
■

Nr. 116 Spalis-October 8, 1962

A t <
nL; / a- / 4*- $ M

H
H®

■

Cleveland, Ohio
r'<

jadas ^eckauskas 
4222 Euclid Str. 
E«Ghicago,InčL*

If V Y

,.-įį SS --Ary * w 
y s-^,^

t'-- ’
FA

, 'f' 3^ & K' fe

ss gįrf , ,zY i
I . .

DIPLOMATINIAI PASIRUOŠIMAI KENNEDY 
CHRUŠČIOVO SUSITIKIMUI
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D i p tematiniuose sluoks

niuose vyrauja įsitikinimas, 
kad Chruščiovas atvyks į 
JTO posėdžius su deklara
cija apie sutarties su Rytų 
Vokietija pasirašymą. Ke
lis sykius atidėjęs tą pra
džioje rizikingai atrodžiusį 
aktą, Chruščiovas esąs įsi
tikinęs, ir jo diplomatai vie
šai skelbia, kad —

— JAV nerizikuos karo 
nei dėl Kubos, nei dėl Ber
lyno, nei dėl Laoso ir, ko 
gero, dėl bet kurios šaltojo 
karo problemos. —

Rugsėjo 27 Margučio patalpose, Chicagoje įvyko lietuvių respu
blikonų susirinkimas. Pirmininkavo dr. Steponas Biežis. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo Ernest Michels, kandidatuojąs į JAV Kongresą 
iš trečiosios apskrities. Nuotraukoje iš kairės: R. Mieželis, Er
nest Michels ir dr. St. Biežis. V.A. Račkausko nuotrauka

NIEKAS tada neįtarė, kad sovietų biudžetas yra perkrau
tas ir sunkiai balansuojasi. Nežiūrint piniginės reformos, rub
liui gresia infliacija ir biudžeto padengimas toks silpnas, kad 
pažadas yra sunkiai išpildomas.

Dabar sovietą vyriausybės atsisakymas panaikinti mokesčius 
bus karčia piliule gyventojams. Dar ne.taip seniai Kremliaus 
valdovai ėmėsi drakonišką priemonių biudžetui išbalansuoti, 
pakeldami mėsos ir sviesto kainas.

Tai buvo ženklas, ka-d Nikita atsisako nuo lenktynių su Ame
rika ir bando visomis priemonėmis ištuštinti savo pavaldinių 
piniginę.

Atsisakyti nuo mokesčių panaikinimo Kremliaus vadai ne 
lengva širdimi ėmėsi. Tai dar kartą įrodo, kad raudonoje 
imperijoje ekonomija yra kritiškoje padėtyje.

❖

CHRUŠČIOVO paaiškinimas paprastas. Esą perdidelės ar
mijos išlaidos.

Tai sena formulė. "Patrankos vietoj sviesto!" Ir kad pa
teisinti piliečių didesnį pasiaukojimą, aiškinama, jog visa tai 
daroma apsigynimui nuo Vakarų, kurie ruošiasi pulti Sovie- 
tiją...

Suvaržymai jau atsiliepė ir į kitas sritis. Sovietai atsisa
kė nuo pasaulinės parodos ruošimo, nors labai norėjo. Jie 
sumažino 
kraštams.

Ir dabar 
tinamos ir
tuos kasdieninio gyvenimo patogumus, kuriais jau seniai nau
dojasi vakariečiai.

KAS domisi šiek tiek sovietą politika, prisimena Chruščiovo 
žodžius, pasakytus 1960 metais, kad Sovietijoj bus panaikinti 
uždarbio mokesčiai. Pradžia šito "rojaus" buvo skirta šią me
tų spalio 1 d.

Sovietą vyriausybė, arba teisingiau Chruščiovas, gyrėsi pa
sukęs tokiu keliu, kokio jokia sistema dar nepažinojusi ir ne
drįstanti ieškoti: panaikinti uždarbio mokesčius.

Tiems, kurie nepažinojo sovietą mokesčių rinkimo siste
mos, skambėjo stebuklu. Jie nežinojo, kad Sovietijoj uždar
bio mokesčiai sudaro tik labai mažą nuošimtį biudžete. Prie
šingai, valstybė didelius pinigus surenka apkraudama kasdie
ninio vartojimo prekes aukštais mokesčiais.

Tad Chruščiovo pažadams daug kas Vakaruose tikėjo.

arba visai nutraukė kreditus neišsivysčiusiems

Chruščiovas skelbia, kad lenktynės į "rojų" sulė- 
sovietų piliečiai prašomi palaukti, kol gaus visus

BELGRADE vienas darbininkas, komentuodamas neseniai 
besilankiusio Sovietų prezidento Brežnevo žodžius, kad kiek
viena tauta "socialistiniame bloke" turi teisę pasirinkti savo 
kelią į komunizmą, sako draugui:

-- Ar tu matai, po Stalino mirties daug kas pasikeitė. Jis 
to niekad nebūtų sakęs.

--Tas tiesa, bet vienas dalykas liko nepasikeitęs.
-- Kas?
-- Kad tautos nenori komunizmo! (vg)

Tokios kalbos, aišku, turi 
savyje ne mažai rizikos. Ir 
Chruščiovas tai puikiai su
pranta. Tačiau faktai sako, 
kad „bandymai” Laose, o 
ypatingai Kuboje rodo, kad 
dar vienas žingsnis Berlyne 
gali pasibaigti — Chruščio
vo laimėjimu.

