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ATLANTO pakto organi

zacija pirmą kartą pergyvena 
aštrią krizę.

Europos valstybės, kursto
mos Vokietijos ir Prancūzi
jos, prikaišioja Amerikai per
daug didelĮ sovietams nuolai
dumą, o Amerika stengiasi 
nieko nedaryti, kas suardytų 
jos santykius su sovietais.

Kodėl šis situacijos pasi
keitimas? Kodėl Amerika ieš
ko suartėjimo su sovietais? 
Kodėl ji nori pasilaikyti ato
minių ginklų kontrolę savo ran
kose?

Atrodo, lyg Amerika būtų 
radusi naujus dalykus savo po
litikoje,kuriuos dar slepia nuo 
europiečių. Paaiškinimą gali
ma būtų rasti oficialiuose pa
reiškimuose. Pavyzdžiui,pre
zidentas Kennedy sako: "Nu
siginklavimas nėra svajonė. 
Jo rizika yra mažesnė už gink
lavimosi lenktynių riziką.” 
Arba gynybos pasekretoriaus 
Gilpatrick užtikrinimas, kad 
sovietai neišprovokuos visuo
tino karo.

Bet Europos valstybių vyrai 
tokiai nuomonei nepritaria ir 
reikalauja peržiūrėti Ameri
kos strategiją.

EUROPA , kokios nori de 
Gaulle ir Adenaueris, su lai
ku galės pakeisti NATO ir 
prilygti Sovietijai ar Ameri
kai. Ir kai vieną dieną ji pa
sieks savo galybės viršūnę, 
galės realizuoti planus, ku
riems dabar nepritaria Ame
rika.

Prancūzija, moksliškai toli 
pirmyn pažengusi, savo teri
torijoje turi atominę pramonę, 
tad naujai vokiškai-prancū
ziškai Europai nesunku bus tu
rėti atominius ginklus, kurių 
dabar Amerika neduoda.

Kodėl gi Amerika nori ato
minių ginklų kontrolę pasilai
kyti savo rankose?

Dėl to, kad Kennedy netiki 
{ sovietų grasinimus. Priešin
gai jis labiau tiki { nusigink
lavimą. Jotas įsitikinimas re
miasi slaptosios tarnybos in
formacijomis apie sovietų ka
rini Pajėgumą. Iš tų informa
cijų matyti, kad sovietai stovi 
daug žemiau už Ameriką. Pen
tagonas sako, kad sovietai turi 
tik 50 tarpkontinentinių rake
tų, vietoj 1,500, kuriuos tas 
pats Pentagonas pranašavo 
1958 metais.

Eisenhovveris, paskutiniais 
prezidentavimo metais, užtik
rintas sovietų nepuolimu, ieš
ko būdų susitarti dėl nusigink
lavimo, bijodamas, kad kariš
kių rankos neišprovokuotų ka
ro prieš civilinės vyriausybės 
norą.

Kennedy sako, kad karo pa
vojus tebėra, nes Damoklio 
kardas kabo virš mūsų galvų 
pakabintas ant labai plonų siū
lų, kurie gali kiekvieną mo
mentą nutrukti netyčia, per 
klaidą ar iš fanatizmo.

Tad reikia, sako jis, tuos 
ginklus pašalinti pirma, negu 
jie mus pašalins.

Kennedy nori suvaldyti ne 
tik savo generolus, bet ir Eu
ropos vyriausybes, kurios ne
tiki sovietų taikingais norais. 
Štai kodėl NATO yra visai ar
ti iširimo.

Tarp vokiečių ambasados 
Washingtone ir Baltųjų Rūmų 
{tempta padėtis, viskas dedasi 
lyg Prancūzija visai nebūtų 
NATO dalyve, o Anglija šaltai 
laikosi nuo Amerikos ir Euro
pos.

Bet Washngtono vyriausybė 
žada nenusilenkti nei deGaul- 
liui, nei Adenaueriui, nei Mac- 
millanui. Visi trys yra senyvo 
amžiaus ir Baltieji Rūmai ti
kisi, kad su jų įpėdiniais pa
vyks geriau susitarti...

Štai kodėl Amerika nori lai
mėti laiką.

*
VILNIUJE per gegužės pir

mosios paradą, kur Į priėmė 
Maskvos "bonzos” ir lietuviš
kieji kvislingai, pro tribūną 
pražygiavo kareivių būrys.

Aikštės kampe stovėjęs ber. 
niukas paklausė savo tėvo: 
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SENOJO ADENAUERIO MAIŠTAS
nors Vokietijos užsienio ministeris pritarė 
RUSKO NORUI KALBĖTIS SU SOVIETAIS, JO BOSAS 
RADO REIKALO DRAMATIŠKU BŪDU PASKELBTI, 

KAD Iš TO NIEKO NEIŠEIS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

i, išsi- 
ir pasivaišinus

Tai atsitiko Atėnuose Va
karų Europos kultūros lop
šyje. Gynimo Sekretorius 
MacNamarra 15-kai NATO 
narių nupiešė labai ryškų 
JAV karinio pajėgumo vaiz
dą. Jj pamatę, susirinkusių
jų nuomone, sovietai turėtų 
pasislėpti. Tačiau MacNa- 
marros kolega Valstybės 
Sekretorius Dean Rusk sa
vo planuose dėl Berlyno 
ateities visiškai nesiskaitė 
su Gynimo Sekretoriaus nu
pieštu vaizdu. Pagal Rusk 
susisiekimo kontrolę su tuo 
sovietų apsuptu miestu rei
kia pavesti neutraliesiems, 
kurių militarinis pajėgumas 
yra labai mažas. Toks pa
siūlymas buvo nemaža mįs
lė ten susirinkusiems, ta
čiau, kaip skelbia TIME pa
skutiniam numeryje, 
kalbėjus 
(Most of the clarifying 
took place at table) NATO 
nariai sutiko su JAV ini
ciatyva siekti Berlyno pro
blemos išsprendimo — jei 
sovietai to norėtų. Pritariu- 
sių tarpe buvo ir V. Vokie
tijos užsienio reikalų mi
nisteris Schroederis.

Pirmadienį vakarą tren
kė perkūnas iš giedro dan
gaus. Senasis Vokietijos 
kancleris Dr. Konradas 
Adenaueris, 86 metų, ame
rikiečių karinių lėktuvu nu
skridęs į Vakarų Berlyną 
atsisveikinti su atšauktu 
prezidentu Kennedy asme
nišku atstovu Berlynu gen. 
Luciu D. Clay, pareiškė 
spaudos atstovams, kad tas 
amerikiečiii planas, apie ku
rį mes jau rašėme Dirvoje, 
nieko gero neatneš. Viso 
pasaulio spaudą tuojau api
bėgo antraštės, kaip GER- 
MANS FIGHT U. S. PLAN 
ir pan. Pradėta kalbėti apie 
krizę amerikiečių - vokiečių 
santykiuose ir t.t. Atsiliep
damas į tai, Adenaueris se
kančią dieną pastebėjo, kad 
jokios krizės tuose santy
kiuose nėra ir paties Rusk 
prisipažinimu jokios pažan
gos pasikalbėjimuose su so
vietais nėra, o pagaliau ir 
neutralieji visiškai nenorės 
kištis į Berlyno košę. Nega
li sakyti, kad Adenauerio 
pažiūroje nebūtų teisybės. 
Tiesa, jo ministeris Schroe
deris, taip apeitas, turėtų 
jaustis užgautas. Juk visa 
tai jam galėjo būti pavesta 
pasakyti NATO konferenci
joje, tačiau vietoje to jam 
buvo duotos instrukcijos 
perdaug nesišiaušti.

Atrodo, kad senasis Aden
aueris taip pasielgė apgal
votai. Jei Schroederis ar 
kitas mažesnis vokiečių pa
reigūnas pasipriešintų, tuo
jau pasipiltų aiškinimai 
apie atbundančią Vokietijo
je 'revanšo’ dvasią, naciz
mą (Schroederis buvo na
cių partijoje) ir t.t. Todėl 
Adenaueris pasirinko gud
resnį kelią, 'oficialiai’ V. 
Vokietija sutinka su ame
rikiečių iniciatyva derybom 
su sovietais išsiaiškinti ga
limą sprendimą Berlyno by
loje, tačiau asmeniška 
Adenauerio nuomone, iš to
kių pasikalbėjimų nieko ge
ro išeiti negali ir jis tai pa-
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reiškė labai dramatišku bū
du.

Iš kai kurių kitų Aden
auerio pareiškimų paaiškė
jo dar keletą įdomių politi
nių užkulisių. Dabar, kai vi
si taip plačiai kalba apie 
'bendrąją Europos rinką’, 
apie reikalą į ją įstoti, 
Adenaueris staiga pasiūlė 
laikytis atsargumo, kad toji 
rinka nesprogtų. Tas pa
reiškimas pasidaro labai 
įdomus, jei atsiminsime, 
kad trys neutraliosios vals
tybės Rusko plane Austrija, 
Švedija ir Šveicarija prašė
si kolektyviai priimamos į 
bendrąją rinką, o Austrijos 
kancleris Alfons Gorbach 
buvo nusiųstas į Washing- 
toną prašyti prezidento Ke
nnedy spaudimo, kad jos 
būtų priimtos į tą rinką, 
tačiau kartu nenustotų savo 
neutralumo statuso. Atro
do, kad Valstybės Departa
mentas už tą spaudimą no
rėtų gauti jų sutikimą daly
vauti susisiekimo su Ber
lynu kontrolės įstaigoje. 
Adenaueris tokiems mai
nams užbėgo už akių.

Kalbant apie Europos 
jungimąsi, reikia pastebė
ti, kad Adenauerio noras 
buvo visi] pirma ūkiniai ir 
politiniai apjungti Vakarų 
katalikišką Europą. Todėl 
jo politiniai priešai net prie
kaištavo, jog Adenaueris 
nenori krašto sujungimo 
tam, kad Vokietijoje dau
gumos nesudaryti protes
tantai. Palikus tokį klausi
mą atviru, tenka vistik pa
stebėti, kad Adenaueris tik
rai yra atsisakęs Bis- 
mareko Vokietijos suprati
mo ir yra linkęs už glaudų 
Vakarų Vokietijos sujungi
mą su Prancūzija bei Itali
ja. Tokia sąjunga būtų 
magnetas, kuris trauktų 
visas Europos šalis. Pana
šiai yra jau dabar, nors su
sijungtų tik ūkiškai. Ir 
Adenaueris ir de Gaulle, 
nors kiek ir skirtingais su
metimais, šiek tiek prisibi
jo, kad per didelis narių 
skaičius, ypač įsijungimas 
D. Britanijos su specialiom 
klauzulėm bei vadinamų ne
utraliųjų gali nudelsti poli-

- Valgyk, ką duodu... Tu juk žinai, kad turi laikytis dietos!
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tinio susivienijimo klausi
mą ilgesniam laikui.

Dramatiškas pereito pirma
dienio Vokietijos kanclerio Dr.
K. Adenauerio 'išsišokimas' Ber 
lyne ryškia šviesa nušvietė Euro
pos politines problemas. Tiesa, 
Bonnoje ir Washingtone bandoma 
sumažinti Adenauerio pareiški
mų padarytą ĮspūdĮ, aiškinant, 
kad iš esmės žiūrint, Adenauer
is nieko naujo nepasakė. Esą ir 
pačiame Washingtone Į ameri
kiečių-sovietų pokalbius dėl Ber
lyno klausimo išsprendimo ne
žiūrima su dideliu optimizmu, 
tačiau, kaip pabrėžė preziden
tas Kennedy spaudos konferen
cijoje, geriau kalbėti negu ka
riauti, todėl Adenauerio pesimis
tinė pažiūra nieko ypatingai ne
nustebinusi.

Kita vertus, Adenauerio nepa
sitenkinimas gali turėti toli ei
nančių pasėkų Europos likime. 
Reikalas tame, kad negalėdamas 
susikalbėti su Washingtonu, Aden
aueris bus priverstas daugiau 
glaustis prie Prancūzijos, kurios 
prezidentas de Gaulle atsisako 
tartis su sovietais. Tuo tarpu 
Washingtono-Paryžiaus santy
kiai šiandien yra blogesni negu 
kada nors buvo. Pagrindinė prie
žastis yra ta, kad Washingtonas 
nenori nieko girdėti apie pran
cūzų aspiracijas tapti ketvirta 
(po JAV, Sovietų Sąjungos ir D. 
Britanijos) atomine galybe. Tei
giama, kad Valstybės Sekretorius 
Dean Rusk Įkalbėjo prezidentą 
Kennedy, priešingai Gynimo Sek
retoriau Robert McNamara pa
tarimams, ir toliau laikytis to
kios politikos. Kokie bus jos re
zultatai leiskime pasakyti užpe- 
reito sekmadienio londoniškiam 
Sunday Times:

"Už trijų, o gal būt dvejų me
tų, Prancūzija turės savo atomi
nius ginklus. Tai bus nepriklau
somas Europos arsenalas, kurĮ 
JAV neturės savo kontrolėje. Bet 
šalia to yra dar blogesnių pusių. 
Viena, Prancūzija vis daugiau bus 
izoliuota NATO tarpe ir ji labai 
šiaušis prieš D. Britanijos įsi
leidimą Į 'bendrąją Europos rin
ką’."

