

AUKOS DIRVAI

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

A. Markevičius, E. Chicago 2.00 
VI. Kiaunė, Easton - 1.00
A. Matjoška, Dorchester - 5.00 
J. česėkas, Toronto - 2,00

INSUREO
Skaityk ir platink

DIRVĄ

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVO PARAMA 
VEIKIMO APŽVALGA

Praėjus keturiems šių metų 
mėnesiams Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo Paramos Valdyba 
randa reikalo savo narius bei lie
tuvišką visuomenę painformuoti 
apie šios finansinės institucijos 
veikimą. Mūsų manymu, būtų ma-

Aktyvai:
Kasa _______________________
Ein. s-tos Banke ___________
Indelis — Society 5%_______
Asmeninės paskolos_________
Ilgalaikės nekiln. turto paskolos 
Trump, nekiln. turto paskolos __ 
Investacijos_________________
Nekiln. turto paskola — C. Pack 
Nekiln. turto paskola -----------
Pirmyn apm. draudimas--------
Pereinamos sumos-------------.--
Raštinės inventorius_________

ža paskelbti vienos dienos, ar 
nuotaikos pagautus davinius, o 
reikia duoti pilną veikimo vaiz
dą. šia proga patiekiame šių 
metų keturių mėnesių balanso 
palyginimą su praeitų metų gruo
džio mėn. 31 d. balansu.

Pasyvai:

Paskola Society--------------------
Šerų kapitalas_______________
Indėliai_____________________
Atsargos kap. _______________
Specialus Fondas -----------------
Kiln. turto amort.___________
Akceptuoti čekiai ___________
Pereinamos sumos------------------
Pelnas už 4 mėn.___________
1964 m. nepadal. pelnas------ -

$2,197,858.00

1965 m. 1964 m.
balandžio 30 d. gruodžio 31 d.

$ 2,000.00 $ 2,000.00
106,805.00 99,487.00
275,000.00 100,000.00
480,382.00 507,542.00
992,205.00 1,064,630.00
230,005.00 230,193.00

41,697.00 40,697.00
10,380.00 10,955.00
43,000.00 43,000.00

790.00
6,660.00 6,141.00
8,934.00 5,057.00

$2,197,858.00 $2,109,702.00

5,000.00
545,158.00 638,385.00

1,556,995.00 1,367,655.00
28,909.00 28,578.00
17,291.00 17,291.00
4,215.00
6,226.00 15,748.00

21,646.00 6,655.00
17,418.00

30,390.00

$2,109,702.00

šios skaitlinės rodo, kad Pa
ramos balansas per keturius mė
nesius yra padidėjęs $88,000.00 
ir tas padidėjimas buvo pasiek
tas per šitj metų kovo ir balan
džio mėnesius. Tas rodo, kad 
Parama auga ir stiprėja. Ta pa
čia proga turime pareikšti padė
ką nariams už jų kooperatinį su
sipratimą ir stiprinimą savos 
lietuviškos finansinės organiza
cijos.

Taupymo-indėlių sąskaita pa
didėjusi net $190,000.00, o šėrų 
sąskaita sumažėjusi $93,000.00. 
Atmetus visas išlaidas ir palū
kanas už indėlius. Parama per 
šiuos keturius mėnesius turi 
$17,418.00 pelno. Tikimės, kad 
šiais metais turėsime didesnį 
pelną negu praėjusiais metais. 
Paskutiniu metu Paramos val
dyba yra išpildžiusi visus val

džios reikalavimus ir duoda mor- 
gičius iš 6,5 %, o asmenines 
paskolas iš 7% Taupytojams mo
kama palūkanų nuo 4,5% iki 5%.

Taigi, kaip matot, Paramoje 
yra galimybės pasiskolinti ir tau
pyti palankiausiomis sąlygomis.

Kviečiame visus mūsų tautie
čius pasinaudoti Paramos patar
navimais.

Valdyba rūpinsis ir dės pas
tangų, kad Paramos veikimas bū
tų grindžiamas sveikais ekono
miniais principais.