Spėjama, kad susisiekimo 
su Vak. Berlynu kontrolės 
perdavimas Rytų Vokieti
jos administracijai prasi
dėtų autostrados uždarymu 
„remontui”. Tai pareika

lautų „orinio tilto” atstei- 
gimo, kuris taip pat ilges
niam laikui būtų per rizi
kingas. Laipsniškas „pri
pratimas prie padėties” 
reikštų dar vieną Kremliaus 
laimėjimą, bet kartu ir dar 
vieną karčią piliulę Wa- 
shingtono administracijai, 
prie kurių vartojimo, atro
do, ta administracija be di
delio skausmo yra pripratu
si.

Tačiau manoma, kad visa 
tai vyks tik Chruščiovui ir 
Kennedžiui pasimačius. O į 
tą pasimatymą Chruščiovas 
atvyksta su svariu dery
boms argumentu.

Savo meistrišku žygiu į 
Kubą, jis ne tik įsisteigę ba
zę JAV pašonėje, bet kartu 
atidarė vartus komunisti
nei penetracijai į Pietų 
Ameriką. Viso to išvengti 
Kennedy vargu begalės ne
padaręs nuolaidų. Gi Chruš
čiovui padaryti vieną žings
nį atgal nedraudžia komu
nistinė praktika, jei tuo 
žingsniu laimima teritorija 
kitame kontinente.

Tuo tarpu globalinio mas
to komunistiniai manevrai 
JAV prezidentą yra įspau
du i siaurą kampą, iš kurio 
jau sunku išmanevruoti.

Rusko ir Gromyko pasi
kalbėjimai tarp pietų Wal- 
dorf Astoria viešbutyje ir 
Bolšoi teatro baleto spek
taklių New Yorke yra pre
liudu į Kennedžio ir Chruš
čiovo pasitarimus, kuriuose 
iniciatyva, pasak US News 
World & Report, bus Chruš
čiovo rankose.

• Sov. Sąjungos „prezi
dento” Brežnevo vizitas Ju
goslavijoje baigėsi bendrai 
paskelbtu komunikatu, ku
riame vėl pasigendama Tito 
sutikimo pasiduoti Krem
liaus valiai. Taip pat sutar
ties su Rytų Vokietija pa
sirašymo reikalas atideda
mas tol, kol visi nugalėto
jai sutars dėl Vokietijos.

• Alžiro premjeras Ben 
Bella, po vizito prez. Kenne- 
džiui, vyksta į Kubą vizi
tuoti Castro-

Priėmime, kurį suruošė New Yorke Lietuvos gen. konsulas J. Budrys, viešnios tarp lietuvių moterų. 
IŠ kairė: L. Bieliukienė - GFWC Tautybių patarėja, Mrs C. Coste - rumune, Mrs. Dexter O. Arnold 
- GFWC pirmininkė, Mrs. F. E. North - konferencijų koordinatorė ir R. Budrienė.
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Nėra kito tokio brangaus Lietuvos miesto kaip Vilnius, kuris dvelktų gilia praeities dvasia, garsėtų 
senąja mokslų šventove, Vakarų Europos lygio architektūros ir meno paminklais... Plačiau skaitykit 
3 psl. prof. J. Puzino vedamąjį "Vilnius - Lietuvos širdis". Nuotraukoje Gedimino pilies kalnas.

PASAULIU MOTERŲ VADOVYDĖ SVEČIUOS PAS 
LIETUVOS GEN. KONSULĄ J. BUDRĮ

Lietuvos Generalinis Kon
sulas J. Budrys, rugsėjo 29 
d. Carnegie Endowment pa
talpose. New Yorke surengė 
vaišes General Federation 
of Women’s Clubs pirminin
kei Mrs. Dexter O. Arnold 
ir jos valdybai pagerbti.

Viešnias ir svečius priimi
nėjo p. R. Budrienė ir kon
sulas V. Stašinskas. Be Mrs. 
Arnold dalyvavo apie 30 
Valdybos narių iš -įvairių 
JAV valstijų. Svečių tarpe 
matėsi: J. W. Brinkley — 
Laisvosios Europos Komite
to pareigūnas Pabaltijo 
valstybių reikalams, Bru
tus. Coste — Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo Gen. 
Sekretorius, Dr. S. Manui- 
la — Rumunijos Laisvės 
Komiteto narys, Manuila — 
Women for Freedom, Ine., 
valdybos narė, Maria De-
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.tar — Council of European 
Women in Exile pirmininkė, 
Estijos vicekonsulas John- 
son, V. Sidzikauskas — Lie
tuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas, ;Dr. A. Trimakas 
— Vliko pirmininkas, Kon
sulas Anicetas Simutis, p. 
Eliją Druva — Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirm., Mali 
Jurma — esčių delegacijos 
PMT pirm., J. Kurman — 
New Yorko esčių moterų 
klubo pirm., O. Gulbis — 
Latvių Moterų Sąjungos 
pirm., viešnios iš Stamforcl, 
Conn., LMA moterų klubo 
A. Bortvikienė ir J- čere- 
kienė, ir daugelis kitų.

Kadangi LMA pirminin
kė Ligija Bieliukienė buvo 
išrinkta į General Federa
tion Direktorių Valdyba, 
tai šis priėmimas buvo kar
tu jos darbų ir pasiektų re- 
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zuit ai ų atžymėjimas.
Vaišių parengimui gra

žiai talkininkavo LMA ir 
New Yorko Klubo aktyvio
sios narės V. Leskaitienei ir
M. Kregždienei vadovau
jant. Viešnioms ypač patiko 
gintaro parodėlė, dailinin
kės A. Merker-Vitkauskai
tės gražiai sukomponuota. 
Nijolės Valaitienės gėlių 
puokštės verte vėrė akį sa
vo grož'iu.