Todėl britų premjeras Mac 
Millanas, viešėdamas pas Ken
nedy Washingtone, aiškino, kad 
D. Britanijos interesai reika
lauja Įsijungti Į 'bendrą rinką’, 
tačiau Prancūzija už sutikimą 
priimti D. Britaniją su tam tik
rom sąlygom, - turint galvoje 
D. Britanijos ryši su kitomis 
britų imperijos šalimis, - gali 
pareikalauti britų pagalbos savo 
atominiam apsiginklavimui. Ta
čiau britų atominis apginklavi
mas yra susijęs su amerikiečių 
ir Washingtonas galėtų britų tal
kai prancūzams pasipriešinti. 

1 Prancūzų kaina už britų Įsi
leidimą greičiausiai paaiškės jau 
kitą mėnesi Macmillanui viešint 
Paryžiuje pas de Gaulle. New
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Dailininkas JUOZAS BAGDONAS, kurio grynai abstraktinių kūrinių 
paroda Įvyks ŠĮ savaitgali, gegužės 19 ir 20d., CIevelande Čiurlionio 
ansamblio namuose. Bus išstatyta 50 tapybos darbų. Paroda atidaroma 
šeštadienĮ 7 vai, vakare.

JUOZO BAGDONO ABSTRAKTINIU 
KORINIU PARODA CLEVELANDE
Gegužės 19-20 d.d.,CIevelande 

Čiurlionio Ansamblio namuose 
jvyks dail. Juozo Bagdono tapy
bos kūrinių paroda. Parodojebus 
išstatyta apie 50 aliejines ir pas
telinės tapybos darbų.

J. Bagdonas po eilės parodų, 
kurios dėl savo kūrinių formos

York Times pastebi, kad dabar 
jau pakankamai aišku, jog Wash- 
lngtono politika šioje byloje ne
buvusi labai laiminga.

Adenauerio pareiškimai Ber
lyne, kaip nebūtų mažinama jų 
vertė, vis dėlto parodė, kad 
Adenaueris palaikys de Gaulle 
derybose dėl Britanijos Įsilei
dimo Į 'bendrąją rinką' ir jei
D. Britanija nebūtų ten Įsileista 
tomis sąlygomis kuriomis ji no
ri, Londonas būtų priverstas per
žiūrėti savo politiką. D. Brita
nija būtų priversta atšaukti sa
vo kariuomenę iš Vokietijos ir 
maldauti amerikiečių ūkinės pa
ramos. O Prancūzijos bei Vo
kietijos dominuojama Europa nu
tols nuo Amerikos siekdama la
viruoti tarp jos ir... Sovietų Są
jungos.

Kitas žymus amerikiečių žur
nalistas šiuo metu Paryžiuje, Jo- 
seph Alsop, teigia, jog de Gaulle. 
amerikiečių-sovietų pašnekesius 
nori išnaudoti tam, kad sukėlus 
vokiečių nepasitikėjimą. Girdi, 
amerikiečiai nori juos, vokie
čius, parduoti. Todėl, teigia J. 
Alsop, amerikiečiai arba turi 
pakeisti savo politiką Prancūzi
jos atžvilgiu arba kovoti prieš 
prancūzų Įtaką Bonnoje, Romo
je ir kitose. Europos sostinėse. 
Vietoje to... prieita prie Aden
auerio 'išsišokimo'. 

sukėlė susidomėjimą menu ir 
apskirtai kultūra besidominčioje 
lietuviškoje visuomenėje, savo 
kūrybą parodys ir CIevelande. 
Clevelandiškiai turės progą pa
matyti pirmą grynai abstrakti
nio meno parodą.

J. Bagdonas nebereikalingas 
pristatymo lietuviškai visuome
nei, nes jis yra pažįstamas dar 
iš Nepriklausomybės laikų, kur 
tada, dar kaip jaunas dailininkas 
gyvai reiškėsi savo kūryba. Su
prantama, tada J. Bagdono meni
nė forma, kaip ir visų tuo laiku 
daugiau ar mažiau buvo realis- 
tinė-impresionistinė. Dabartinė 
abstraktinė forma - kaip jis pats 
sako - yra logiška kūrybinės evo
liucijos išdava, ligi kurios ateiti 
reikėjo laiko, darbo ir studijų. 
Kiekvienas meno kūrėjas logiš
kai ir nuolatos siekia, ieško naujų 
formų ir būdų, savo ir aplinku
mos išgyvenimams bei idėjoms 
reikšti. Dailininkas, sustingęs 
mokykloje ar studijų laikų išsi
nešto j e-išmokto je formoje, nus
toja buvęs kūrėju, nes kūryba yra 
nuolatinis intensyvus ieškojimas 
ne tik naujų idėjų, bet taip pat 
ir naujų formų bei būdų toms idė
joms išreikšti.

(Nukelta j 5 psl.)

IS VISO PASAULIO
• Castro pranešė grąžin

siąs ūkius smulkesniems 
ūkini nkams, nesibij ant 
"žengti žingsnį atgal” savo 
socialistinėje revoliucijoje...

• Ispanijos egzilų vadas 
Dr. C. S. Albornoz įspėja 
JAV, kad sekantis Chruš
čiovo eksperimentas Kubos 
pavyzdžiu būsiąs Ispanijo
je. Revoliucinė atmosfera 
ten ir Portugalijoje ruošia
ma jau dabar.

• Karališkoji Laoso armi
ja, kaip pasipriešinimo fak
torius besiveržiantiems ko
munistų daliniams sulaiky
ti, jau nurašyta į nuosto
lius.

• Chruščiovas pareiškė 
nemanąs, kad didžiosios 
pramonės įmonės ir susi
siekimą galima tvarkyti jų 
vadovybėms laiką pralei
džiant Krimo kurortuose. 
Esą, Kaganovičius jautėsi, 
lvg jis būtų išradęs gele
žinkelį ...

• Norvegijos premjeras 
Henry Gerhardsen pareiš
kė New Yorke. kad neutra
litetas nebesuteikiąs mažes
nėms valstybėms reikiamo 
saugumo, ypatingai kurių 
strateginės pozicijos tokios 
keblios.
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ALVUDO suorganizuotoj vaikų šventėj Chicagoje balandžio 28 d. Re
gina Karvelaitytė ir Geraldina Navikaitė prie vaikų kūrinių.

V.A. Račkausko nuotrauka

ŠEIMOS ŠVENTĖ IR VAIKŲ
DARBŲ PARODA CHICAGOJE
Balandžio 28 d. Jaunimo 

namuose Chicagoje Alvu- 
das suruošė gražų parengi
mą — šeimos šventę. Visą

Jauna dainininkė VERONIKA 
TYjONELYTĖ, dainavusi AL 
VUDO programoje.

B. Lungio nuotrauka

meninę programą išpildė 
jaunimas.

Puikiai pasirodė Simo 
Velbasio baleto studijos mo
kiniai, Irutė Mačiulytė pa
deklamavo, Gailutė Mačiu
lytė gražiai paskaitė lietu
viškus Velykų papročius. 
Velykų kiškučius vaizdavo 
J. Milaviekas ir Benediktas 
Mitkus. Nuotaikingai pa
skaitė sava kūrybos humo
ristinius dalykėlius žibutė 
Jucėnaitė, visus gražiai nu-
teikė 3 metukų Irutės Ge- 
čiutės dainelė — Kur bėga 
Šešupė. Veronika Tijūnely- 
tė maloniai padainavo kele
tą dainelių, akomponuojant 
M. Motekaičiui.

Vaišės pradėtos malda, 
invokaciją atliko kun. dr. 
J. Prunskis. Skaniais val
giais apdėti stalai buvo pa-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
(Atkelta iš 1 psl.)

-Tėte, ką tie kareiviai ne
šasi pasikabinę ant krūtinės?

-Rankinius kulkosvaidžius, 
vaikuti1

-Kodėl?
-Kad galėtų šauti į tautos 

priešus.
Kai kareiviai pražygiavo, po 

ilgos tylos berniukas vėl klau
sia tėvo:

-Kodėl gi nė vienas jų ne
drįso Šauti {tribūną? 

ruošti kruopščių jų alvudi- 
ninkių, vadovaujant M. Bo- 
sienei.

Šios šventės proga buvo 
suruošta vaikų rankdarbių 
paroda.

Skaitlingiausiai savo dar
bais pasirodė žibutė Jurė
naitė, išstatydama 20 įvai
rių paišybos, lipdybos bei 
mosaikos darbų.

M. Eivaitės gražiai atlik
ta — Batuotas katinas, Pe
teliškių rinkinys ir siuvi
nėjimai. Pakalniškytė Mir
ga gražiai pasirodė su pie
šiniais — žydinti jaunystė, 
Vitražas, Gedimino sapnas. 
Visų kitų darbai kruopš
čiai atlikti ir verti dėmesio.

Visi parodos dalyviai bu
vo apdovanoti diplomais.

Prie šeimos šventės pro
gramos paruošimo daug 
prisidėjo dr. J. Adomavi
čius, mokyt. M. Pėteraitie- 
nė, J. Slabokas, Z. Juške
vičienė, A. Kirvaitytė, L, 
šulaitis, K. Katkevičienė.

Aktorė E. Blandytė gra
žiai paskaitė pasakų

Alvudo suorganizuotos Chicagoje lietuvių vaikų rankdarbių paro
dos dalyviai. B. Lungio nuotrauka

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Gegužės 6 d. į Lietuvių 
Namus suskrido Hamiltono 
ir artimesnių apylinkių 
skautai paminėti žymaus 
mūsų atgimimo dainiaus 
Maironio 100-jį gimtadienį. 
Minėjime atidaromąją kal
bą buvo pakviestas pasaky
ti Lietuvos generalinis kon
sulas Kanadoje dr. J. žmui- 
dzinas. Jis pareiškė, kad tuo 
metu kada buvo suėję 67-ri 
metai nuo pirmosios mas
kolių okupacijos, ties Ra
seiniais gimė vaikas, kuris 
užaugęs ir pasivadinęs Mai
roniu galingai uždainavo 
apie savo tėvynės didžią 
praeitį, jos raustančius 
žemčiūgus, apie tai kaip 
broliai vargdieniai dejuoja 

kams, pailiustruojant ekra
ne paveikslais.

šeimos šventė visiems 
paliko gražių prisiminimų.

Pa Kupenis

Dviejų organizacijų šventė 
š. m. gegužės 26-27 d. 

Chicagoje, Jaunimo Centre, 
įvyksta L. V. S. Ramovės ir
L. D. Kng. Birutės K. š. M. 
D-jos skyrių atstovų suva
žiavimas ir dešimtmečio pa
minėjimas. Pirmąją suva
žiavimo dieną gegužės 26 
d., 10 vai. ryto bus iškilmin
gai pagerbti žuvusieji ir mi
rusieji dėl Lietuvos laisvės. 
Pagerbimo cerem o n i j o s 
įvyks prie paminklo Jauni
mo Centro sodelyje. Po to 
bus iškilmingas posėdis 
Jaunimo Centro didžioje sa
lėje, o 8 vai. vakare ten pat 
bus banketas - vakari e n ė. 
Banketo programoje bus 
parodytas įdomus patrioti
nis filmas "GARBĖ ŽUVU- 
SIEMS” ir po to seks me
ninė dalis. Bus ir šokiai.

Plačioji lietuvių visuome
nė prašoma gausiai daly
vauti žuvusiųjų pagerbime, 
iškilmingame posėdyje ir 
bankete. Bilietus - pakvieti
mus į banketą galima gau
ti pas: P. Genį, 7114 So. 
Maplewood Avė., telef. HE
6- 1732, M. Babickienę, 4135 
So. Artesian Avė., telef. VI
7- 1712 ir J. Gradinską, 2512 
West 47th St., telef. FR 
6-1998.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chortorod and Svp*rvi«ad by Iha Unitad Statas Govarnmant 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Fbona: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Fra*.

O SKAUTAI GRAŽIAI 
MAIRONIO SUKAKTI

ir aušra naujos gadynės te
ka ...

Lietuviams vėl nustojus 
laisvės, Maironis atsirado 
kovotojų gretose, jis vėl ei
na su tauta. Jis buvo ne
abejotinai didelio talento 
poetas, sugebėjęs lengva, 
paprasta, bet įstabiai vaiz
džia forma išsakyti sveikas 
mintis, išreikšti savo gilų, 
labai įtikinamais argumen
tais paremtą tikėjimą švie
sia Lietuvos ateitimi ir už
degti savo vulkanine tėvy
nės meile visą tautą. Taigi 
jis sielojosi, dirbo, kūrė, 
meldėsi ir žadino kitus tai 
daryti, kad Lietuva būtų 
nepriklausoma.

Toliau konsulas dr. J. 
žmuidzinas pažymėjo, kad 
esą ir dabar, kai Lietuva vėl 
maskolių pavergta, Mairo
nio kūryba ir tautinis jo 
idealas tebėra artimi ir ak
tualūs kiekvienam lietuviui 
ir todėl lietuvių tauta su 
meile jį prisimena, lenkia 
prieš jį galvą ir tebetiki jo 
pranašyste, jog laikas ir 
tuosius galiūnus, kaip per
ėjūnus nušluos.