LKK Paramos Valdyba

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

JACK’S DONUTS

15652 Euclid Avė. CalI GL 1-9872

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 

MEMORIAL DIENOJ

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 361-9713

OPEN ON SUNDAY FROM 8 A. M. TO 5 P. M.
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IR APYLINKĖSE
• Jūra Gailiušytė, šiuo 

metu baigianti studijas 
Master laipsniui gauti che
mijoj, dirba prie išaiškini
mo, kaip ”pyruvate carbox- 
ylate enzimas” veikia gyvo
je celėje. To darbo pasek
mes Jūra Gailiušytė, su ki
tais prie to darbo dirbu
siais, yra aprašiusi straips
nyje ”Pyruvate - Oxaroace- 
tate Exchange Reaction in 
Baker’s Yeast”,kuris tilpo 
Biochimica et Bicphysica 
Actą žurnale. Tas žurnalas 
išeina anglų, prancūzų ir 
vokiečių kalbomis. Antras 
jos straipsnis su Dr. C. R. 
Benedict, ”Effect of denat- 
uring agents on yeast py- 
ruvate carboxylase” turi 
greitąi pasirodyti tame pa
čiame tarptautiniame žur
nale.

• Vysk. Valančiaus Lit. 
Mokyklos tėvų susirinki
mas, įvykęs gegužės 25 d., 
praėjo sklandžioje ir dar
bingoje nuotaikoje.

Pranešimus padarė tėvų 
komiteto pirm. Vyt. Staš
kevičius ir mokyklos vedė
jas J. Stempužis. Iš prane
šimų matėsi, kad mokykla, 
kad ir turėdama visą eilę 
sunkiai nugalimų rūpesčių,

Praeitą sekmadienį LB II apylinkės susirinkime buvo pagerbti šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 
mokytojai, rodą didelį pasiaukojimą mokant tos apylinkės vaikučius. Nuotraukoje apylinkės valdyta su 
mokytojais. J. Garlos nuotrauka

* SLA 14 KUOPOS narių susi
rinkimas įvyks birželio 1 d. 7.00 
vaL vakare Lietuvių salėje.

Susirinkimo darbotvarkėje: 
svarbesniųjų kuopos reikalų ir 
kuopos vasaros meto pobūvio, 
kuris įvyks liepos 4 d. Čiurlio
nio Ansamblio sodelyje, aptari
mas. Susirinkimo metu bus pri
imami narių apdraudos mokes
čiai. Visi kuopos nariai prašomi 
šiame susirinkime dalyvauti.

Kitas SLA 14 Kuopos narių su
sirinkimas įvyks rugpiūčio 3 d. 
7.00 vai. Lietuvių salėje. Nariai 
prašomi savo kalendoriuje atsi
žymėti šią dieną ir tame susi
rinkime taip pat gausiai dalyvau
ti, nes bus aptariama mūsų kuo
pos rudens bei žiemos sezonų 
darbotvarkė. Taip pat prašoma 
įsidėmėti, kad kuopos narių su
sirinkimo reikalu pranešimai ne
bus siuntinėjami.

SLA 14 Kuopos Valdyba

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir 
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas. 
Z. Obelenį 531-2211 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

sutartinu tėvų ir mokytojų 
darbu pasiekė ne mažų lai
mėjimų. Aukuro Ansamb
lis, taut. šokių grupės iške
lia tos mokyklos ne tik 
švietimo, bet ir kultūrinio 
darbo pobūdį. Būdinga, kad 
veikdama lietuvių apleidžia
mame rajone, mokykla mo
kinių skaičium ne mažėja, 
o auga. Tai taip pat gera 
atestacija mokyklos pasi
rinktai veiklos krypčiai ir 
jos lygiui.

Iš pranešimų taip buvo 
ryšku, kad pagrindinis lie
tuviško auklėjimo darbas 
privalo vykti šeimoje. Ten 
apleistas, vien mokyklos 
priemonėmis vargu ar ga
limas atitaisyti. Mokykla

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS ‘

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Kviečia visus stoti į klubą nariais.
Lietuvių Klube veikia įvairių lietu

viškų laikraščių — žurnalų skaitykla, te
levizija, transliuojamos Tėvynės Garsų 
radijo valandėlės programos ir yra įvai
riausių kitų pramogų, smagiam savait
galių ir šiaip vakarų praleidimui.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

taip pat reikalinga didesnio 
visuomenės dėmesio ir ben
druomenės talkos.