General Federation, tarp
tautinė moterų organizaci
ja, jungia apie dvyliką mi
lijonų moterų laisvajame 
pasaulyje, šį pavasarį, dvie
jų metų kadencijai, jos pir
mininkė buvo išrinkta Mrs. 
D. O. Arnold. Su pabaltiečių 
veikla ji buvo susipažinus 
per PMT ir LMA (abi orga
nizacijos yra GFWS na
riai), dalyvavo PMTarybos 
15 metų minėjime. Sudary
dama savo naująją Direkto
rių Valdybą, Mrs. Arnold 
pakvietė į ją Ligija Bieliu- 
kienę. Dalyvavimas tokios 
įtakingos JAV ir tarptauti
nio masto organizacijos val
domuose organuose yra ne
eilinis įvykis.

Ligijai Bieliukienei, kaip 
Tautybių Patarėjai, yra pa
vesta palaikyti ryšius su 
prancūzų Afrika, Karybų 
salomis ir egzilų organiza
cijomis- Dalyvaudama posė
džiuose Washingtone, ji 
tarp kitų savo pasiūlymų 
įnešė:

1. Sustiprinti kova už 
laisvę per tiesą ir draugys
tę (Truth is Our Weapon, 
We Protomote Friendship) ;

2. Išleisti 1-2 kart į metus 
leidinį „Tarptautinių Klubų 
veikla” (International Clubs 
in Action) ir vienkartinį 
leidinį „Svarbiausi tautinio 
ir kultūrinio palikimo bruo
žai” (Highlights of Natio- 
nal heritage ancl Culture) ;

3. Lankant tarptautinius 
klubus, kelti, kas yra pozi
tyvu ir gera laisvajame pa
saulyje, sustiprinti laisvės 
sampratą.

(Nukelta į 2 psl.)
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Londono muzikos žurnale "Mu- 
sical Opinion" tilpo įdomi studija 
apie Schuberto "Neužbaigtąją 
Simfoniją". Ar jis ją užbaigė? 
Jei ne, tai kodėl? O jei užbaigė 
tai kas atsitiko su simfonijos 3 
ir 4 dalimi?

Ši simfonija labai populiari ir 
visų iki šiam laikui mėgiama. 
Dažnai girdima koncertuose. 
Daugelis iš mūsų turi šios sim
fonijos plokšteles.-Muzikos isto
rikai ir muzikologai negali iš
spręsti klausimo, kas atsitiko su 
dviem paskutiniom simfonijos 
dalim. Ar jos išviso buvo sukom
ponuotos, pavogtos ar dingo be ži
nios?

Schubertas mirė labai jaunas 
-- 31 m. amžiaus (1797-1828). Bu
vo manoma, kad jis simfonijos 
neužbaigė komponuoti. Kitu atve
ju buvo manoma, kad kompozito
rius nustojo kūrybinio entuziaz
mo kompozicijai ir priėjo išva
dos, kad scherzo ir finale negali 
prilygti pirmosioms dviem da
lim. Ir vieną ir kitą atvejį sun
ku faktais įrodyti, tačiau reikia 
prisiminti Schuberto gyvenimą.

Schubertas gimęs iš ūkininkų 
šeimos ir turėdamas didelį ta
lentą gyveno paskendęs muzikos 
pasauly. Jo gyvenimą supo tyli 
provincijališka atmosfera. Išau
go jaunuolis švelnaus būdo, im
pulsyvus ir naivus. Pasitikėjo 
žmonėmis. Turėdamas . lengvą 
kūrybinį polėkį, bet neturėdamas 
savikritikos, savo muzikines idė
jas momentaliai realizuodavo gai
dų popieryje, vėliau visiškai ne
sirūpindamas, ar kompozicija iš
ėjo gera ar bloga, ir tuoj imdavo 
rašyti naują.

Jis turėjo suspietęs mažą ra
telį draugų ir muzikų, kurie jį 
dievino ir mylėjo. Tarp jų buvo 
du broliai Juozas ir Anselmas 
Huertenbreneriai. Kaip pasakoja: 
vienas piktas, kitas geras. Schu
bertas su jais susidraugavo pas 
garsų tų laikų kompozitorių Sa- 
lierį. Draugystė tesėsi iki Schu
berto mirties. Abu broliai buvo 
kilę iš turtingos aristokratų šei
mos Grąžo miesto -- Austrijo
je. Brolis Anselmas buvo aristo
kratiškų manierų, patrauklus su 
žavėtina šypsena jaunuolis. Schu
bertas gi mažo ūgio, storas,aki
niuotas provincionalas. Pastara
jam patiko Anselmo elegantišku
mas, jo manieros, apsirėdymas 
ir aristokrato rafinuotumas. An
selmas mokėsi skambinimo pia
ninu ir kompozicijos pas garsų
jį Czerny ir pats per savo gyve
nimą prirašė daugybę įvairių la
bai blogų kompozicijų orkestrui 
ir fortepionui. Niekas neįtarė, 
kad už paviršutiniškai žavingų 
manierų slėpėsi Seiloko būdas. 
Be talento, bet su didelėm ambi
cijom, jis rasdavo kelią prisi
šlieti prie šio pasaulio galingų
jų. Vienu tarpu jis buvo prisi
gretinęs ir prie Bethoveno. 
Nors būdamas dešimtos eilės 
kompozitorium, sutikęs Schuber- 
tą, jis tuoj įvertino jo genijų ir 
naudą, kokią ateityje jis galė
siąs turėti iš šios pažinties. O 
draugystė taip lengvai davėsi įsi
gyjama: užteko Schubertą pa
kviesti į savo namusGraze, supa
žindinti jį su miesto elitu, pasa
kyti keletą žavių komplimentų, 
suteikti mažą paskolą kompozi
toriui ir Schubertas buvo jo kiše
nėje.