Maironio gyvenimo kiek 
platesnę apžvalgą paruošė
L. Verbickaitė į ją įterpda
ma mėgiamus ir populiarius 
poeto eilėraščius. Mylėk lie
tuvi — deklamavo A. Gu
tauskas, Aš norėčiau pri
kelti — J. Kaminskaitė, Va
karas ant keturių kantonų 
ežero — L. Verbickaitė, iš 
knygos "Jaunoji Lietuva”
— žingsnis į kunigystę — 
Grabošaitė, vasaros nak
tys — L. Kaminskaitė, Jū
ratė ir Kastytis — L. Ver
bickaitė, Mergaitė — J. Ka
minskaitė ir Šatrijos kalnas
— A. Stasevičius.

Po to G. Breichmanienės 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė pašoko: gyvatarą, 
gaidį, lenciūgėlį, Sadutę ir 
čigonėlį. Tarp šokių buvo 
įterpiamos dainos, kurias 
dainavo visa salė. Dainų 
tekstai buvo paimti iš Mai
ronio kūrybos.

Solistus V. Verikaitis iš
pildė : 
skausmas
Oi neverk motušėle — Ka- 
čanausko ir c) Ten kur Ne
munas banguoja — Nauja
lis. Klausytojai, kurių dau
gumas buvo jauni, solistą 
nuoširdžiai sutiko ir paly
dėjo ilgais plojimais. Akom
panavo muz. Dalia Skrins- 
kaitė.

Visi kartu padainavo dar 
šias dainas: a) Milžinų ka
pai, b) Eina garsas nuo ru- 
bežiaus ir pabaigai c) Lie
tuva brangi mano tėvyne.

Tą pačią dieną pamaldų 
metu pašventinta "Nemu
no" tunto vėliava, kurios 
kūmais buvo pakviesti kon
sulas dr. J. žmuidzinas su 
ponia.

šis gražiai suruoštas 
skautų Maironio minėjimas 
ilgam liks maloniu prisimi
nimu, V»

a) Kad širdį tau 
Naujalis, b)

NAUJAS I. GLIAUDOS
ROMANAS

IKARO SONATA

Graikų legenda apie Ikaro 
skrydį J aukštumas, kuris ir tė
vo įspėtas vistiek praskrenda 
saulės taką (pavojingą ribą), ir, 
vaškiniams sparnams sutirpus 
nuo atriedančio saulės vežimo, 
krinta ir žūsta, duoda veikalui 
pavadinimą ir pagrindinę idėją, 
bandant nušviesti mūsų genijaus 
Čiurlionio kūrybos pobūdį, kūrė
jo asmenybę ir polėkius. Jo dva
sia ir iš jos gelmių kylanti kū
ryba - tai Ikaro skrydis, skry
dis nuo žemėje išmintų takų Į 
simbolines aukštumas, kaip nuo
latinis artėjimas į kitus pasaulius 
iki ribos, už kurios jau... kriti
mas.

"Ikaro sonata", anot dailininko 
Colberto, tai nesukurta Čiurlio
nio sonata apie Ikaro skrydį, ku
ri turėjo būti jo kūrybos atbai
giamasis akordas, įgalinąs api
budinti "kas tas čiurlionišku- 
mas", besireiškęs įvairiomis for
momis mene. Be to akordo kiek
vienas- kūrinys tarsi paskira 
žvaigždė, bet nesudaro vieno 
žvaigždyno.

Konstrukcija susideda iš dvie
jų veiksmo srovių viena kitą pa
pildančių ir subėgančių pagaliau 
į vieną srovę. Pirmoji - meniš
kai stiprios Čiurlionio gyvenimo 
ir jo laikų iškarpos, antroji - 
likimas rėmų dirbtuvėlės gyven
tojų: aklojo Tomio, išprotėjan- 
čios poetės Agunos, graudaus pa
sakotojo ir Colberto, kuris laiko 
save Čiurlionio šešėliu, kopijuo
ja jo paveikslus iŠ žurnalų, no
rėdamas sukelti Čiurlionio kūri
nių renesansą, svajoja atbaigti 
Čiurlionį, sukurdamas už jį "Ika
ro sonatą”, bet... kabareto artis
tę įsimylėjęs Izis pameta savo 
idėją ("jočiurlioniŠkumas sudūž
ta į moters kūną"),ir, kai šią 
klastingai nužudo jos meilužis, 
nusižudo ir pats Colbertas.

Vargingi dirbtuvėlės gyvento
jai nuolat filosofuoja, kalba apie 
Čiurlionį, jo kopijuojamus pa
veikslus, aiškina juos, kūrybos 
polėkius, ir tatai sujungia šią 
veiksmo srovę su pirmąja į vie
ną tėkmę, vieną veikalo visumą.

Du pasauliai prieš mus: čiur
lioniškasis arba ikariškasis su 
poveržiais ("Poveržyje glūdi gy
vybė, o ramybėje - mirtis"), ir 
kasdienis, žemiškasis.

Kūrybos polėkių pagauta dva
sia triumfuoja ir skrydyje ir ki- 
kritime,o laikinų žemės vilio
nių suviliotųjų žuvimas bepras
mis ir klaikus.

Čiurlionio tragingasis likimas 
giliai sujaudina skaitytoją, o jo 
kūrybos genijus, jo besąlyginis 
pasiaukojimas kūrybai kelia žmo 
gaus dvasią Į aukštumas.

Tragiškai nužengus nuo scenos 
ir kitiems veikėjams, dirbtuvė
lėje pasilieka pasakotojas ir ak
lasis Tomis, kuris prisiklausęs 
pasakojimų apie Čiurlionio pa-

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
MI nuirę T maisto ir likerių
miUnLOI KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT........... . . .  5th 4-95
2. BISQUIT 3 star Cognac........ 5th 4.98
3. CHIANTI Imported Wine Quo. 0.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ...5th 2.98
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo ................. 5th 4.39
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY  .................... 5th 5.29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.............. 5th 3.59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT...........................5th 3.98
9. 1MPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2.98 

10. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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veikslus, skraido bent neregio 
sapnuose Ikaro sparnais.

Ryškūs vaizdai, įtikinantys dia
logai, veikėjai, net ir epizodiniai 
alsuoja gyvybe.

Veikalas dėl savo estetinių 
vertybių turėtų būti skaitomas 
ir vertinamas. Kadangi vaizduo
jamas mūsų genijus, manau, kad 
ir tai paskatins knygą nusipirk
ti.

Kritika, be abejo ras kai ką 
prikišti, kas be ko, tačiau pa
neigti negalės: veikalas ne ei
linis.

J. Gliaudą IKARO SONATA, 
romanas, 194 pusi. Išleido Ni
dos Knygų Klubas, Londone.

(ve)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

VISAIS 
APDRAUDOS 

REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr. 

Cleveland 24
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VISUOMENINIAI REIKALAI MUMS 
NE 'SVETIMAS VIENUOLYNAS’
žemiau dedamame laiške mums prikiša, kad aną dieną, 

kalbėdami apie skautų reikalus ir vertindami Bostono 
apylinkės lietuvių kunigų nutarimą, kaip įsikišimą su 
savo regula ”svetiman vienuolynan”, patys bene būsim 
prasižengę panašiai, kaip ir tie kunigai. Mat, laiško auto
rius yra linkęs pripažinti mums teisę kalbėti tik apie po
litiką, o kadangi skautų organizacija esanti apolitinė, tai 
mums skautai irgi esąs "svetimas vienuolynas”, tad’ver
čiau nesikištumėm į jų reikalus.

Lietuvių skautų organizacija, tačiau, yra plataus 
masto lietuvių jaunuomenės auklėjamoji institucija. Ir ji 
yra bendrinio pobūdžio, tai yra, nesusieta su jokia 
paskira nei teritorine, nei socialine, nei konfesine, nei jo
kiu kitokiu pobūdžiu ribota lietuvių grupe.

Savo, kaip laikraščio, uždavinį mes suprantame taip, 
kad Čia yra ne tik teisė, o ir uždavinys atsiliepti ir reikšti 
nuomonę apie visus visuomeninius klausimus, 
ar jie būtų politiniai, kultūriniai, ūkiniai, organizaciniai 
ar kitoki.

Skautybė ir skautų organizacija mūsų, lietuvių, vi
suomenėje, dėl ką tik minėto pobūdžio ir masto, yra vi
suomeninis reikalas. Todėl mums tas reikalas jokiu būdų 
nėra "svetimas vienuolynas”, kiek tai liečia jos, skauty- 
bės, pobūdžio išlaikymą, — to pobūdžio, kuris mū
sų visuomenėje yra prigijęs ir yra reikšmingas.

Laiško autorius iš esmės sutinka su mūsų pareikšta 
nuomone, kad paskelbtasis "sakinys” (iš Bostono kunigų 
susirinkimo nutarimo) buvęs nereikalingas ir nepatar
navęs skautijos labui. Mes tik manome, kad netikęs buvo 
ne tik nutarimo paskelbimas, bet ir pats nutarimas. Nes 
jis liudija tendenciją keisti skautų pobūdį (bent 
Bostone).

Prisipažįstame, kad neturime po ranka statistikos, 
rodančios, kaip plačiai yra pasklidusi religinių dvasios 
vadų — kapelionų institucija nelietuvių skautijoje. Mažai 
apie tai tenka girdėti bene todėl, kad nelietuvių skautuose 
tie dvasios vadai apsiriboja tik savo tiesioginėmis funk
cijomis ir nebando apimti organizacijos administravimo 
ar bent vadovų skyrimo ar atestavimo prerogatyvų. Kol 
lietuvių skautų dvasios vadai irgi laikosi savo funkcijų 
ribose, ir jiems niekas nedaro priekaištų.

Prisipažįstam padarę formalią klaidą, nepaminėdami, 
kad šalia katalikų dvasios vadų lietuvių skautuose esama 
ir protestantų tikybos dvasios vadų ... Ir jų statistikos 
neturime, tik apie šiuos netenka kalbėti irgi ne todėl, kad 
jų nedaug tėra, bet todėl, kad negirdėti iš tos religijos 
dvasininkų pusės tokių nutarimų, kaip pereitą kartą mi
nėtasis.

Bet reikia pastebėti, kad ne vien tie, kurie šian
dien tebėra aktyvūs skautuose, teturi apie skautus su
pratimo ir nuomonės reiškimo monopolį. Net ir ne skautų 
pareigūna.ms yra žinoma, kad dvasios vadų — kapelionų 
institucija nėra nei originali, nei esminė skautijos insti
tucija. Jeigu lietuvių skautijoje ji atsirado tik prieš apie 
18 metų, tai argi Lietuvoje ištisus du dešimtmečius veikę 
skautai nebuvo tikri skautai?

Negalima sutikti su laiško autoriaus teigimu, kad 
skautijai "svetimas liberalizmas”. Nebent liberalizmo są
voka būtų sutapdinta su ateizmu, bet tam gi nebūtų jokio 
pateisinimo. O skautijos ne monokonfesinis pobūdis liu
dija, kad religijos požiūriu skautybė kaip tik yra plačiai 
liberali, nes pripažįsta savo nariams betkokios religijos 
išpažinimo laisvę. Kaip jau esame pabrėžę, tik visiškas 
Dievo atmetimas yra nesuderinamas su skautybės prin
cipais, bet konfesijos pasirinkimas, — taigi net ir susi
kūrimas, — neatmestas. Tad, skautybė turi bendra su 
ištikimybe religijai, bet vis dėlto nėra pagrindo tvirtinti, 
kad tai privaloma ištikimybė, tik tam tikrai religijai. Argi 
skautų vadovybė išmestų skautą, kuris, sakysim, pasiro
dytų neištikimas protestantas ir pereitų j katalikybę? Ir 
argi ne tas pats, jei jis kaip kitaip pakeistų savo tikėjimą, 
jeigu tai nebūtų visiškas Dievo atmetimas? Tuo skau
tybė kaip tik ir skiriasi nuo, pavyzdžiui, ateitininkų, kur 
ištikimybė katalikybei yra conditio sine qua non.

šio skirtumo buvimas yra viešas visuomeninis rei
kalas mūsų gyvenime. Religiniu požiūriu liberaliai tole
rantinga ir nediskriminuojanti — Lendrinė iaum'omenės 
organizacija yra reikalinga ir tik tokio savo pobūdžio dėka 
ji turi mūsų tarpe pasisekimo. Užsimoiimai skautų orga
nizaciją ar padalinį ryškiai sukonfesinti, vis tiek, ar tie 
užsimojimai būtų parapijinio ar nacionalinio masto, ir 
toliau pasilieka nepageidaujami ir netgi iš konfesinio po
žiūrio nenaudingi. fvr)

AR NEPERGREITA REAKCIJA?