Buvo taip pat iškeltas ak
tualus klausimas, liečiąs 
švietimo vadovybės ne ma
žų galvosūkių. Lituanisti
nių mokyklų praktika, at
rodo, pareikalaus iš švieti
mo vadovybių ' didesnio' 
lankstumo. Tai rimta ir 
greit svarstytina problema.

Vysk. Valančiaus lit. mo
kykla savo darbą ir veiklą 
galėjo plėsti ir ugdyti dėka 
šv. Jurgio parapijos klebo
no kun. B. Ivanausko dide
lės padėkos verto prielan
kumo.

Susirinkimas taip pat 
nepagailėjo šiltų žodžių 
veikliam tėvų komitetui ir 
mokyklos vedėjui bei mo
kytojams.

Į naują tėvų komitetą 
(be jokių ginčų) sutiko 
įeiti visi 8 išstatytieji kan
didatai: Palūnas, Karsokas, 
Švarcienė, Premeneckienė, 
Mainelienė, Matulevičienė, 
Neimanienė ir Staškevičius. 
Revizijos komisiją sudaro 
Idzelts, Giedraitienė ir Mar
cinkevičius.

Susirinkimui pirmininka
vo Idzelis, sekretoriavo 
Giedraitienė.

• Dail. Vytauto Igno ta
pybos ir grafikos kūrinių 
paroda, kuri šiuo metu 
vyksta Gallery Internatio- 
nal patalpose 13218 Supe- 
rior Avė., Clevelande, užda
roma birželio 5 d. Toje pa
čioje parodoje išstatyti ir 
Clevelando Meno Instituto 
prof. John Kingston skulp
tūros ir keramikos kūriniai. 
Paroda atidaryta kasdien 
nuo 6 iki 9 v. v., šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 
2 iki 7 v. v.

IŠ CLEVELANDO TEISININKŲ 
VEIKLOS

Lietuvių Teisininkų D-ja at
sikūrė Vak. Vokietijoje prieš 20 
metų. Lietuvių emigracijai pra
sidėjus į Ameriką, liet, teisinin
kai patekę į didesnes liet, koloni
jas, steigė teisin. skyrius. LT D- 
os Clevelando skyrius įsisteigė 
1951 m. ggužės 6 d.

Balandžio 25 d. įvyko Clevelan - 
do Teisininkų sk. metinis susi
rinkimas. Buvo perinkta nauja 
valdyba, kuri pasiskirstė parei
gomis: pirmin. — Juozas Kry- 
geris, sekret. — Lionginas Lek- 
nickas ir kasin. -- Antanas Gai- 
liušis.

Gegužės 23 d. 5 v. p.p. Gailiu
šių bute įvyko Clevelando sky
riaus susirinkimas. Skyriaus 20 
m. gyvavimo sukakties minėji
mas nutarta rengti birželio 26 d. 
5 vai. po pietų, Čiurlionio Ansamb
lio patalpose, 10908 Magnolia Dr. 
Programoje: akademinis minėji
mas ir kuklios vaišės. Į minėji
mą kviesti skyriaus narius su po
niomis ir liet, organizacijų at
stovus.

Nutarta suredaguoti memoran
dumą apie Sov. S-gos savavališ
ką sulaužymą Nepuolimo sutar
ties su Lietuva ir Lietuvos oku
pavimą bei pavergimą ir pasiųs
ti JAV vyriausybės nariams bei 
Amerikos Teisininkų D-jos valdy
bai.

P. Mikšys pasiūlė LTClevelan- 
do skyriui įstoti Lietuvos Fondo 
nariu, įnešant $100.00. Susirinki
mo nariai pasiūlymui pilnai pri
tarė ir P. Mikšys pirmasis savo

dalį tuoj įmokėjo sk. kasininkui.
F. Mackus pasiūlė dažniau da

ryti teisininkų susirinkimus ir 
paliesti aktualiuosius teisės klau
simus bei teisės pažeidimą. Su
sirinkimus daryti viešus ir kvies
ti liet, visuomenę,kuri įdomauja
si teisiniais klausimais.

Susirinkimui pasibaigus p. Gai- 
liušienė pavaišino.