Antras, brolis Juozas buvo gar
binga asmenybė. Jis be jokio iš-

Antanas Nakas

PASAULIO MOTERŲ...
(Atkelta iš 1 psl.)

Visi tie pasiūlymai Mrs. 
Arnold buvo priimti, kaip 
pozityvus ir ”up to datų”.

Ligijai Bieliukienei teks 
dirbti artimiausiame kon
takte su Tarptautiniu Klu
bu 'karybos pirmininke Gla- 
dys Želi, daug keliavusia ir 
susipažinusia su įvairių 
tautų problemomis.

GEWC Valdybai posė
džiaujant New Yorke, jos 
narėms buvo suruošta eilė 
priėmimu, kur LMA pirmi
ninkė galėjo pasisakyti 
esanti lietuvė ir įterpti sa
vo žodį Lietuvos bylai su
stiprinti. Iš ryškesnių pri
ėmimų atžymėtini: pas 
JAV Ambasadorių prie JT 
Adlai K. Stevenson, pas 
Švedijos Ambasadorę prie 
JT, Lady Agda Roessel ir 
dabar pas Lietuvos Gene
ralinį Konsulą J. Budrį.

skaičiavimo giliai vertino Schu
berto genrjų. Schubertas turėtų 
jam būti dėkingas, kad jo kom
pozicijos pasklido po pasaulį. Jis 

■organizavo jo koncertus, siunti
nėjo Schuberto rankraščius lei
dėjams, propaguodamas jo kom
pozicijas, supažindindavo jį su 
garsiais dirigentais,prašydamas 
įtraukti Schuberto kompozicijas į 
koncertų repertuarą. Tokioje at
mosferoje, iš vienos pusės ap
suptas ištikimo draugo, iš kitos 
pusės be skrupulų hipokrito, gy
veno paskendęs muzikos pasau
lyje provincionalinis jaunuolis, 
kurdamas žmonėms laimės ir 
džiaugsmo valandėles. Anselmas 
laukė valandos išnaudoti Schu
berto draugystę. Tokia proga jam 
pasitaikė greitai.

Juozas įtikina Grąžo elitą pa
kviesti Schubertą paskambinti 
savo kompozicijas to miesto Mu
zikos Draugijos koncerte. Kon
certas labai pasisekė. Ši draugi
ja suteikia jam garbės nario ti_- 
tulą. Už parodytą palankumą Schu
bertas nutarė atsidėkoti ir dedi
kuoti šiai draugijai simfoniją. Iš 
viso, kompozitorius turėjo pa
protį už parodytą mažą palanku
mą savo gerbėjams dedikuoti 
kompozicijas. Įteikdamas jiems 
rankraštį, vėliau visiškai nesi
rūpindamas savo kompozicijos 
likimu.

1822 m. spalių 30 d. jis sėdo 
rašyti simfoniją, kurią po trijų 
savaičių užbaigė. Tai ir buvo taip 
vadinama "Neužbaigtoji Simfoni
ja”’. Užbaigęs komponuoti, jis nu
tarė pats nuvežti ją į Grąžą, ta
čiau bevykdamas stotyje susitiko 
su Anselmu. Širdingai pasisvei
kinęs, jis jo paprašė nuvežti siun
tinį Muzikos Draugijai į Grąžą. 
Atvykęs į Grąžą Anselmas savo 
namuose atydžiai apžiūri manu
skriptą ir iš pirmųjų puslapių 
jam paaiškėja, kad jis savo ran
kose laiko vieną iš geriausių muzi
kos šedevrų, vertą Beethoveno 
plunksnos. Tada jis nutaria neati
duoti simfonijos pagal paskirtį, 
bet pasilikti sau. Taip jis ją išlai
kė 43 metus niekam apie ją ne
prasitardamas nei vienu žodžiu. 
Teisiškai šis veiksmas kvalifi
kuojamas kaip pasisavinimas pa
tikėto turto.

Atidavęs rankraštį Anselmui, 
Schubertas apie jos likimą, pa
gal savo paprotį, daugiau nesi
rūpino: ar simfonija buvo įteik
ta pagal paskirtį, ar kam patiko, 
ar pagaliau ji buvo kada išpildy
ta. Net savo pokalbiuose su drau
gais jis apie ją neužsiminė. Iš
viso, niekas nežinojo, kad ji eg
zistuoja.

Po šešerių metų nuo simfoni
jos parašymo Schubertas mirė 
tifuso liga. Mirė palėpėje, apsup’ 
tas daugybe rankraščių. Vien įvai
rių dainų jis buvo parašęs 600. 
Po jo mirties už keletą šilingų 
kaikurie rankraščiai buvo par
duoti iš varžytinių. Nežiūrint 
draugų pastangų, gaidų leidėjai jo 
kompozicijom nesidomėjo.

Schubertas dievino Bethoveną 
ir labai norėjo palaikyti su juo 
ryšius, tačiau Bethovenas, bū
damas kolosalinė asmenybė, ne
turėjo nei noro, nei laiko bend
rauti su kitais kompozitoriais. 
Tik vieną kartą Schubertas buvo 
susitikęs su savo dievaičiu. Li
kimo ironija: Schubertas buvo pa
laidotas vos keletą pėdų nuo Bet
hoveno. Mirties tyloje jie buvo 
arčiau vienas kito, kaip gyveni
me.