Bostono skautų vadų tarpe jau 
kuris laikas vyksta nesutarimai, 
kurie persimetė ir į tėvus. Tarp 
tėvų ir kaikuriųskautų vadų vyks
ta {tampos, kurias gerai žino ir 
vyriausioji lietuvių skautų vado
vybė. Žodiniuose ir rašytiniuose 
tėvų pareiškimuose keliamas ir 
kažkurių vadų religinio patikimu
mo klausimas. Tuos dalykus gir
di Bostono ir jo apylinkės kuni
gai, dėl to prisiminė juos ir sa
vo susirinkime,o korespondentas 
paskelbė tai Bostono kronikos 
žiniose. Taigi, reikalas yra vie
tinis, netur|s platesnės reikš

mės. Būtų kas kita, jei tokį sa
kinį būtų paskelbę oficialūs skau
tų dvasios vadovai, arba vyriau
sioji Kunigų Vienybės valdyba.

Dirva savo(vr) vedamuoju(bal, 
27 d.) iš to dalyko padarė didelę 
problemą. Atrodo, turėta tikslo 
užaliarmuoti visuomenę, kad 
"katalikų Bažnyčios autoritetai" 
lenda "su savo regula sveūman 
vienuolynan".

Jei skautų organizacija kuni
gams yra "svetimas vienuolynas" 
tai su kieno regula ateina į j| ir 
Dirvos (vr) vedamasis straips
nis? Lietuvių skautija, kaip ir 
pati skautybė yra apolitinė. Jai 
svetimas liberalizmas. Skautybė 
ir mūsų skautija yra daug labiau 
"svetimas vienuolynas" politikai, 
negu betkuriai konfesijai. Tiek 
skautybės kūrėjas, tiek Tarptau
tinis Skautų Biuras įsakmiai rei
kalauja, kad skautai priklausytų 
savo konfesijai ir būtų uolūs jų 
nariai. Dėl to ir mūsų LSS į 
savo statutą (traukė paragrafo
4-to pastraipą, kuri deklaruoja, 
jog asmenys, kurių gyvenimo bū-

DU ATVIRI LAIŠKAI
ATVIRAS LAIŠKAS 
PROF. ST. ŽYMANTUI

Malonus Profesoriau,
Nors nei Tamsta manęs, nei 

aš Tamstos nepažįstam, tačiau, 
š.m. "Dirvos” 43 Nr., rašinyje 
"Kieno Kaimyne busi?" palietei 
mano asmenį, suplakdamas su 
"Vienybės" vedamąja linija so
vietų okupacijos Lietuvoje po
žiūriu.

Trumpai turiu pareikšti, kad 
"Vienybės" leidėjos ir redakto
rės prašomas šių metų sausio 
vasario mėnesiais parašiau "Vie 
nybei" kelis straipsnius tema 
"Lietuvos gyvenimo trumpos 
apybraižos". Bendradarbiavimas 
su "Vienybe" pasirodė neįmano
mas, nes redakcija neišlaikėspau 
dos etikos ir, nubraukdama iš 
mano straipsnių beveik visus ko
mentarus, iškreipė jų prasmę ir 
mano geras intencijas.

Pavyzdžiui iš straipsnio "Nuo 
rytų šalies, kaip sparnai debe
sies", komentuojant Lietuvos 
okupanto leidžiamą Lietuvoje iš 
rusiško verstą komunistinę pro- 
pogandą buvo pasakyta:

"Savo raštą, savo druką 
Gudas vis mums bruka; 
Sako: Tegu bus Lietuva- 
Tarybinė buka.”

das ar pažiūros būtų priešingos 
religijai, negali būti skautais. 
Dėlto klaidinga kalbėti apieskau
tybės principus, tartum jie nieko 
bendra neturėtų su konfesine iš
tikimybe.

Dvasios vadai lietuvių skauti
joje nėra "išimtinai tik katali
kų kunigai". Beveik tuo pačiu 
metu, kaip katalikų, ( lietuvių 
skautų organizaciją buvo (vesti 
ir protestantų dvasios vadovai. 
Jie dirba šalia katalikų dvasios 
vadovų jau apie 18 mėtų. Taigi, 
nesąžininga tvirtinti, kad "viena 
religinė institucija” siekia ar 
kėsinasi primesti skautijai savo 
"jurisdikciją". Jeipažvelgtumėm 
j skautiją pasaulio plotyje, tai 
ir ten būtų tik negausios vienetų 
išimtys be dvasios vadovų insti
tucijos ar bent asistencijos, tai
gi dvasios vadovai lietuvių skau- 
tijoj nėra koks unikumas.

Nebuvo ko džiaugtis Bostono 
korespondentu, kuris išnešė vie
šumon lokalini (banguotą susirū
pinimą. Tas vienas jo sakinys ne
pasitarnavo mūsų skautijai, nes, 
žiūrint visos organizacijos plotu, 
neatrodė reikalingas. Bet Dirvos 
reakcija net vedamuoju straips
niu gali daugiau pakenkti mūsų 
skautijai. Argi politikai nebeturi 
ko veikti savo sektoriuje, kad 
jiem prireikė nešti savo poli
tiką Į nepolitines organizacijas? 

svSY

DAR VIENAS LAIŠKAS

Ryšium su DIRVOS vedamojo 
straipsnio "Nelįsk su savo re
gula svetiman vienuolynan" (Dir
va, Nr. 49, 1962-IV-27) skauti
jos organizacinę tvarką liečian
čiomis mintimis, maloniai pra
šau neatsisakyti paskelbti tiekia
mus patikslinimus.

1. Lietuvių Skautų Sąjungos bei 
kompetetingų bažnytinių vyriau
sybių susitarimu, nuo tremties 
laikotarpio pradžios Sąjungoje 
dalyvauja ne tik katalikų, bet ir 
Lietuvių Evangelikų - Reforma
tų Bažnyčios Tremtyje bei Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų Vy
riausios Bažnyčios Tarybos bend
rai skirti dvasios vadovai.

2. Dvasios vadovai Įeina (Lie
tuvių Skautų Sąjungos vadovybės 
kolektyvinius organus pilnatei
siais nariais ir, taip pat, yra 
skiriami vienetams.

3. Dvasios vadovai atlieka ne 
tik religinio auklėjimo funkcijas 
bet rūpinasi ir religiniu - dori
niu auklėjimu.

4. Lietuvių Skautų Sąjunga yra 
nelaikytina kurios nors vienos 
konfesijos monopoliu.

5. Visoj eilėj valstybių veikia 
konfesinės skautų organizacijos 
ir jei Lietuvių Skautų Sąjungos 
struktūrai yra ieškoma universa
lumo, tai kaip tik jis ir galėtų 
būti čia teigiamai pabrėžiamas, 
bet ne neigiamas.

6. Iš kiekvieno Sąjungos va
dovo, kaip pavyzdinės jaunimą 
auklėjančios asmenybės, šalia 
kitų pilnutinės skautybės bruo
žų yra tikimasi ir sąmoningo bei 
nuoširdaus savosios religijos 
praktikavimo.

A.V. DUNDZILA, 
LSS Tarybos Pirmininkas

• ••

Turiu pridėti, kad iš minėto 
straipsnio "Vienybės" redakcija 
nubraukė visus komentarus be 
išimties.

Toks pat likimas ištiko sekanti 
straipsni "Tikrai plati, šalie tu 
mūs gimtoji I", iš kurio nubrau
kus visus komentarus dingo pa
šiepiamoji antgalvioprasmė. Pa
vyzdžiui, skyrius "Kontrastai", 
kur kalbama apie Vilniaus stalių 
baldų gamybą Maskvai, kai pa
čiame Vilniuje baldų trūksta, bu
vo baigta taip: "Tuo tarpu vil
niečiai gali traukti dainelę:

Sapnuojame sofas,
Kai nuo kieto suolo dugnus 
sopa,

Ir minkštą lovą, 
Pasidėjus po galva kuolą.

Staleliai raityti, 
Ikros, vodkos nustatyti; 
Spintos šauniai maliavoms, 
Maskvai atiduotos.

Gal Tamsta, Pone Profesoriau, 
panašius komentarus laikai "švel
nia lyrika, migdančią laisvės ko
vos ryžtą”, aš kitaip manau, o ką 
mano "Vienybė" ir kokio tikslo ji 
siekė, mano komentarus nubrauk
dama, klausk jos, ne manęs, nes 
jokių ryšių su ja nebeturiu, lygiai 
kaip ir Tamsta.

Tarp kitko, mokslo žmonėms, 
kaip profesoriams, yra būtina 
remtis faktais ir objektyvumu. 
Tamsta, atrodo, šių mokslinių 
dorybių ne labai laikaisi ir mano 
atveju remiesi piktais epitetais 
ir insinuacijomis. Tikrai apgai
lėtinas reiškinys.

Reiškiu tikrą pagarbą

Ernestas Keturakis

Malonus Pone Redaktoriau,

Dėkoju už persiuntimą "Ernes
to Keturakio" man skirto 1962.
IV. 19 d. atviro laiško ir Dirvos 
redakcijos mano atžvilgiu, kaip 
savo bendradarbiui, parodytą ko
rektiškumą, nutarus prieš tą 
laišką spausdinant atsiklausti jo 
autoriaus tikros pavardės.

Aš taip pat esu nuomonės, kad 
jeigu kas savo straipsnius pasi
rašo pavarde, tai ir jo oponen
tui pridera pasirašyti savo pa
varde, o ne slapyvardžiu.

Tačiau šiuo atveju, nemany
damas vesti su "EK” jokios ko
respondencijos per Dirvą, iš sa
vo pusės namatau kliūčių jo laiš
ką jau dabar Dirvoje paskelbti 
tok(, koks jis buvo atsiųstas ir 
kaip jis buvo pasirašytas, nes jis 
atskleidžia (domius Vienybės re
dakcijos santykius su savo bend
radarbiais ir paaiškina, kaip pats 
"EK" rašo, dabartinę Vienybės 
vedamąją liniją sovietų okupaci
jos atžvilgiu.

Iš savo pusės tenoriu štai ką 
pastebėti:-

1. Berods Time žurnale teko 
skaityti, kad Nikitos Chruščio
vo mėgiamiausia rusų patarlė,

.tapusi net jo savotiškumotto,yra 
vienas senas rusų liaudies pa
sakymas kad "gudrus melas ge
riau už kvailą tiesą".

Tačiau kažin ar visada. "EK” 
teigimas, jog mudu vienas kito 
nepažįstam, yra netiesa, bet ne
labai gudri. Gal ne artimai, bet 
pasižįstam.

Tiesa tik tai, kad tuo metu, 
kada "EK” Vienybėje spausdino 
savo "Lietuvos gyvenimo trum
pas apybraižas" (taigi "Lietu
vos, o ne "okupuotos Lietuvos"), 
ir kai aš rašiau Dirvai savo 
StraipsnĮ "Kieno kaimynė būsi?" 
aš dar nežinojau kad "EK” yra 
kaip tik tas mano pažįstamas as
muo.

Žinoma, negalėčiau dabar taip 
pasielgti, kaip kartą pasielgė Nau
jienų redaktorius kuris pyktelė
jęs ant kito Vienybės bendra
darbio tiesiog parašė, kad Vik
toras Žylė yra Jonas Stonys.

Nors tikroji "EK" asmenybė 
tėra vieša paslaptis, ne mano 
reikalas ją aiškinti. Tegul vi
są šitą keistą ir sunkiai (tikė
tiną "EK" bendradarbiavimo su 
Vienybe nuotyki aiškinasi tos or
ganizacijos ir institucijos, ku
rioms jis priklauso.

2. "EK" man daromą priekaiš
tą dėl tariamo neobjektyvumo ir 
faktų nesilaikymo tenka griežtai 
atmesti, kaip visai nerimtą, nes 
rašydamas savo straipsnĮ rė- 
miausi tokiais viešais paskelb
tais ir niekur iki šiol nepaneig
tais faktais, kaip "Ernesto Ke
turakio" Vienybėje atspausdinto
mis "Lietuvos gyvenimo trumpo
mis apybraižomis".

Kas gi galėjo žinoti ar net įsi

vaizdinti, kad Vienybės redak
cija savo raudonu pieštuku tas 
apybraižas iš tamsių ir sovietų 
okupacijai nepalankių sugebės 
paversti tokiomis šviesiomis ir 
ružavomis, jog jos ne man vie
nam padvelkė "švelnia tarybine 
lyrika",

3. įdomiausias yra "EK" pa
vėluotas, bet atviras pripažini
mas ir prisipažinimas, jog Vie
nybės redakcija santykiuose su 
juo... neišlaikė etikos ir taip 
braukė iš jo straipsnių beveik 
visus jo komentarus ir jo su
kurtas antisovietines daineles, 
jog dingdavo tų straipsnių pa
šiepiamoji prasmė.

Ką tai reiškia? O gi tai, jei 
tikėti "EK", kad vieton sovie
tini Lietuvos gyvenimą pašie
piančių apybraižų, { Vienybės 
mašinas, puslapius ir skaityto
jų rankas patekdavo agitpropiš- 
kos, tą sovietini gyvenimą pa
ginančios ir jj iškeliančios apy
braižos, kuriose to bolševikinio 
gyvenimo kritikos ir pašaipos lik
davo daug mažiau, negu, pavyz
džiui, tokioje, pačių bolševikų 
leidžiamoje Šluotoje.