L. Žvirkalnis
* JUOZAS STEMPUŽIS, Tėvy

nės Garsų radijo valandėlės ve
dėjas, gegužės 25 d. audros metu 
apturėjo nuostolių savo namuo
se. Užėjusi audra ir perkūnas 
pataikė į jo namų stogą. Prasi
dėjęs gaisras buvo greitai už
gesintas, bet elektros laidų už
sidegimas paliko kai kurių 
nuostolingų pasėkų.

* MENO PARODA, ASS suva
žiavimo proga Clevelande,atida
roma gegužės 30 d. (sekmadienį) 
1 vai. po pietų Čiurlionio namuose 
10908 Magnolia Dr. Parodoje da
lyvauja akademinio skautų sąjū
džio menininkai baigę arba tebe- 
tesią meno studijas šiame kraš
te. Iš Chicagos dalyvauja dau
giausiai menininkų: Dalė An- 
sevlčienė (Virbickaitė), Vita Čer
nienė, Valentinas Ramonis, Zi
ta Sodelkienė ir Algirdas Trin
kūnas: iš New Yorko Vytautas 
Abramaitis; iš Detroito V. Ja- 
nuškaitė; iš Clevelando Mirga 
Kižienė (Dabrikaite), A. Mulio- 
lls ir V. Raulinaitis.

Tikimės taip pat dalyvių Iš 
Kanados. Parodoje bus išstatyta 
apie 50 paveikslų ir skulptūros 
kūrinių.

Parodą galima lankyti gegužės 
mėn. 30 d. nuo 1 vai. p.p. iki 7 
vai. vakaro ir gegužės 31 d. nuo 
1 vai. iki 6 vai. Daug parodos 
eksponatų bus taip pat parduo
dami. įėjimas į parodą nemoka-

PARDUODAMAS NAMAS
Cleveland Hts., į rytus nuo 
Lee Rd. Duplex, 7 kamb. 
kiekvienoje pusėje, švarus 
ir gerai užlaikytas. 1 blo
kas nuo autobuso. Aplink 5 
mokyklos. Savininkas; FA 
1-5906. (61-62)

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis 4 butu apt. — 

5-5-5-5. Atskiri gazo pečiai, 
prieky ir gale porčiai. $240 
i mėnesį pajamų. Geras pir
kinys už $15,500. Skambin
kit savininkui tel. 942-7405.

(58-64)

PARDUODAMI NAMAI
/2 šeimų plytinis aparta

mentas, virš $15,000 paja
mų per metus. Garažai. Ne
brangus.

šešių metų namas, 2 mie
gamieji žemai, padalintas 
rūsys, garažai. Labai dide
lis sklypas su sodu.

Mėsos krautuvė ir šešių 
kambarių namas. Savinin
kas nori išvykti į Europą. 
Parduoda pigiai.

Vienos šeimos namas ne
toli Neff Rd. ir bažnyčios. 
Prašo tik $15,900.

Mažas namas be rūsio. 
Vienas garažas. Netoli E. 
185 gt. Prašo $11,500.

Mūrinis didelis namas 
netoli ežero. Labai gerame 
stovyje.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

arba KE 1-2190

MEMORIAL DAY
VETERAN’S SERVICE SUNDAY, 

MAY 30, 10:00 AM
TO BE HELD AT

HILLCREST MEMORIAL PARK 
CEMETERY ASSOCIATION

Ž6700 AURORA RD. BE 2-0035
BEDFORD HEIGHTS, OHIO

Dalyvauk savo bažnyčiojJr melskis MEMORIAL DIENOJ

THE KOEHLER RUBBER & 
SUPPLY COMPANY

MECHANICAL RUBBER GOODS 
Compressors, Lubricating Eąuipment 

3865 Carnegie Avenue HE' 1-8867

mas.

DIRVOS PRENUMERATORIAMS 
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKĄ KHYGĄ

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties leidykla suteikia pro
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi
nius:
Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00
Alės Rūtos — KELIAS I KAIRĘ — premijuotas romanas ..........................$3.00
R. Spalio — ALMA MATER — romanas ...................................................   $5.00
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT Iš KARTO, MOKATE 
TIK 10 DOLERIŲ!