Anselmas, laikydamas Schu
berto šedevrą spintoje, retkar
čiais rankraštį išimdavo iš spin
tos, pavartydavo lapus, nuošluos- 
tydavo dulkes ir vėl įdėdavo į 
spintą, laukdamas progos, kada ši 
brangenybė jam kada nors pra
vers. Tačiau kartą jis prasitarė 
broliui Juozui, kad Schubertas 
jam esąs dedikavęs simfoniją ir 
kad jis ją turi. Juozas prikalbė
jo Anselmą parodyti ją Vienos Fil
harmonijos dirigentui Herbekui. 
Herbekas atvyko į Grąžą pas An
selmą. Apžiūrėjęs rankraštį, jis 
pamatė, kad savo rankose varto 
muzikos šedevrą. Jis prašo leis
ti ją viešai Vienoje išpildyti. Pa
klausus Anselmo kodėl simfonija 
turi tik dvi dalis, Anselmas jam 
atsakė, kad Schubertas jam tiek 
davęs. Anselmas sutinka išleisti 
iš savo rankų rankraštį tik su ta 
sąlyga, kad Vienos Filharmonija 
išpildys jo paties tris simfonijas. 
Herbekas sutinka.

Po 40 metų nuoSchubertomir
ties, jo vardas kaip gaisras iš
siplečia po visą kultūringą pašau-

PASLAPTIS
lį ir jo veikalai virsta neišskiria
ma koncertinių programų dalimi. 
Kuomet buvo paskelbta, kad Vie
nos F ilharmonijos orkestras pir - 
mą kartą išpildys Schuberto "Ne
užbaigtąją Simfoniją", muzikai ir 
muzikos mylėtojai iš įvairių pa
saulio dalių suvažiavo į Vieną da
lyvauti šiame istoriniame kon
certe. Sa.lė buvo perpildyta. Kuo
met Herbekas pakėlė dirigento 
lazdelę, įsiviešpatavo mirtina ty
la. Pradėjo sklisti pirmieji ne
paprasto grožio garsai. Momen
tui salėje pasigirdo tylus žavesio 
subangavimas, kuriam nutilus, 
visi vėl klausėsi kaip užhipnoti
zuoti. Pasibaigus simfonijai, pa
sipylė tokia audra aplodismentų, 
kad dirigentas iš naujo buvo pri
verstas simfoniją pakartoti.

Visi faktai rodo, kad Schuber
tas buvo sukomponavęs pilną ke

turių dalių simfoniją, nes jis ne
paliko nevienos neužbaigtos kom
pozicijos ir būtų keista, kad jis 
per Anselmą Grąžo Muzikos drau
gijai būtų pasiuntęs tik dvi dalis, 
tuo labiau, kad jis po parašymo 
simfonijos, dar gyveno šešerius 
metus. Tačiau dabar kyla klau- . 
simas, kur dingo dvi paskutinio
sios simfonijos dalys?

Anksčiau paminėtos studijos 
apie Schubertą autorius prieina 
šios išvados: nutarus po 43 metų 
tylos atskleisti pasauliui dalį 
paslapties ir pakvietus Vienos 
Filharmonijos dirigentą Herbeką 
atvykti pas save, Anselmas mo
mentaliai pradėjo gailėtis savo 
žygio. Tiek metų besigėrint rank
raščiu ir jį dažnai vartant jam 
pagailo su juo skirtis, kaip šykš
tuoliui su pinigais. Jis nutaria ne
atiduoti Herbekui visos simfoni
jos, o tik dvi jos dalis, papasa- 
kojant Herbekui neįtikėtiną isto
riją, jog Schubertas neužbaigė

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų piknike rugsėjo 16 d. akto
rius J. Kaributas ir V. Gilys. L. Briedžio nuotrauka

LIETUVIŲ TEISININKŲ ŽINIAI
Lietuvių Teisininkų Draugijos 

Centro Valdyba skelbia Draugi
jos Centro Valdybos Revizijos 
Komisijos ir GarbėsTeismo rin
kimus.

Pagal LTD centriniams orga
nams rinkti nuostatus, Draugijos 
centriniai organai gali būti ren
kami: Baltimorėje-Philadelphi- 
joje-Washingtone, Bostone, Chi
cagoje, Clevelande-Detroite, Los 
Angeles, New Yorke, Toronte- 
Hamiltone.

Nustatomi šie rinkimų termi
nai: kandidatai į centrinius orga
nus siūlomi iki 1962 m. lapkričio 
15 d. (pašto spaudo data). Kiek
vienas LTD narys gali pasiūlyti 
10 kandidatų į Centro Valdybą, 
5 į Revizijos Komisiją ir 5 į Gar
bės Teismą. Siūlytojas turi pa
teikti siūlomųjų kandidatų var
dus, pavardes, amžių ar gimimo 
datą, adresą ir rašto sutikimą 
kandidatuoti, taip pat savo adre
są.

Kandidatuoti gali kiekvienas 
LTD narys. Tačiau, kad centri
niai organai galėtų veikti, tikslin
ga yra, kad kandidatų siūlytojai 
savo siūlomus kandidatus parink
tų iš vienos kurios aukščiau nu
rodytos vietovės ar jų grupės.

Balsavimo lapai ir vokai pa
siunčiami balsuotojams iki 1962 
m. gruodžio 15 d.

Balsuotojai savo balsus pasiun
čia Rinkimų Komisijai iki 1963 
sausio 15 d. (pašto spaudo data). 
Balsai skaičiuojami 1963 m. va
sario 9 d.