4. Tačiau visų įstabiausias tos 
nuostabios istorijos dalykas yra 
šis.

"EK", kaip jis dabar pats pri
sipažįsta, savo apybraižas Vie
nybei rašė du mėnesiu. Vieny
bės redakcija jas šitaip iš an- 
tisovietinių ( prosovietines "iš
operuotas" du mėnesiu spaus
dino, o "K” vis toliau rašė, ir 
ne tik du, o pusketvirto mėne
sio jokio viešo protesto prieš 
tokias savo straipsnių "operaci
jas" nepareiškė ir bendrai ty
lėjo tol, kol 1962.IV. 11 d. Dirvo
je iškėliau klausimą, kuriuo gi 
keliu Vienybė mananti pagaliau 
eiti.

Taigi, kas gi be paties Dovy
do sūnaus, karaliaus Saliamono 
talkos galėtų išaiškinti ir paaiš
kinti šitą Vienybės prajovą?

Ištisus du mėnesiu Vienybės 
redakcija brauko "EK" straips
nius ir iškreipia jų prasmę, be 
mažiausio "EK" viešo protesto.

Sudarko LRS puslapĮ Vienybė
je, o paskui ir visai LRS skyrių 
išmeta iš Vienybės, taip pat be 
mažiausio LRS vyrų viešo pro
testo.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Cosmos Parcels Express Corp.
VISIEMS, KURIE SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINIUS SA
VO DRAUGAMS IR GIMINĖMS VISOSE SOVIETŲ SĄ

JUNGOS VIETOSE.
Jūs galit dėti į Jūsų siuntinius vartotus: juvelyrinius iš
dirbinius, laikrodžius, foto aparatus, rankines siuvamas 
mašinas, nešiojamas rašomąsias mašinėles, medžioklinius 
•šautuvus, amatininkų rankinius įrankius, muzikalinius 
instrumentus, juostelėse užrekorduojami aparatai — tapė 
tecords, HI-FI fonografus, tranzistorinius radijo aparatus, 
dulkių siurblius, 8 mm filmavimo aparatus, — su sąlyga, 

kad visi išvardintieji daiktai yra geram stovyje.
MES UŽTIKRINAME JUS MŪSŲ ĮPRASTU, GREITU, 

PATIKIMU IR GARANTUOTU PATARNAVIMU 
VISUOMET.

Mes pranešame savo seniems klijentams, o taip pat 
naujiesiems, kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma 
tęsia siuntinių persiuntimą į Sovietų Sąjungą.

Mes esame įgalioti VNEŠPOSYLTORG tęsti siuntinių 
siuntimą, ir mes garantuojame, kad siuntiniai bus prista
tyti ir labai skubiai.

Visi mūsų skyriai turi didelį pasirinkimą siuntiniams 
reikmenų (audinių, odų ir t.t.) labai prienamomis kainomis.

Visi mūsų skyriai suminėti žemiau kuo geriausiai jums 
patarnaus pagal kiekvieno individualius pageidavimus.

NEW YORK 3, N. Y., 39 — 2nd Avenue — TeL-AL 4-5456 
BROOKLYN 11, N.Y., 370 Union Avė., Tel. EV 4-4952 

BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8808 
LAKEWOOD, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel. LO 2-1446 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER. Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22. III.. 2222 W Chicago Avė. — Te). BR 8-6966 
CHICAGO 8,111., 3212 So. Halsted St. — TeL WA 5-2737. 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
SAN FRANCISCO. Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 525 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
1VATERBURY, Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 606 Bridge St. N.W,

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL. Mass., 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė.,

Greek Orthodox Club Blvd. 
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.
BOSTON 18, Mass. 271 Shavmu Avė Tel. LI 2-1767
BUFFALO 6, N. Y. -332 Fillmore Avė., Tel. TL 6-2674 
HARTFORD, Conn. - 132 Franklin Avė., Tel. CH 6-4724

Ir dar tame pačiame numery
je paskelbia "A. Igo" straipsnį, 
kuriame jis išvedžioja, jog pats 
nepriklausomybės siekimas lie
tuvių tautai esąs meškos patar
navimas, o rezistencija iš viso 
smerktinas dalykas.

Taip pat be mažiausio bet kieno 
viešo protesto. Stačiai, kaip už
kerėta!

Tik , visuotinis bimbininkų 
Laisvės pritarimas ir džiūgavi
mas.

Naujas okupantų talkininkas 
Zienius-šalčius Laisvės 1962.IV. 
20 d. numeryje šiais džiaugsmin
gais žodžiais pasveikino LRS iš
metimą iš Vienybės ir jos redak
cijos pareikštą nusistatymą būti 
visų lietuvių laikraščiu:-

‘ "Sumanymas rimtas- būti vi
sų lietuvių laikraščiu"! Maždaug 
taip, kaip "Tiesa" Vilniuje turi 
užrašą "Visų šalių proletarai, 
vienykitės".

Ką gi, - sėkmės!
Na tai ką gi, jei būtinai taip 

norit, - sėkmės! Vienykitės!
Su pagarba

Stasys Žymantas

Padidino Vilties
Draugijos įnašus
Vilties draugijos nariai, 

padidinę savo įnašus —
ALT S-gos Bostono sky

rius — $40.00.
J. Rekašius, Detroitas — 

$10.00.
Ant. Vilėniškis, Dorches- 

teris — $10.00.
Juozas Stankus, Roches- 

teris — $15.00.
.Rič. Bartašius, Rocheste- 

ris — $25.00.
Ant. Matjoška, Dorches- 

teris $10.00.
L. Lendraitis, Bostonas 

— $10.00,

KAS UIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
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yra paskelbta ALT Clevelando 
skyriaus valdybos pasiūlyta ir 
visuotinio metinio skyriaus su
sirinkimo priimta rezoliucija, lie
čianti taip pat ir JAV Liet. Bend
ruomenės vadovybę: esą ši vado
vybė, "niekieno nekviesta", įsi
kišusi į "jos veiklos kompeten
cijai visai nepriklausančią poli
tinio darbo ir politinės akcijos 
sritį" ir, iš akių išleisdama "bend 
ruosius Lietuvos valstybinius 
reikalus", suėjusi l konfliktą su 
Amerikos Lietuvių Tarybos nu
sistatymu. Toliau rezoliucijoj 
taip pat išdėstyti tam tikri "pa-' 
geidavimai" bei "reikalavimai".

Reikia pripažinti, kad Cleve
lando ALT skyriuj esama gud
rių vyrų. Kaip matyti iš rezo
liucijos, jie gerai žino, kas ne
priklauso "Bendruomenės kom
petencijai", todėl imasi mokyti 
jos vadovybę išminties bei pa
klusnumo, iš kitos pusės taip 
pat gerai žino, kas priklauso 
"Alto skyriaus kompetencijai", 
todėl pastebi ALT Vykdomojo 
Komiteto keliamas mums gyvy
biškai svarbias ir dienos gyve
nimui aktualias politines prob
lemas. Mums gi atrodo, kad šios 
rezoliucijos adresai sumaišyti, 
ir štai dėl ko.-

I. Kas yra Lietuvos laisvės ko
va, nuo kurios Bendruomenę gre
sia Clevelando Alto skyriaus vy
rai? Kieno nors monopolis bei 
privilegija, ar visų lietuvių gyvy
binis reikalas? Mums Lietuvos 
laisvė yra visų lietuvių didysis 
idealas ir siekimas, dėl to jai 
visi privalo aktyviai angažuotis 
bei įsipareigoti. Niekas negali 
lietuviams šios teisės nei siau
rinti, nei atimti. Net ir ALT su
darančios politinės srovės ir su
sivienijimai, nes jie nesudaro 
sąlygų aktyviai reikštis visai išei 
vijai.

Štai kodėl Lietuvos laisvės ko
voje savo vietą turi Bendruome
nė, ir tai dėl dviejų priežasčių - 
dėl savo esmės ir dėl savo tiks
lų.

Savo esme Bendruomenė yra 
visi lietuviai. Jiems visiems čia 
durys atviros. Jie visi čia ly
gūs tos pačios tautos vaikai sa
vo teisių, pareigų ir uždavinių 
atžvilgiu. Visuotiniai rinkimai 
čia yra priemonė daugumos va
liai pasireikšti.

Bendruomenės tikslai išdėsty
ti Lietuvių Chartoj. Charta val
stybę laiko aukščiausia tautinės 
bendruomenės organizacija, dėl 
to "darbu, mokslu, turtu ir pa
siaukojimu lietuvis kovoja, kad 
apgintų ir išlaikytų nepriklauso
mą Lietuvos valstybę" (6 str.). 
Organizuotosios Bendruomenės 
kūrėjdi jos tikslus formulavo 
šiaip: "Tad PLB turi du tikslus- 
pagrindinį ir atsitiktinį. Pagrin
dinis - išlaikyti išeiviuose lietu
vybę. Atsitiktinis - atkovoti Lie
tuvai laisvę" (M. Krupavičius, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
keliu 19).
Ar reikėtų Bendruomenei Lie

tuvos laisvės kovos atsisakyti?

Ir Clevelando ALT skyriaus vy
rams turėtų būti aišku, kad Bend
ruomenė tada nustotų esminės 
savo žymės ir kad šiuo pasitrau
kimu būtų susilpnintas pats lais
vės kovos frontas. Štai kodėl 
Bendruomenė, siekdama JAV pre
zidento audiencijos, Lietuvos lais
vės bylą turėjo galvoje, nors tai 
nebuvo ir vienintelis šios audien
cijos tikslas.

II. ALT skyriaus rezoliucija 
įtaigoja lietuvių centrines orga
nizacijas, imantis kurio nors di
desnio uždavinio, susitarti. Bend
ruomenei šitai buvo aišku ir be 
rezoliucijos, dėl to ji tarėsi. An
tai, PLB Valdyba 1960 m. orga
nizavo vad. vienybės konferenci
ją, ji taip pat dėl jos tarėsi su 
ALT. Bet nesusitarė, nes ALT 
kabinosi už formalybių - jam bu
vę... "rengimo metodai nepriim
tini". Toliau kilęs ALT, Balfo 
ir Bendruomenės vadovybių ko
ordinacinio posėdžio sumany
mas. Ir šiam sumanymui pasto
jo kelią ALT vadovybės nepri
tarimas. Dabar, audienciją or
ganizuojant, LB Tarybos Prezi
diumo pirmininkas kreipėsi Į

MIKAS TILVIKAS

APIE MENĄ, GROŽĮ IR GRAŽUOLES
Buvo gadynė.
Buvo auksinė.
Buvo paveikslai stačiai šilkiniai I 
Puikios madonos... štai "Mona Liza"- 
Plaukė žiūrėti kas gavęs vizą! 
Kunigaikštytės ir karalaitės - 
Žvelgdams ir kipšas uodegą raitęs.

Šiandien baidyklę tau nutepliojo 
Ir, va, žiūrėkit - lytis dailioji!
Šleiva ir kreiva ir išsipūtę, 
Kaip pelo maišas pamestas kūtėj.
Kaklas žirafos, dantys kaip kaltai- 
Še tau - mergelę turi nekaltą!
Juk čia tik "Kotrė" žvirbliams baidyti, 
į kanapes tik tokią statyti.

Tūlas Picasso mulkina žmones: 
Piešia mergaites be jokio skonio.
Jis, sako, kuria meną aukščiausią- 
Vietoj nosies nupiešia ausį, 
Vietoj ausies vėl pritapdo nosį;
Kur čia kas baigias - nesužinosi. 
Čia vėl triakė - atseit gražuolė - 
Pamatęs duoki atgalios šuolį.
(Raganos dukrą šitaip vaizdavo 
Mūsų motulė pasakoj savo!).
Ar ją pamiltum, ar tokią vestum?- 
Te ji po tiltu sau kur nuskęsta!

Ir kas tas grožis, kas tasai menas, 
Kas ta gražuolė - nebeišmanom.
Jei neišmanot, 
Tai jau pasenot: 
Per šleivą kūną 
(Dažnai taip būna),
Per ilgą kaklą, nedailią lytį 
Geriau kūrėjui išsisakyti, 
Geriau mergelės dvasia matyti. 
Dvasia jauna dar, dar nepasenus, 
Kaip yra jaunas šių dienų menas. 
Begėdžiai jieško tik dailaus kūno, 
šių dienų žmogui - dvasia pirmūnas!

ALT Vykd. Komiteto pirminin
ką ir siūlė: bendradarbiaukime. 
Bet atsakymo nesulaukta. Į ALT 
pirmininką raštu kreipėsi prel. 
J. Balkonas. Jam buvo atsakyta: 
ALT prezidento audiencijos ne- 
ieškąs ir kartu su Bendruomene 
pas prezidentą neisiąs. LBCent-

ro Valdyba audiencijos reikalu 
ALT pasiūlė bendrus posėdžius. 
Tad meldžiamieji ALTClevelan- 
do skyriaus vyrai: ko jūs daugiau 
iš Bendruomenės norite? Jei 
jums iš tikrųjų rūpi objektyvu
mas ir pats reikalas, kodėl apie 
tai savo rezoliucijoj nekalbate?

m. Vadinasi, šuo yra kitur pa
kastas, Tad ir konfliktas įvyko ne 
dėl "bendrųjų Lietuvos valstybi
nių reikalų", kaip kad stengiasi 
įtaigoti rezoliucija. Šie reikalai 
iš tikrųjų atsidūrė antroj vietoj, 
nes į pirmą vietą ALT Vykd. Ko
miteto reprezentantai iškišo sa
vo pastangas Bendruomenę de
graduoti, siekimus monopolizuo
ti reikalą ir diktuoti, užmačias 
diskriminuoti kai kuriuos Bend
ruomenės vardu veikiančius as
menis, užkulisinių ir nemoralių 
priemonių vartojimą, pasiektų 
susitarimų nesilaikymą.