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to, toji nepaprastai didelė nuolaida 
veiks tik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaida DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

Ta proga per Dirvą patariame paskubėti įsigyti:

A. Merkelio — ANTANAS SMETONA — monografija — kaina ............$12.50
LAISVĖS KOVŲ DAINOS .............  $ 5.00
B. Armonienės — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW (angį, laida) $ 3.95 
K. Almeno — UPĖ J RYTUS, UPĖ į ŠIAURĘ (2 d. romanas) tomas po $ 3.00
A. Mackaus — CHAPEL B — poezija ............................................................ $ 3.00
J. Mikuckis — DERLIAUS VAINIKAS — poezija .................................... $ 4.00
B. Railos — Iš PASKENDUSIO PASAULIO .....................................................5.00
B. Railos — TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ........................ $ 5.00

Visa eilė kitų lietuviškų knygų. Teiraukitės!



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Sekantis Dirvos nume
ris, dėl Karių Pagerbimo 
Dienos (Memorial Day) 
šventės išeis tik trečiadie
nį, birželio 2 d.

• Jonas Žostautas, iš Chi
cagos r Lietuvos Nepriklau
somybės Fondui prisiuntė 
100 dol. '

Pažymėtina, kad jis yra 
čia gimęs lietuvis, 11 metų 
parvežtas j Lietuvą, ten 
mokslus baigęs ir ligi bolše
vikų okupacijos vadovavęs 
Lietuvoj išgars ėjusiam 
"Drobės-’’ fabrikui, kuriame 
Jono tėvelis buvo vienas iš 
stambesnių akcininkų, deja, 
1941 m. Pravieniškių sto
vykloje bolševikų nukan
kintas. Todėl raudoniesiems 
okupantams vėl artėjant j 
Lietuvą Jonas Žostautas 
kaip ir daugelis buvo pri
verstas palikti savo tėvų 
gimtąją žemę ir grįžti vėl 
j JAV, kur dabar su žmona 
ir dukrele gyvena Chicago- 
je ir dirba savo specialybė
je, cheminėje gamybos įmo
nėje.

• Julius Trinkūnas, gy
venąs Venezueloje, neseniai 
išlaikė egzaminus, parašė 
tezę ir Massachusetts Insti
tute of Technology įgijo 
technikos mokslų magistro 
laipsnį. Inž. Julius Trinkū
nas 1961 m. baigė Venezue- 
los Centralinio Universite
to Statybos Fakultetą ir po 

A t A

LIUCIJAI SAVICKAITEI-BABICKIENEI 

mirus, jos vyrą POVILĄ ir dukrelę ZITĄ, 

tėvus SAVICKUS, seseris: ONĄ, IZABE

LĘ ir seselę vienuolę M. PAULĘ, brolius 

CĖSIŲ ir KOSTĄ, jų seimas ir artimuosius 

jų. gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai už

jaučia ir liūdi kartu

Juzė ir Aleksandras Lapšiai, 
Bronė ir Jonas Vašiai ir 
Felicija ir Vytautas Izbickai

to dirbo "Creole Petroleum” 
bendrovėje. Pastarosios jis 
ir buvo atsiųstas į Bostoną 
magistro laipsniui įsigyti. 
Inž. J. Trinkūnas yra Anta
no ir Olgos Trinkūnų sū
nus. Antanas Trinkūnas 
yra stambaus masto rango
vas žemės iškasų grityje ir 
gyvai reiškiasi Venezuelos 
lietuvių visuomeniniam gy
venime. Savo lietuvišką 
dvasią tėveliai įdiegė ir sū
nui Juliui, kuris laisvai 
naudoja lietuvių kalbą net 
ir modernioje techniškoje- 
mokslinėje terminologijoje.

CHICAGO

• šiais metais tragiškųjų 
birželio įvykių ir 25 metų 
Lietuvos pavergimo sukak
ties minėjimas įvyks birže
lio mėn. 12 d., šeštadieni, 
Chicagoje šia tvarka:

6:30 v. v. pamaldos už 
žuvusius Nativity B. V. M. 
bažnyčioje, Marąuette Par
ke.

Tuoj po pamaldų eisena 
prie Dariaus-Girėno pamin
klo (kampas W. 67 ir Cali- 
fornijos gatvių).

Žuvusiųjų pagerbimo iš
kilmės prie Dariaus ir Girė
no paminklo maždaug 7:30 
vai. vak.