Skundai teikiami iki 1963 vasa
rio 16 d. (pašto spaudo data).

Rinkimams vykdyti sudaroma 
Rinkimų Komisija: BirutėNovic- 
kienė, Jonas Šlepetys, Vytautas 
Vaitiekūnas. Komisijos adresas: 
Mrs. B. Novickienė, 95-12 108th 
Avė., Ozone Park 17, N.Y.

Malonūs Kolegos Teisininkai, 
tremties sąlygos mums ypatin
gai nepalankios. Galimybės ko 
mažiausios. Senatvė ir mirtis 
LTD visuomeninį darbingumą 
taip pat silpnina. Nepaisant visa 
to, mūsų tautos padėtis neat
leidžia mūsų nuo tam tikrų lie
tuvio teisininko pareigų tremty
je.

Pirmininkas: J. Bražins
kas, vicepirmininkai: V. Si
dzikauskas ir V. Stašinskas, 
iždininkas: M. Brakas, val
dybos nariai: J. Stiklorius, 
dr. A. Trimakas, sekreto
rius: dr. B. Nemickas.

simfonijos. Šios pasakos pagra
žinimui jis išplėšė pirmąjį tre
čiosios dalies puslapį. Tame lape 
buvo 9 suorkestruoti simfonijos 
taktai su aiškiomis išplėšimo žy. 
mėmis. Devintas taktas perplėš
tas per pusę. Ar įtikėtina,- kad 
Schubertas nepalikdamas nei vie
nos neužbaigtos kmpozicijos, 
staiga sustotų pusiautakty? Ar 
bent vienas rašytojas sustoja pa
rašęs pusę žodžio?

Po Schuberto mirties, jo drau
gas Juozas visą energiją sukau
pė savo brolio Anselmo kompo
zicijų propogavimui. Pamiršęs 
savo ištikimą draugystę Schu- 
bertui, jis skelbė, kad Schuber
tas tik dėlto žinomas, kad jis 
buvo brolio Anselmo draugas. 
Anselmas -- antras Mozartas ir 
Beethoveno įpėdinis...

Schubertas savo kompozicijo
se gyvena ir dabar, tačiau vel
tui jūs ieškosite muzikos žiny
nuose Anselmo Huertenbrenerio 
vardo. Trumpai tik pažymėta, 
kad Anselmas Huertenbreneris 
sukomponavo keletą nereikšmin
gų kompozicijų, o svarbiausiai, 
kad jis 43 metus laikė pas save 
"Neužbaigtąją Simfoniją", vieną 
iš muzikos literatūros brange
nybių.
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Šv. Antano Taupymo ir Skolinimo Bendrovė Ciceroj šį mėnesį 
mini savo gyvavimo 40 metų sukaktį. Visi tarnautojai, net ir pats 
bendrovės prezidentas P. Putrimas ir egzekutyvinis sekretorius 
J. Gribauskas visą šį mėnesį vilkės anų laikų drabužiais. Nuotrau
koje iš kairės: Emilija Barkauskienė, Stefania Bell, Juozas F. 
Gribauskas, Marta White, Povilas Putrimas, Loretta Stakienė, 
Frank Lang ir Elena Rukuižienė.

KVIEČIAME PRADĖTI IAUPTTI PAS RUSI

El/W MOKAME UŽ BONŲ
V/4A TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą,

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOIAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero SO, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,

sekretorius
CHICAGO PHONE ...............242-4395
SUBURBAN PHONE .............656-6330

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVE
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

PARAMĄ
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI

German Brandy.................................5th $4.79
Kron-Brannvin Aąuavit..................... 5th $3.98
Dujardin German Brandy ...............5th $5.29
Old American Wiskey Ful.1...............Qu. $3.98

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Qu. $0.98 
5th $0.98 
5th $1.29 
5th $0.98

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ąmbasador Vęrmouth
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VILNIUS - LIETUVOS ŠIRDIS
[Spalio devintąją prisimenant)

Kai eini pro Vilniaus miesto mūrus, 
Lyg visą Lietuvą širdy neši: 
Ir tą, kur jau 'praeity glūdi, 
Ir tą, kur spindi ateities laše . ..

P. Vaičiūnas
Vilnius, mūsų didžiųjų kunigaikščių miestas ir sostinė, yra 

nepakeičiama Lietuvos brangenybė, lyg tviskąs deimantas Čiur
lionio "Karalių pasakoje”. Nėra kito tokio brangaus Lietuvos 
miesto, kuris dvelktų gilia praeities dvasia, garsėtų senąją 
mokslų šventove, Vakarų Europos lygio architektūros ir męno 
paminklais. Tai gražiausias miestas Rytų Europos pasienyje. 
Dėl gausybės ligi šių dienų išlikusių statybos ir meno paminklų 
Vilnius ir dabar tebėra, tarytum, gyvas muziejus, vaizdžiai kal
bąs apie didžią miesto praeitį ir stiprią kultūrą, kuri sklido iš 
jo į visas Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos žemes. Ta ypatinga 
Vilniaus praeities dvasia dvelkia kiekviename miesto kampe
lyje ir stipriai gaivina bei jungia lietuvių širdis.