IV. Štai dėl ko pasidarė nega
lima bendra darni kalba. Bend
ruomenė visa taip apgailestauja 
kaip labai nemalonią bei pavo
jingą visuomeninio bei moralinio

• Atsiųsta paminėti Dan
guolės Sadūnaitės - Sealey 
eilėraščių rinkinys "Vasa
ros medžiuose” ir Alfonso 
Tyruolio "Sacra Via" — 
Romos sonetai.

Abu leidiniu nedidelio 
formato, 46-47 pusi., išleisti 
Ateities, 1961 metais, spau
sdinti Draugo spaustuvėje, 
Chicagoje. Kaina po $1.50.

• Lietuvos partizanų ko
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogj — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165; 
Vhda Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV 1-6700 ir Dirvoje.

mūsų gyvenimo žaizdą. Bet kal
tės prisiimti negali. Prel. Bal
konas kovo 25 d. pranešimu New 
Yorke konstatavo, kad Bendruo
menę nuskriaudė ALT, dėl to ji 
gali ir turi ieškoti teisybės. Bal
kono teigimu, košę valgys tie, 
kurie ją išsivirė. IšsivirėneBend' 
ruomenė, bet ALT. Ir nieko čia 
nebepadės kai kurių ALT gynėjų 
domagogija, plūdimasis, kitų nie
kinimas. Moraline skriauda bei 
pažeminimu juk dvelkia ir rezo
liucijos noras Bendruomenę lai
kyti už durų tarnaitės padėty, kad 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

51/ 7 MOKAME UŽ BONU
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS

& LOAN ASSN. 
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
sekretorius

Blshop 21397

ją tariamasis ponas teiktųsi "pa
kviesti". Ar nebūtų geriau, kad iš 
mūsų gyvenimo pagaliau išnyktų 
tarnai bei ponai ir kad būtų pa
gerbiama kiekviena naudinga ini
ciatyva? Ar nebūtų geriau, kad 
gyvenimą pagrįstume tarpusavio 
susipratimu, o ne patriotinėmis 
frazėmis, kurių taip gausiai pa
beria rezoliucija? Todėl baigda
mi ir siūlome Clevelando ALT 
rezoliuciją pasiųsti kitu adresu - 
į savo pačių namus, kur ji iš tik
rųjų reikalinga.

St. Barzdukas

Vertėj. P. PALUKAITIS

(17) , ...
Reinoldas negreitai atsakė. Jis buvo nustebęs, jis 

buvo susipainiojęs, bet baimės jau nebeturėjo. Jis buvo 
nustebintas tų rankų, jis vos begalėjo nukreipti nuo jų 
savo žvilgsnį, ir vidinėje riešo pusėje dabar įžiūrėjo kaž
kokią tatuiruotę — iš tolo net atrodė, kad tai esančios 
dvi, bet jis negalėjo aiškiai nustatyti.

Jis buvo susimaišęs, kad perdaug iš to, kas jam atsi
tiko, tarp savęs nesiderino, nes netiko į vaizdą, kurį jis 
buvo susikūręs apie AVO iš to, kas jam buvo pasakota 
apie tos organizacijos narius; jis čia buvo pasitiktas su 
keistu santūrumu, beveik su šaltu mandagumu. Žinoma, 
galima buvo prileisti, kad čia vykdomas katės-pelės žai
dimas, kad paprasčiausiai bandoma pasirausti po jo ryž
tingumu priešintis, kad paskui iš karto smogus tokią 
akimirką, kurią jis bus mažiausiai tam pasiruošęs. Kodėl 
jo baimė nyko, jis net nesugebėjo išsiaiškinti. Gal tai ko
kia jo pasąmonės įtaka, nes jo sąmonė nepajėgė rasti 
sprendimo.

— Mes laukiame tamstos atsakymo, pone Buhl.
Reinoldas nesugebėjo pabrėžtai ramiame balse su

rasti nė pėdsako kokio nors brutalumo.

— Aš negaliu jums nieko kita pasakyti, kaip tik 
tiesą. Tai aš jau ir padariau.

— Tai gerai. Dabar nusirenkite — ir visiškai.
— Ne! — Reinoldas metė skubų žvilgsnį užpakalin, 

tačiau tarp jo ir durų stovėjo Sandoras. Vėl atsigręžęs, 
jis pamatė, kad pulkininkas Szendro buvo išsitraukęs pis
toletą. — Tetraukia mane velnias, jei tai darysiu!

— Nebūk tamsta kvailas, — pasakė Szendro. — Aš 
turiu rankoje ginklą, o jei tamsta pats to nenori, tai pasi
rūpins Sandoras. Jis turi gana ypatingą, jeigu ir nevisai 
švelnų metodą žmonėms nurengti — jis perplėšia švarką 
ir marškinius ant nugaros. Tamstai bus žymiai patogiau, 
jei tai padarysi pats.

Reinoldas padarė tai pats. Apyrankės buvo atka
bintos, ir po minutės visi jo drabužiai gulėjo krūvelėje 
ant grindų, ir Reinoldas stovėjo ten, drebėdamas iš šalčio 
ir apžiūrinėdamas pažastis, kurios buvo paraudonavusios 
ir pamėlynavusios tose vietose, kurios buvo patekusios į 
Sandoro rankų varžtus.

— Atnešk daiktus čion, Sandorai, — pasakė vyras 
už stalo. Paskui jis žvilgterėjo į Reinoldą ir pridūrė; — 
Ten, ant suolo, yra antklodė.

Reinoldas buvo apstulbęs iš nuostabos. Jį jau užten
kamai stebino tai, kad buvo domimasi ne juo, bet jo daik
tais — greičiausiai ieškant kokio išdavikiškio ženklo; 
tačiau, kad jie buvo toki mandagūs ir draugiški, pasiūly
dami jam antklodę nuo šalčio — tikrai nesuprantama. Ir 
tada užgniaužė jam kvapą, ir jis užmiršo visa kita: vy
ras už rašomojo stalo atsistojo, išeidamas priekin apžiū
rėti drabužių.

Reinoldas buvo gana įpratęs stebėti veidus ir iš jų 
apspręsti žmones. Kartais jis suklysdavo, jis klysdavo 
net gana dažnai, bet niekad lemiamai; jis žinojo, kad ir 
šiuo atveju jis negali klysti lemiamai. Veidas, kuris da
bar buvo aiškiai apšviestas, visiškai nesiderino su ran
komis. Tai buvo raukšlėmis išvagotas veidas žmogaus, 
kuris jokiu būdu nebuvo toks senas, kaip tankūs, sniego 

baltumo plaukai galėjo tikinti; tai buvo veidas, paženk
lintas tokiais sunkiais išgyvenimais, kurių Reinoldas net 
įsivaizduoti negalėjo, bet pilnas gerumo ir atlaidaus su
pratimo, kokio Reinoldas nebuvo pastebėjęs pas kurį kitą 
žmogų. Tai buvo veidas žmogaus, kuriam jau nieko sveti
ma nebėra likę, kuris viską matė, pergyveno ir iškentėjo, 
ir kuris vis dėlto išsaugojo vaiko širdį.

Reinoldas apsigaubė nudėvėta anklode ir lėtai atsisė
do ant suolo, beveik beviltiškai stengdamasis galvoti aiš
kiai ir blaiviai, suvesti tvarkon susimaišiusias ir viena 
kitai prieštaraujančias mintis, kaleidoskopiškai skraidan
čias jo galvoje. Tačiau jis vis dar tebebuvo įstrigęs pir
moje ir neišsprendžiamoje problemoje, mįslėje, kaip toks 
žmogus galėjo dirbti tokioje velniškoje organizacijoje, 
kaip AVO, kai paskutiniu nuostabos smūgiu gavo atsa
kymą į visus klausimus.

Durys šalia jo atsidarė, ir vidun įėjo mergina. Rei
noldas žinojo, kad AVO eilėse yra moterų tarnautojų, ir 
tos AVO moterys pasižymėjo ypatingu žiaurumu. Tačiau 
net lakiausiai vaizduotei nebuvo įmanoma šią merginą 
įjungti į tą kategoriją. Ji buvo truputį aukštesnė, negu 
vidutinio ūgio, ir jos jaunas veidas buvo nekaltas, visiškai 
nepaliestas bet kokio sugedimo. Viena ranka ji laikė savo 
apsiaustą, kuris ankštai gaubė jos liekną taliją, jos gel
toni plaukai laisvai krito ant pečių, o kita ranka ji trynė 
miegą iš akių, kurios buvo giliai mėlynos. Jai prabilus, 
jos balsas skambėjo truputį neaiškiai ir mieguistai, ta
čiau švelniai ir melodingai, nors truputėlį ir suerzintai.

— Kodėl jūs visi dar tebesėdite ir tebekalbate. Jau 
pirma valanda, jau po pirmos, ir aš norėčiau eiti miegotu

Staiga jos žvilgsnis krito į daiktus, kurie krūvelėje 
gulėjo ant stalo, ji krūptelėjo ir pamatė Reinoldą, kuris, 
sena antklode apsisupęs, sėdėją ant suolo. Ji išplėtė akis, 
instinktyviai žengė žingsnį atgal, tvirčiau sugniaužė ap
siaustą ir plaklausė:

— Kas, kas jis yra, Jansci?
(Bus daugiau)
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CLEVELANDE į
Ik APYLINKĖSE
• Bronislava žukienė, ne

senai mirusio pulk. Kosto 
Žuko našlė, jau kuris laikas 
gęrga ir gydosi Willoughby 
ligoninėje.

• Motinos Dieną CIeve
lande šiemet Clevelando 
skautės, skautai ir akad. 
skautai atšventė pirmąjį 
gegužės sekmadienį — ge
gužės 8 d. Ryte šv. Jurgio 
bažnyčioje svečias kun. St. 
Raila atnašavo šv. Mišias 
už gyvas ir mirusias lietu
ves motinas bei priminė jas 
pamoksle. Po pietų šv. Jur
gio parapijos salėje buvo 
pobūvis motinoms pagerbti. 
Visos motinos buvo apdova
notos gėlytėmis. Svečiams 
susėdus prie stalų, kun. P. 
Dzegoraitis atkalbėjo mal
dą. Prie kavos puodelio su 
užkandžiais ir saldumynais 
buvo išklausyta įdomi pro
grama. Ją patraukliai pra
vedė skautų tėvų komiteto 
pirm. Balys Auginąs, šven
tei skirtą žodį tarė Korp! 
Vytis fil. R. Šilbajoris. Mo
tulėms menuetą, muziką, de
klamacijas ir dainas pui
kiai atliko Neringos ir Pi
lėnų tuntų atžalynas. Tar
pais skambėjo visų kartu 
dainuotos dainos.

ši Clevelando skautijos 
bendrai surengta šventė ge
rai pavyko dėka jon sutelk
to triūso. Jos pabaigoje ma
mytes sveikino ir dėkojo vi

Berniukų C-D klasės dalis. Klūpo: A. Petkus ir G. Mockus. Stovi: 
R. Čapas, broliai Staškevičiai ir R. Damušis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Mergaičių C-D klasės dalis. Klūpo iš kairės: D. Kavaliūnaitė, J. Petraitytė, R. Jokubaitytė, E. Gied
raitytė. Stovi: V. Žardinskaitė, Ž. Neimanaitė, D. Rinkutė, D. čiuberkytė, M. Jokubaitytė.

V. Pliodžinsko nuotrauka
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AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.

6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiotame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BeD-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.

JUOZAS BAGDONAS Kompozicija

siems už skaitlingą atsilan
kymą Neringos tuntininkė 
psktn. A. Balašaitienė, Pi
lėnų tunt. v. s. Pr. Karalius 
ir ASS Clevelando skyr. 
pirm. fil. Alg. Giedraitis.

Beje, visi džiaugėsi jau
kia baigiama atremontuoti 
šv. Jurgio parapijos sale. 
Ačiū sktn. B. Rėkui už jo 
garsintuvus, kurių dėka 
taip puikiai buvo perduota 
programa iš scenos.

CLEVELANDO ŽAIBO 
PRIEAUGLIS IUDA

Su kovo mėnesiu CIevelande už 
sibaigė antrasis semestras LSK 
Žaibo prieauglio fizinio lavini
mosi pamoką.

Treniruotės vyko Collinvvood 
High School sporto salėjetreČia- 
dieniais. Programojebuvo-bend- 
rosios mankštos, lengvoji atle
tika ir krepšinis.

Treniruotes vedėElvyra Vodo- 
palienė, Alg Bielskus bendrąsias 
mankštas ir lengv. atletiką, o 
J. Kijauskas krepšinį

Pamokos vyko berniukų ir 
mergaičių C(ll-13) ir D(10 metų 
ir žemiau) klasėse. Lankytojų bu
vo apie 30.