Visos organizacijos kvie
čiamos atsiųsti vėliavas ir 
organizuotai dalyvauti pa
maldose ir eisenoje bei pa
gerbime. Moterys prašomos 
dalyvauti su tautiniais rū
bais, studentai ir filisteriai 
prašomi dalyvauti su savo 
korporacijų spalvomis.

• Laiškai Lietuviams 
penkiolikos metų sukakčiai 
paminėti šventė įvyks š. m. 
birželio mėn. 5 d., šeštadie
nį, 7 vai. 30 min. vakare 
Chicagoje, Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje.

Meninę programą išpil
dys iškilūs lietuvių baleti- 
ninkai Violeta Karosaitė ir 
Jaunutis Puodžiūnas.

Programa bus paįvairin
ta akt. Leono Ba
rausko dailiuoju žodžiu 
bei muz. Antano N a - 
k o šiai šventei sukurtais 
muzikiniais interliudais.

Šventės pradžioje Laiškų 
Lietuviams straipsnio kon
kurso laimėtojams bus 
įteiktos mecenatų paskirtos 
premijos.

EAST CHICAGO

REMIA DIRVį

Gegužės 16 d. įvyko ALTS-gps 
East Chicagos skyriaus visuo
tinis narių susirinkimas, kurio 
metu buvo aptarta skyriaus atei
ties veikla ir išrinkti atstovai 
atstovauti skyrių Sąjungos Sei
me. Seiman vyksta: Erika Si
dabrienė, Kęstutis Sidabras, Ro

mualdas Nemickas ir Kazimie
ras Pocius. Po susirinkimo pa
sivaišinta alučiu, kurį padovano
jo sk. v-bos vicepirmininkas 
Kęstutis Sidabras. Iš susirinki
mo dalyvių surinkta 16 dol., ku
riuos nutarta pasiųsti Dirvos rei
kalams.

šiais metais, East Chicago lie' 
tuviai yra užėmę Union Pier, 
Mich. vasarvietę beveik visam 
liepos mėnesiui. Ten yra numa
tytos 3 gegužinės, kurias rengs: 
ALTS-gps skyrius, ALB-nės apy
linkė ir East Chicago Medžioto
jų ir Žuvautojų klubas. ALT S- 
gos skyriaus gegužinė įvyks lie
pos 24 d. CommunityBuildlngpa
talpose.

Mūsų kolonijos lietuviškųjų 
laikraščių skaitytojai pasipikti
nę Jono Soliūno straipsniais ir 
jo palyginimais mūsų padėties 
su Amerikos juoduku padėtimi. 
Jis gąsdindamas lietuvius karto
ja beveik pažodžiui mintis, kurios 
pasirodė komunistų laikraštyje 
"Daily Worker", kuri Prieš 2 sa
vaites juodukai ^užsidėję rau
donas kepures) dalino prlelnland 
Steel plieno fabriko vartų. Nuo
stabu jkad mūsų spauda leido jam 
pareikšti savo mintis, kai tuo tar
pu nevisuomet mūsų laikraš- 
čiose atsiranda vietos lietuvių 
kultūrinėms bei visuomeninėms 
žinioms.

NEWARK

LITERATŪROS POPIETĖ

Gegužės 23 d. p. Grau- 
džių-Graudušių vaišinguose 
namuose, Newarke buvo 
surengta Nelei Mazalaitei- 
Gabienei, Aidų premijos 
laureatei pagerbti, literatū
ros popietė, kurioje, savo 
kūrybos paskaitė pati lau
reatė Nelė Mazalaitė, O. B. 
Audronė, K. Grigaitytė ir 
Pranas Naujokaitis.

Džiugu, kad N. Jersey 
lietuviai rašytojai pagerbė 
Aidų laureatę, suteikdami 
šventiško prasmingumo vi
siems svečiams.

• Dr. Marijonas Slabo- 
kas, po ilgos plaučių ligos 
mirė, gegužės 29 d. Kilęs iš 
Joniškio m., Šiaulių apškr. 
Studijavo vakarų Europo
je, dirbo Lietuvos diploma
tijoje. Savanoris 1919-20 m. 
Lietuvos kūrimosi armijoje, 
gimęs 1902 m.