*
Nėra ir kito tokio Lietuvos miesto, kuris būtų patyręs tiek 

daug skaudžių smūgių. XIV amžiuje Vilnius išgyveno šarvuotų 
kryžiuočių užpuolimus. 1655-1661 m. čia siautėjo Maskvos ka
riuomenė, visa naikindama, degindama, plėšdama. Nusiaubė jį 
1702 m. užėmęs Švedijos Karolis XII. Parklupdė jį 1708-1710 m. 
didysis badas ir maras. 1792 m. rusų kariuomenė užėmė Vilnių 
ir sunki carinės Rusijos okupacija truko iki I pasaulinio karo 
pradžios. Skurdo ir badmiriavo Vilnius vokiečių okupacijos me
tu. Nebuvo lemta įsitvirtinti savojoj sostinėj ir atsikuriančiai 
Lietuvai, nes svetimų žemių ištroškęs pietų kaimynas klasta 
užgrobė Vilnių 1920 m. spalio 9 d., tepraėjus dviem dienom nuo 
pasirašymo Suvalkų sutarties, kuria Vilnius pačių lenkų buvo 
pripažintas Lietuvai. Ne gana to, lenkai ėmė veržtis į Lietuvos 
gilumą. Beveik dvidešimtmetis lenkų okupacijos — tai skau
džiausias lietuvių persekiojimo laikotarpis visame Vilniaus kraš
te. Dar neužgijus toms žaizdoms, nauja sovietų okupacija slegia 
jau nebe tik Vilnių, bet ir visą Lietuvą.

*

Cicero skautės didžiuojasi, kad viena iš jų tarpo buvo išrinkta šių metų Miss Lithuania būtent Dalia 
Šulaitytė, kuri yra ilgametė Aušros vartų tunto, Birutės draugovės adjutante. Ketvirtadienį, rugsėjo 27 
d. Birutės draugovės skautės surininko į specialią sueigą Šulaitytės pagerbti ir įteikė jai puokštę gėlių. 
Nuotraukoje, iš kairės pirmoje eilėje: Aušros vartų tuntininkė s. J. Bobinienė, vyr. skautė D. Šulaitytė- 
Miss Lithuania ir s. A. Baukienė, Birutės draugovės draugininke. Stovi iš kairės: Bobinaitė, Skorub- 
skaitė, Bernatavičiūtė, Kalnaitė, Krumplytė, Baukytė, Bobinaitė, Lašinskaitė, Grybaitė, Pračkailaitė, 
Baukytė ir Žibutytė. V. A. Račkausko nuotrauka

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

DĖL "LIETUVIŠKO DIALOGO”
Spalio devintoji... Ar gi bėra prasmės prisiminti tą klai

kią dieną, kada į Lietuvos sostinę įsiveržė lenkai ir privertė 
atsistačiusios Lietuvos vyriausybę su visomis įstaigomis keltis 
į Kauną? Juk dabar Vilnius ir maža Vilniaus krašto dalis pri
klauso Lietuvai, kad ir Sovietų Sąjungos okupuotai. Dabartinė 
sovietų diriguojama Lenkija, atrodo, lyg nebereiškia pretenzijų 
į senąją Lietuvos sostinę, bet kitokios nuotaikos vyrauja po II 
pasaulinio karo į laisvąjį pasaulį patekusių lenkų tarpe. Jie 
Londone ir kitur vis dar tebesvajoja apie Lenkiją ”nuo jūrų iki 
jūrų”, su Lvovu ir Vilniumi jos sudėtyje. Ii’ šįmet lenkai savo 
spaudoje mini keturių dešimtų metų sukaktį, kada 1922 m. 
vasario 20 d. vadinamas "Vidurinės Lietuvos seimas” nutarė 
susijungti su Lenkija. Visa tat mus ir verčia budėti.

*
Skaudus likimas buvo ištikęs Vilnių ir Vilniaus kraštą 1920 

m. spalio 9 d. Lietuviai, tie senieji krašto gyventojai, nerado 
ramybės savoje žemėje. Persekiojimai, kankinimai ir net žudy
mai lydėjo jų sunkią dalią. Nesulaukta užtarimo nei iš didžiųjų 
pasaulio galybių, nei iš Tautų Sąjungos. Laisvosios Lietuvos lie
tuviai visą širdgėlą giliai sukaupė savyje ir ugdė nepalaužiamą 
ryžtą kovai dėl savo neginčijamų teisių. Gal niekas taip lietuvių 
nesujungė draugėn, kaip ta Vilniaus nelaimė. Brendo gilus lie
tuvių tautinis susipratimas, visiškai atsipalaiduota nuo bet ko
kios lenkiškos įtakos. Maža tauta ir valstybė nepabūgo stoti 
prieš žymiai didesnį ir stipresnį kaimyną. Lietuviai atsitverė 
tvirta pasipriešinimo siena nuo lenkų. Nuo 1925 m. visoje Lie
tuvoje išplito Vilniui Vaduoti Sąjungos skyriai. 1937 m. pa
baigoje 612 skyrių buvo sutelkę net 27.000 narių; jų atsirado ir 
didesnėse lietuvių kolonijose Amerikoje. 1926 m. pradėtas leisti 
"Mūsų Vilnius”. 1938 m. pradžioje pasiekė 12.000 tiražą. 1931 
m. įsteigtas Vilniaus Geležinis Fondas buvo surinkęs net 565.000 
litų. Vilniaus klausimu išleista 96 leidiniai. Tai reikšmingi skai
čiai. O kur gi dar Lietuvos Saulių Sąjungos ir kitų patriotinių 
organizacijų atlikti darbai, brandinę ryžtą kovai dėl Vilniaus!