Šių treniruočių pagrindinis tiks
las yra užimti patĮ jauniausią LSK 
Žaibo prieaugi} ir jį paruošti 
ateičiai.

Tuoj po Šv. Velykų prasidėjo 
trečiasis semestras, kur treni
ruotės bus vykdomos jau lauke, 
Patrick Henry stadione.

Kviečiami, naujo semestro pro 
ga, jsijungti Į Žaibą nauji nariai.

Skambinkite telefonu E. Vodo- 
palienei LI-1-4623 arba A. Biels- 
kui 851-0669.

• BALFo drabužių rink
liavą CIevelande vykdysim 
nuo gegužės mėn. 1 iki 31 d.

Dar iki liepos mėn. 1 d. 
Vokiečių vyriausybė už 
BALFo drabužių pervežimą 
į Vokietiją apmokės. Reikia 
pasinaudoti šia lengvata ir 
iki minimos datos pasiųsti 
kuo didesnį kieki drabužių 
į Vokietiją.

Drabužius atvežti į šv. 
Jurgio parapijos salę arba 
į p. P. Pročkio garaža — 
1311 E. 66 St. Balfas

Juozo Bagdono paroda CIevelande
(Atkelta iš 1 psl.)

Ir kaip tik viena iš sunkiausių 
kūrėjo išsireiškimo-išsisakymo 
formų yra abstrakcija. Abstrak
cija yra viena intymiausių kūrėjo 
išsireiškimo formų, nes joje at
sispindi tikrasis nemeluotas kū
rėjo vidaus pasaulis, individualu
mas, intelektas ir jo panaudoji
mas kūrybai.

Kad abstrakcinio meno kūrinys 
galėtų būti suprastas ir galėtų 
duoti estetini pasitenkinimą, ne 
tik kūrėjas, bet ir žiūrovas pri
valo turėti atitinkamą intelektu
alini Pasiruošima.

JUOZAS BAGDONAS Kompozicija

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.'

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2.30
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HOME AND 
REMODEUNO LOANS

LN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

.JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Delta E. Jakubs & Williatn J. Jakubs 

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

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

I

J

Priešingai - pirmajam bus 
neatsakingas švaistymasis me
džiaga - jos neapvaldant, antra
jam - mirusi raidė.

J. Bagdonas per visą savo 30 
kūrybos metų laikotarpi ieškojo 
ir ieško naujų formų, naujų iš
sireiškimo būdų. Yra tipiškas 
dailininkas profesionalas.

Su kūryba niekada nesiskyrė, 
neieškojo pašalinių užsiėmimų 
bei darbų, kurie atitrauktų jĮ nuo 
meno. Bagdonui menas nėra ma
lonus šeštadienių ar sekmadienių 
praleidimas, jam menas yra ne

n

r
k

atskiriama jo gyvenimo dalis, ne
pakeičiama i r neišvengiama būti
nybė.

Paroda atidaroma ŠĮ šeštadie- 
nĮ, gegužės 19 d. 7 v.v. (jm)

Parengimu kalendorius Į

GEGUŽĖS 19 D. Lithuanian Vil- 
lage bendrovės balius.
BIRŽELIO 9 D. Neo Lithuania 
korp. literatūros vakaras šv. 
Jurgio parapijos salėje.
BIRŽELIO 10 D. Vysk. Valan
čiaus ir Šv. Kazimiero lituanis
tinių mokyklų šventėNeurųūkyje.
BIRŽELIO 17 D. D. L. V. S, Ra
movė rengia gegužinę žurnalui 
Kariui paremti.
LIEPOS 28 D. T.G. Radijo va
karas Lake Shore Country Club 
salėje.

RUGSĖJO 29 D. Dirvos metinis 
spaudos balius - koncertas.
SPALIO 20 D. "Lietuva Mairo
nio kūryboje" - akademinis mi
nėjimas ir pobūvis Šv. Jurgio 
parap. salėje.

LAPKRIČIO 24 D. L. V. S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.

• Išnuomojamas butas — 
1152 E. Dalias Rd., antra
me aukšte, 5 kambariai. Te
lefonas: 721-6957. (56)

PHILADELPHIA
CLEVELANDO VYRU OKTETO 
KONCERTAS

Bendruomenės Balso sureng
tame koncerte labai gražiai pa
sirodė Clevelando Vyrų Oktetas. 
Dainų repertuaras labai platus. 
Įvairus ir Įdomus, čia girdėjo
me liaudies dainų, ištraukų iš 
operų. Tik klausytojų iš Phila- 
delphijos lietuviškos visuomenės 
buvo labai mažai. Gal kaltas pa
sitaikęs karštas oras, o gal dau
giau kalti mes patys, kad apsnū- 
dome, apsileidome ir nebesido- 
maujame lietuviška veikla ir gy
venimu. Gaila rengėjų, kurietiek 
daug Įdėjo pastangų suruošti tą 
koncertą, kad papildyti Bendruo
menės Balso iždą. Kiek teko 
girdėti, parengimas davė kelius 
dolerius pelno.

ALTS-GOS SKYRIAUS VEIKLA

ALT S-gos Philadelphijos sky
riaus metinis susirinkimas Įvyko 
gegužės 5 d. Iš valdybos patiektos 
metinės apyskaitos matyti, kad 
valdyba buvo veikli ir stengėsi 
nugalėti visus susidariusius sun
kumus. Jei ne viskas pavyko - ne 
jos kaltė, nes skyrius turėjo daię 
nepasisekimų. Metų laike mirė 
2 aktyvūs skyriaus nariai a.a. A. 
Kaniušis ir a.a. J.Bakuckas.Mi
rusieji pagerbti atsistojimu. Ne
pasisekė ir su "Kanarėlės" pa
statymu, nes užplanuotas rude
niui parengimas artistams susi
žeidus buvo nukeltas. Tik šiam 
parengimui Įvykus sausio 13 d., 
pakėlė tiek valdybos tiek narių 
nuotaikas. Iš artimiausių sky
riaus darbų tai A. Olio paveiks
lo dovanojimas Vasario 16 d, 
gimnazijai. Paveikslą piešia dail. 
A. Rūkstelė. Paveikslo Įteikimo 
proga skyrius ruošia A. Olioaka
demiją. Skyriaus valdyba išbuvu
si daugiau kaip metus, - papra
šyta sutiko pratęsti savo kaden
ciją iki galo metų-gruodžio mėn.

DR. J. BALIO PASKAITA

JAV Bendruomenės Philadel
phijos apylinkės valdyba buvo 
užsibrėžusi savo plane eilę pas
kaitų. Nors ir pavėluotai, gegu
žės 6 d. buvo išklausyta dr. J. 
Balio paskaita apie lietuvių dai
nas. Paskaita buvo pailiustruo
ta senomis, kažkuriomis virš 200 
metų senumo dainomis. Dr. J. 
Balys yra žymus, tarptautinio 
masto folkloro tyrinėtojas. Jis 
yra surinkęs lietuvių dainų, pa
sakų, patarlių ir priežodžių tūks
tančius. Jo paskaita tikrai buvo 
verta išklausyti.

KORP. NEO-LITHUANIA

Dedamos pastangos Philadel- 
phijoje suorganizuoti LST Korp. 
Neo-Lithuania. Jaučiamas gy
vas susidomėjimas ir pritarimas 
jaunimo tarpe. Reikia tikėtis, kad 
iki metų galo Įsisteigs Phila- 
delphijoje korporacijos skyrius.

(Pm)
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KAS IR KUR?
• Robert F. Kennedy, At- 
torney General, su ponia ir. 
vyresniuoju sūneliu, balan
džio 29 d. lankėsi Lietuvos 
pasiuntinybėje Washingto- 
ne.
• Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas su ponia gegužės 2 
d. dalyvavo JAV prezidento 
J. Kennedy ir ponios ofi
cialiame priėmime Baltuo
se Rūmuose.

• Juozas J. Bachunas po 
akies operacijos sveiksta 
namuose Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich.
• Dail. Aleksandra Vitkaus
kaitė - Merker, gyvena n t i 
Teaneck, N. J., su 16 Mo- 
dem Artists Gųild nariais 
dalyvauja tapybos ir skulp
tūros parodoje Wood-Ridge 
Memorial Library, 231 Hac- 
kensack St., Wood-Ridge,
N. J. Paroda bus atidaryta 
iki gegužės 31 d. Po to, ši 
menininkų grupė savo dar
bus išstatys Riverside mu
ziejuje New Yorke. A. Mer
ker yra išstačiusi aliejumi 
tapytą kūrinį ”A Study”.
• Lietuvių Kat. Muzikų su
važiavimas įvyksta gegužės 
20 d., 4 v. p. p. Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyne,
N. Y., kuris svarstys lietu
vių katalikų religiniam kon
gresui muzikinio repertua
ro parinkimą, rinks dirigen
tą ir įvairius kitus klausi
mus,
• Los Angeles Kultūros 
Klubo susirinkime gegužės' 
19 d., 7 v. v. Lietuvių Namų 
salėje, 4415 Santa Monica 
bus diskusijos dėl lietuvių 
spaudos. Diskusijose daly
vaus Alena Devenienė, prof. 
Stasys Žymantas, Leonar
das Valiukas, Ignas Me
džiukas ir rašytojas Jurgis 
Gliaudą.
• J. K. Gaudušas, Detroite, 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė ir $2.00 auką.
• J. Gudavičius, Toronte, 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė ir $2.00 auką.

E. CHICAGO
Kun. dr. P. Celiešiaus 

isleistuves
Balandžio mėn. 29 d. EastChi

cagos apylinkės lietuvių organi
zacijų pastangomis buvo suruoš
tos kun. dr. P. Celiešiui išleis
tuvės. Pripildyta parapijos sa
lė liudijo didelĮ visų vietos lietu
vių prisirišimą ir pagarbą savo 
parapijos vikarui. Kun. dr. P. 
Celiešius buvo aktyvus daugelių 
liet, organizacijų narys ir nuo

Grupė svečių, dalyvavusiu PabaltieČių Moterų Tarybos dešimt
mečio minėjime Toronte. M. Pranevičiaus nuotrauka

IŠ TOLIMOS SEATTLE PADANGĖS
Dvejus metus Seattle neofici

aliai veikė "Rūtos Sporto klubas". 
Nesportuojantieji nariai buvo va
dinami "grybautojais". Apart 
"Rūtos Sporto Klubo" dar žino
mos seniau atvykusių lietuvių 
organizacijos: "Gedimino Savi
šalpos Draugija" ir "Katalikių 
Moterų Draugija".

Lietuvių skaičiui Seattle didė-
Balandžio 28 d. Detroitešv. Antano parapijos choras pirmą kartą pasirodė scenoje su Jurgio Petrausko jant, buvo nutarta Įsteigti Lietu- 

operete "Consilium facultates". Veikalą režisavo J. Pusdešris. MuzikalinędalĮ tvarkė A. Mateika. Deko- vių Bendruomenės skyrių. Stei- 
racijos E. Vasiliausko. Nuotraukoje choristai ir aktoriai po vaidinimo. Vidury režisierius J. Pusdešris. giamąjj susirinkimą sušaukėtam 

J. Gaižučio nuotrauka reikalui išrinktas organizacinis

latinis narys ALT ir BALF val
dybose. Nenuostabu, kad visų or
ganizacijų atstovai giliai apgai
lestavo jo išvykimą, kartu lin
kėdami geros sveikatos ir pasi
sekimo naujoj vietoj.

Kun. dr. P. Celiešius aplei
džia E. Chicagą sveikatos su
metimais ir persikelia dirbti Į 
"Dainavos" jaunimo stovyklą. Jo 
dabartinis adresas - .15100 Austin 
Rd., Manchester, Mich.

Kun. dr. P. Celiešius yra bai
gęs 1928. m. Prienų gimnaziją, 
1933 m. Kauno kunigų seminari
ją ir 1950 metais Bonnos univer
sitetą filosofijos daktaro laips
niu. Lietuvoje ėjo vikaro parei
gas Giedraičiuose, vėliau kape
liono Aukštadvario progimnazi
joj ir mergaičių ūkio mokykloje. 
Nuo 1941 iki išvykimo iš Lietu
vos - klebonas ir dekanas Mer
kinėje. Vokietijoj buvo kapelionu 
Bonnoj ir Hanovery lietuvių pa
bėgėlių stovyklose. I Ameriką at
vykęs 1951 metais ir visą laiką 
išbuvo E. Chicagoje.

Kun. dr. P. Celiešius ne tik 
stropiai ■ rūpinosi parapijiečiais 
savo tiesioginėse pareigose, jis 
taip pat akyviai dalyvavo vietos 
liet, organizacijose, mokytojavo 
lituanistinėje mokykloje, rašė 
spaudoj filosofijos, religijos ir 
meno temomis. Jis buvo mecena
tas- nesenai išleistos J. Girniaus 
knygos "Tauta ir Tautinė Ištiki
mybė".

East Chicagiečiai giliai pergy
vena kunigo Petro Celiešiaus ne
tekimą. Ta proga linki jam sėk
mės naujoj vietoj, o taip pat ge
ros sveikatos, kad ir toliau galė
tų dirbti tą lietuvišką darbą, kuris 
visada jam buvo taip artimas prie 
širdies.