Paskutiniu metu dirbo 
atsakingą, aukštą tyrimo, 
darbą medicinoje "Shering 
Co.”, N. J.

Liko žmona ir giminės 
Kanadoje ir JAV.

Buvo mylimas ir popula- 
rus giminių ir pažįstamų 
tarpe.

LOS ANGELES

PAGERBS A. MIRONĄ

ALT S-gos Los Angeles 
skyrius, Liet. Tautiniu Na
mų valdybai talkininkau
jant, š. m. birželio mėn. 5 
d., šeštadienį, Lietuvių Tau
tinių Namų patalpose, ra
šyt. Andriui Mironui, lai
mėjusiam antrą kartą iš 
eilės Dirvos noveles kon
kursą, rengia pagerbimo 
vakarą. Įvadui padaryti yra 
pakviestas Los Angeles 
Kultūros Klubo pirminin
kas, rašytojas Jurgis Gliau- 
da-Gliaudys. Pagerbimo va
karo pradžia 7 vai. 30 min. 
Po oficialiosios dalies ka
vutė, šokiai.

Los Angeles lietinių vi
suomenė kviečiama kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atos
togas garsiame CAPE 
COD. Centerville. Mass.. 
kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, 
gražioje ir patogioje Lie
tuviškoje Vieškalnių DU
BYSOJE. Lietuviškas 
maistas.

Adresas: 1330 Bumps 
River Rd. Prašau kreip
tis šiuo adresu: 21 Bow- 
doin Avė.. Bcston 21, 
Mass. Tel. GE 6-5139.

Z. A. Vieškalniai

Dirvos 50 metų sukakties paminėjimo vakarienės metu Detroito Lietuvių Namuose.
E. Vasiliausko nuotrauka

Dirvos 50 metų sukakties minėjimo Detroite prezidiumas. Iš kai
rės: S. Petravičius, J. Gaižutis, K. Karpius, M. Sims, A. Gilvydis 
ir A. Rlmkūnas. E. Vasiliausko nuotrauka

DETROITE PAMINĖJO DIRVOS
50 METU SUKAKTĮ

Minime Įvairias sukaktis -or
ganizacijų ir pavienių asmenų. 
Štai šiemet sukako ir clevelan- 
diškei DIRVAI 50metų. JAV įpras
ta, kad beveik visi lietuvių kal
ba leidžiami laikraščiai yra pa
saulėžiūriniai t.y. priklausą ku
riai nors srovei. Kaip žinia, Dir
va yra tautinės srovės periodinis 
leidinys. Ir šĮkart malonu paste
bėti, jog Dirvos auksinį jubiliejų 
paminėjo Detroitas. Tiesa inicia
tyva ir visas rengimo rūpestis 
gulė ant Detroito Tautinės S-gos 
skyriaus, kuriam pirmininkauja 
inž. Jonas Gaižutis.

Gegužės 15 d. šeštadienį, kada 
pasibaigė vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos Aukuro an
samblio koncertas, apie 9 vai. va
karo, Lietuvių namų apatinėj sa
lėj įvyko iškilminga vakarienė ir 
oficialus Dirvos auksinio jubilie
jaus paminėjimas. Tiesa,didžio
joj salėj vykstant Aukuro ansamb
lio koncertui, šioje salėje susi
rinkusių svečių daliai buvo rodo
mas prez. A. Smetonos dokumen- 
tinis filmas jam atvykus į JAV ir 
keliaujant po Amerikos lietuvių 
kolonijas ir, pagaliau, jo gyveni
mo tragiškasis finalas — pasku
tinė jo kelionė amžinybėn Cleve
lande.

Nors Naujienose kolega Alf. 
Nakas minėjo, kad buvo atsilan
kę apie 70 svečių, bet man pa
čiam dalyvavus — esu tikras, kad 
svečių buvo apie 120.

Paminėjimo viešnagę pradėjo 
LTS-gos Detroito skyr. pirm, 
inž. J. Gaižutis. Jis pristatė 
svečius ir davė pagrindinį žodį 
tarti Dirvos buv. savininkui, pir
mūnui, redaktoriui ir leidėjui (net 
trisdešimt vienerius metus) Ka
ziui S. Karpiui. Jis dar ir šiuo 
metu uoliai bendradarbiauja Dir
voje, nors š.m. liepos 20 jam su
kanka 70 metų amžiaus sukaktis.