LOS ANGELES

RAIMONDA APEIKYTE, jau
nutė pianistė, dar tik antri me
tai kaip ėmė lankyti gimnaziją, 
bet muzikoje neatsilieka nuo daug 
vyresnių savo kolegų studentų ir 
kaip viena iš gabiausių pianis
čių ruošiasi piano rečitaliui, ku
ris Įvyks arba vėlai š{ pavasarį 
arba anksti rudenĮ tuojau po atos- 
stogų. Šios gabios pianistės re
čitali ruošia Immaculate Heart 
College savo gražioje auditori
joje.

Pirmuosius muzikos žingsnius 
žengė muziko Antano Nako piano

Detroito jaunimo choras, su vadovu Stasiu Sližiu, globojamas D.L.L. Birutės Draugijos, ruošiasi kon
certui gegužės 26 d. 7 v.v. buv. Lietuvių svetainėje, Vernor ir 25 St. kampas.

J. Gaižučio nuotrauka

LB TORONTO APYLINKĖS 
TARYBOS PASITARIMAS

Lietuvių Bendruomenės To
ronto apylinkės naujai išrink
toji Taryba balandžio 29 d. 
Lietuvių Namuose susirinko 
pirmojo posėdžio.

Perskaičius praėjusio tary
bos posėdžio protokolą, pirm.
S. Juozapavičius padarė pas
tarojo meto valdybos nuveiktų

studijoje, kurioje mokėsi iki 1958 
metų. 1958 metais lankė DePaul 
Universiteto parengiamąjį skyrių 
Chicagoje. 1959 metais atvažiavo 
Į Los Angeles, kur pirmus metus 
mokėsi pas muziką B. Budriū- 
ną, o 1960 m. Įstojo į Immacul- 
ate Heart College paruošiamą - 
jĮ skyrių, kur mokosi pas gabų 
ir jau pagarsėjusi profesorių 
John Larkin.

Birutietės labai džiaugiasi šios 
jaunos lietuvaitės muzikiniais 
laimėjimais, ir yra jai labai dė
kingos už sutikimą dalyvauti ruo
šiamo baliaus programoje, kur 
Raimonda jau nebe naujokė, nes 
pernai metais ji akompanavo P. 
Armono vedamam moterų kvar
tetui, išpildžiusiam baliaus prog
ramą.

Šio baliaus tnetu, ruošiamo 
birželio 2 d. 8;30 vai. vakaro, 
St. Nicholas audijorijoje(2300W. 
3rd St.) čelistas P. Armonas iš
pildys programą, jam akompa
nuos R. Apeikytė. Andrius Miro
nas šokių metu dainuos lietuviš
kus refrenus.

Laimingas bilietas viešniai ar 
svečiui atneš penkių gabalų si- 
dabrinĮ kavos-arbatos servizą. 
Veiks gausus bufetas. Gros pui
kus orkestras.

Staliukus užsisakyti pas E. 
Skirmantienę NO 5-0794, A. Liu- 
džienę RE 1-6177, G. Raibienę 
HO4 0993.

Birutietės visuomet Įdeda daug 
širdies ir rūpesčių Į jų ruošia
mus balius, neatsiliks ir ŠĮ kar
tą.

Mieli svečiai ir viešnios netik 
turės progos praleisti nepapras
tai smagų vakarų lietuviškoje ši
lumoje, bet tuo pačiu padės su
šelpti tuos, kurie jau keliolika 
metų šąla dvasia ir kūnu rusų 
letenos prispausti.

(vi) 

darbų pranešimą. Pranešėjas 
pareiškė, kad didelių darbų, 
kuriais būtų galima didžiuotis 
kaip ir nėra. Tačiau valdyba 
visą laiką krutėjusi. Buvę su
ruošta motinos dienos, kartu 
su savanoriais ir Šiauliais ka
riuomenės šventės ir Vasa
rio 16-sios minėjimai. Ryšium 
su Varpo choro vykimu Į dai
nų šventę Chicagoje, valdyba 
turėjusi nemažų rūpesčių, nes 
reikėję tą vykimą piniginiai 
paremti. Vietos visuomenei 
buvo suruošta V. Banaičio pa
skaita, pravesti rinkimai Į 
LB Toronto apylinkės Tarybą 
ir atlikta daugelis kitų bėga
mųjų darbų.

Iždininkas J. Mažeika patie
kė raštu kiekvienam dalyviui 
metinę kasos apyskaitą iš ku
rios matyti, kad stambiausią 
pajamų poziciją sudarė soli
darumo mokestis 1.260.00 dol. 
pelno. Aukos ir Įvairios paja
mos sudarė 579.14 dol. O rei
kalų buvo begalės. Ypatingai 
kultūriniai reikalai tiek pla
tūs ir visų akys buvo nukrypę 
Į bendruomenę. Juk lietuvy
bės išlaikymas bene pats pa
grindinis reikalas pro kurį 
užsimerkus praeitinebuvoga- 
lima. Tačiau stoka lėšų ne
leido bent kiek Įmanomiau tuos 
visus reikalus paremti. Vi
siems buvo trupinama po tru- 
put{ ir tuo pačiu laiku laukia
ma geresnių laikų. Iždininkas 
pabrėžė, kad valdyba, kaip 
jam išrodo buvusi, tarytum 
kokia tarnaitė, visi ją kriti
kavę ir visi norėję iš jos pi
nigų. Esą TF to nepaisęs, 
jis norėjęs savo valią pri
mesti bendruomenei. Vasa
rio 16-sios minėjimo proga 
LB apylinkės valdyba pravedė 
Tautos Fondui ir Nepriklau
somybės Fondui rinkliavą vo
keliais, tačiau TF Įgaliotinis 
pasiėmė pinigus už progra

mas, kurios buvo pardavinė
jamos prie Įėjimo Į salę.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė V. Bačė- 
nas.

Diskusijos pranešimuose iš
keltais klausimais buvo gana 
gyvos. Norinčių kalbėti susi
darė visa eilė. Tos jų kalbos 
daugiausiai sukosi apietelkia- 
mas aukas laisvinimo reika
lams, Vieni buvo už tai, kad 
fondus išjungti iš Nepriklau
somybės šventės minėjimų, 
nes tuomet būtų užkirstas ke
lias nesutarimams ir pati bend
ruomenė būtųpajėgesnėatlikti 
vieną ar kitą mums visiems 
naudingą darbą. Kiti buvo nuo
monės palikti esamą padėtĮ, 
motyvuodami, kad bendruo
menei niekas nenorėtų auko
ti.

IŠ visų pasisakymų nuoša
lus stebėtojas galėjo susida
ryti nuomonę kiek kuriam ir 
kuriuo požiūriu bendruomenė 
yra svarbi ir reikalinga. Ti
kiu nesuklystume jei būtų pa
sakyta, kad vieni yra nuošir
dūs jos draugai, o kiti tik pri
simeta tokiais, kad tam tikro
mis progomis turėtų naudos.

Slaptu balsavimu Į apylinkės 
valdybą išrinkta: J. Gustainis,.
S. Juozapavičius, J.R. Sima
navičius, kun. P. Ažubalis, M. 
Abromaitis, J. Matulionytė ir 
J. Mažeika. Revizijos komi- 
sijon Įėjo: L. Baziliauskas,
V. Bačėnas ir P. Lelis.

Sumanymuose buvo kelia
ma daug gražių minčių, krei
piant ypatingą dėmesĮ Į finan
sinio plano vykdymą, lietuvy
bės išlaikymą ir su ja susi
jusių reikalų parėmimą. Nu
rodyta, kad bendruomenės 
veikimo plotai galėtų būt kur 
kas platesni ir t.t.

Naująjai apylinkės vadovy
bei linkėtina, kad jos veikla 
būtų naši ir jungianti visus lie
tuvius Į vieną šeimą didie
siems bendruomenės tikslams 
Įgyvendinti.

P.B.

komitetas iš trijų narių: A. Žit- 
kienė, A. Šalkauskas ir L. Tom
kus . Šis susirinkimas Įvyko ko
vo mėn 3 d.

Taigi dabar turime J. A. V. Lie
tuvių Bendruomenės, Los Ange
les Apygardos, Seattle Apylinkės 
skyrių. | valdybą buvo išrinkti: E. 
Masiokienė, J. Sadūnas, A. Min- 
gėla, S. Chodakauskas ir V. Da- 
nis. Į kontrolės komisiją buvo iš
rinkti: M. Šalkauskienė, V. Lapa- 
tinskas ir Prof. Sealey. įsteigus 
Lietuvių Bendruomenės skyrių

BOSTON
BOSTONO CHORO 

KONCERTAS
Bostono Lietuvių Mišrus Cho

ras vadovaujamas muz. J. Gaide
lio š.m. gegužės 20 d. sekmadie- 
nĮ 3 v.p.p. So. BostonoHigh School 
auditorijoje, Thomas Park, stato 
trijų dalių "Kantatą apie Lietu
vą”.

Kantata prasideda fortepiono 
(arba orkestro) introdukcija, po 
kurios choras unisonu tyliai gie
da; Per amžių tolumas tu ateini, 
mana tauta. Si giesmė pasakoja 
apie tautos kruvinas kovas ir per
galių dienas. Po to solistė dai
nuoja ilgą ariją, kuri baigiasi žo
džiais: Mano saule, mano Lietu
va. Tada choras Įsijungia ir su 
soliste pakaitom dainuoja; Dega
me laisvom dienom; O gifnta ša
lie, aruodai saulės lobiu kupini. 
Toliau choras'vienas išsiveržia 
su gyvos, pakilios nuotaikos dai
na: Užsidegė ugnys ant žemės 
salų. Tuo baigiasi pirmoji kanta
tos dalis.

Antrą dalĮ pradeda fortepiono 
muzika, vaizduojanti didžiąją 
tautos nelaimę. Čia pat solistas 
pradeda savo ariją: Bėgo ir nu
bėgo vasaros gėlynu saulė..., po 
šios arijos seka choras žodžiais: 
Žengia geležim apkalti broliai 
Sibiro tolumose - ir vėl solistas 
Įsijungia su choru, dabar jau su 
malda: Atverk sutemų angas, o 
Dieve... Tai labai jaudinantis lie
tuvio širdžiai momentas.

Tarp antros ir trečios dalies, 
muzika išreiškia perėjimą iš 
vergijos Į laisvę. Kantata choro 
ir solistų baigiama žodžiais: Jau 
laisvės, laisvės saulėj žėri Lie
tuva.

Be choro, šioje kantatojedaly- 
vauja solistai Daiva Mongirdaitė 
ir Stasys Liepa, kantatai akam- 
panuoja Vytenis Vasiliūnas.

Šiai kantatai muziką parašė Ju
lius Gaidelis, žodžius poetas Sta
sys Santvaras. Tai yra dviejų 
gabių menininkų darbas. Repeti
cijoje šio muzikos veikalo pasi
klausius nekartą ištraukia aša
rą. Bostoniškiai turės retą pro
gą išgirsti vieną iš didžiausių 
lietuviškos muzikos kūrinių, pri
taikytų chorui su solistais, šiame 
krašte.

(Ii)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

• Dr. Ged. čekas — Provi- 
dence, R. I. mokėdamas už 
Dirvą, prisiuntė ir $5.00 au
ką.
• J. Pipiras, Worcester, mo
kėdamas už Dirvą, prisiun
tė $2.00 auką.
• P. Račkauskas, Bostone, 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė ir $2.00 auką.
• A. šova, Netv Britam, 
Conn., mokėdamas už Dir
vą, prisiuntė ir $5.00 auką.

"Rūtos Sporto Klubas" susilikvi- 
davo ir savo dokumentus ir tur
tą perdavė L.B. skyriui.

Pažymėtina, kad prof. Sealey 
yra anglas ir profesoriauja "Unr- 
versity of VVashington". Labai 
Įdomaujasi Lietuva ir lietuviais 
ir dalyvauja visuose susirinki
muose. 16-to vasario minėjime 
jis skaitė paskaitą apie Lietuvos 
egzistencijos raidą amžių bėgy
je ir gaires nepriklausomybei 
atgauti. ŠĮ klausimą jis pagvil
deno tokioje šviesoje,kaip jis at
rodo žmogui stovinčiam nuošaliai 
nuo Lietuvos reikalų. Ši paskai
ta buvo skaityta jo paties lietu
viškai, nes jis kalba lietuviškai 
geriau negu kai kurie lietuviai.

Dabar, prasidėjus Seattle pa
saulinei parodai, tikimasi, kad 
nemaža lietuvių atvažiuos pasi
žiūrėti parodos ir susipažinti su 
J.A.V. šiaurės vakarais. Seat
tle ir apylinkės pasižymi nepap
rastai gražia gamta. Atvažiuo
jantieji lietuviai,kurienorėtųsu- 
sisiekti su vietine lietuvių kolo
nija, prašomi kreiptis pas A. 
Šalkauską, kuris maloniai suti
ko padėti užmegsti ryšius ir su
sižinoti. A. Šalkausko antrašas 
yra: 5212 18th Avė, N.E. Seat
tle, Wash. ir telefonas LA 4- 
2459.

S.C.
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