Prelegentas iš Clevelando kom. 
pet et ingai ir vaizdžiai apibūdino 
Mutinio sparno veiklą ir ypač 
vietoje pabrėžė Dirvos svarbų 
vaidmenį ir įtaką tautinės srovės 
lietuvių judėjimui Amerikoje. 
Visas buvo prasmingai pagrįsta 
ir istoriškai tikra, nes kas gi 
daugiau galėtų šios veiklos kry
žiaus kelius žinoti Jei ne Kazys 
Karpius, kuris Dirvai redakto- 
riavo ir tą laikraštį leido 1917- 
1948 metų laikotarpiu. Gi spau
doje, gal nesuklysiu taręs, kad 
bendradarbiauja nuo 1910 metų.

šalia straipsnių, parašęs ap
sakymų, novelių, dramų, feljeto
nų yra taip pat išleidęs romanų, 
istorinių veikalų, poezijos, 
mokslo populiarizacijos kūrinių.

Jo visa kūryba kvėpuoja senovės 
Lietuvos meile. Paminėtini bent 
šie romanai: "Alpis", "Kęstučio 
išvaduotojas", 1942; "Baltijos 
aras", 1928; "Jūrosmerga", 1931; 
"Kryžeivis" (2 tomai), 1929; "Du 
broliai", 1930; "Dvi seserys", 
1937; "Klajūnas", 1923; "Merfl- 
nas", 1934 (500 psL veikalas 
1937 m. nupirktas Lietuvos švie
timo M-jos pradžios mokyk
loms); "Vytautas Didysis", 1930 
(du tomai istoriniai fragmentai; 
"Vargšų karalienė", 1929,apysa
ka; "Juodasis karžygis," 1927 (du 
tomai). Dar be šių paminėtų jo 
yra paskelbta apie 20 įvairių kitų 
knygų: komedijų, dramų, tragedi- 
dijų. Apie 10 veikalų Kazys S. Kar
pius dar turi nespausdintų. Už nuo
pelnus Lietuvai Lietuvos prezi

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, "tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS J t SSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės i visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_____ CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmųt Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway A N 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 9G4 Literai y Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7360 Michigan Avenue VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau __ GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVTNGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685
• YO.UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2994
• LAKENVOOD, N. J. — 126 — 4th Street.......... PO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI <1-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street............ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 22, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street...........PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė.___ GR 6-2781

dento apdovanotas D.L.K. Gedi
mino IV laipsnio ordinu.

Detroitiečiai giliu dėkingumu 
išklausė Kazio S. Karpiaus pra
nešimą Ir ilgai jam plojo. Laike 
vakarienės daugybės organizaci
jų atstovai sveikino Dirvą, jos 
steigėjus, leidėjus, redaktorius 
ir palinkėjo ilgiausių metų Lie
tuvos išlaisvinimo ryžtinguose už
mojuose. Kalbėjo: Balfo vardu 
A. Musteikis, ramovėnų -- Jg. 
Mitkus, Dariaus - Girėno kL — 
Alb. Blifldžius, St. Butkaus vardo 
šaulių kuopos vardu — Ve. Tarno 
šiūnas, LŽS C.V, ir Detroito 
žurn. vardu -- VI. Mingėla, ne- 
olituanų -- St. Petravičius. Dar 
kalbėjo kun. D. Lengvinas, A. Rin
ktinas, Alp. Gilvydis ir kt. visuo
menininkai linkėjo Dirvai klestė
ti ir ilgiausių metų.

VI. Mingėla

RUOŠIA GEGUŽINĘ

Sekmadienį, birželio 6 d. 
Beechnut Grove Park, 1668 
Middle Beit Rd., įvyks SLA 
352 kuopos gegužinė.

Bus įdomi programa, mu
zika, skanus maistas. Vėžių 
balius, šalti ir šilti įvairūs 
gėrimai. Vaikams ledai vel
tui. Vertingų daiktų laimė
jimai ir kitos pramogos.

Kuopos yaldyba maloniai 
prašo visus Susivienijimo 
narius ir visą Detroito lie
tuvių visuomenę skaitlingai 
į gegužinę atsilankyti. Pra
džia 1-mą valandą. (Sk.)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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