❖

Ar iš viso to būta kokios naudos lenkams, tenka labai pa
abejoti. Kad nustota daugelio draugų — visai aišku. O turėti 
gpj’ų draugų — visad pravartu. J, Puzinas

AR YRA PRASMĖS?
Spalio 1 d. Dirvos ’113 Nr. 

pranešime apie Tėvynės Mylė
tojų Draugijos seimą rašoma:

"Lietuvos Žemių Aprašymai 
knygos išleidimas pareikalauja iš 
mūsų visų daug darbo, lėšų ir 
pasišventimo. Mums pritaria 
daug tautiečių, tik mes patys tu-, 
rime energingiau griebtis dar
bo".

Bet spaudoje jau buvo pla
čiai rašyta, kad Lietuvos Že
mių Aprašymą, net trijuose to
muose, Leidžia Lietuvių Enci
klopedijos leidykla Bostone, tik 
kitu pavadinimu -- Mūsų Lietu
va, kurio I-as tomas jau renka
mas ir dar prieš Naujus Metus 
žada pasirodyti viešumoje.

Ar yra prasmės Tėvynės My
lėtojų Draugijai leisti panašų 
(analoginį) veikalą? Šiuo reika
lu TMD Centro Valdyba turėtų 
plačiau painformuoti visuomenę.

3. Griežė, 
Dorchesier

<i VI.',TIK TAIP YRA
■ . I', l'r'/ir/'; Raila savo aisikir- 

• im<- I. ‘!m<-i'iii.'ii dėl Lii-.i uvos Ai- 

stovo rašo: "Tokio titulo jis netu
rėjo, neturi ir jo neįgijo, kadangi 
iš viso tokio teisinio titulo nėra 
Lietuvos diplomatinėj tarnybo
je." Stebiuosi kaip p. Raila taip 
staigiai iš "pabėgusio" žurnalisto 
pasidarė teisinių normų ir diplo
matinio protokolo žinovu. Bet tai 
mums ir nesvarbu, nes visuome
nė diplomatinių protokolų ir ne
svarsto, bet žiūri faktinės padė
ties. Niekas nei Lietuvoj nei čia 
savo atstovų užsieniuose neti
tulavo pagal jų diplomatinius pro
tokolus, o tiesiog vadino Lietuvos 
Atstovas Amerikoje, Prancūzijo
je ir t.t. Mums eiliniams lietu
viams p. Rajeckas yra Nepriklau
somos Lietuvos reprezentan
tas -- taigi ir Lietuvos Atstovas, 
nes jis tik vienas turi teisę kal
bėti Nepriklausomos Lietuvos 
vardu Amerikoje. Mielasis, čia 
ne protokolas, man ir tikrai tūks
tančiams lietuviu p. Rajeckas, ar 
kitas ton vieton teisiniu keliu atė
jęs lietuvis yra, buvo ir bus Lie
tuvos Atstovas. Tik labai mažai 
grupelei parsidavusių raudonie
siems neva tai lietuvių, tokiu at
stovu yra "draugai” Kapočius ar 
Šalčius.

Mečys Šimkus
Chicago

KURIS GERESNIS LAIKRAŠTI
NINKAS?

Kur pasirodo B. Raila, ten at
siranda ir gyvumo,susidrumsčia 
soti kasdienybė, pabunda patrio
tizme užsnūdusiejj, veiksniai pa
sinio ausis, ramūs žmogeliai, pa-

Perskaičius Salomėjos Narkė- 
liūnaitės straipsnį rugsėjo 21 d. 
Vienybėje "Lietuviško dialogo 
beieškant...", kyla rimtas klau
simas: kur eini, Salomėja? Ka
dangi tą straipsnį iššaukė mano 
pastabos viename susirinkime 
kalbant apie Helsinkio festivalį, 
jaučiu pareigą dėl to straipsnio 
pasisakyti.

Minimu straipsniu, man atro
do, S.N. pirmoj eilėj norėjo skai
tytojams sudaryti vaizdą, kad 
daugelis išeivijos lietuvių, ypa
tingai jaunimas, vardan lietuviš
kojo dialogo, siekia besąlyginio 
kontakto su visu tuo, kas atklys
ta iš pavergtosios Lietuvos. To
kį dialogą ji pristato kaip būti
nai reikalingą, nepaisant, kad kon. 
taktas yra beveik be išimties su 
Lietuvos pavergėjais arba jų pa
kalikais. Jai, atrodo, nerūpi, kad 
tokio dialogo pasėkoje mes pri
pažįstame Kremliaus tarnus, 
kaip teisėtus Lietuvos valdovus, 
ir suteikiame jiems progą ne
teisėtai kalbėti Lietuvos žmonių 
vardu. S.N. sudaro įspūdį, kad 
Lietuvos laisvinimo organai, ku
rie jos nuomone savo pažiūro
mis yra atsilikę nuo gyvenimo, 
stengiasi tuos kontaktus nutrauk
ti. Ji su pašaipa atsiliepia apie 
mūsų laisvinimo veiksnius, va
dindama juos "vilkine vyresny
be", "triukšmingais patriotais", 

sidaro neramūs, kraipo savo iš
mintingas galveles. Visi randa 
ką veikti. Arba - visiems suran
dama darbas. Malonu turėti tokį 
"darbdavį".

Kiekvienam redaktoriui būd- 
ninkai sutvaksėtų smilkiniuose, 
kakta nupradalgiuotų saldžiu pra
kaitu, jeigu jo bendradarbių tar- 
pan įstatytų koją toki spaudos 
"žvėrys”, kaip B. Raila ir V. 
Meškauskas. Abu gabūs vyrai. 
Jiedu gal nepakeltų porinio veži
mo pirmagalio, gal nepajėgtų vie
nu ypu išgerti po kibirą alaus, 
tačiau lietuvių tarpe nėra tokio 
laikraštininko, kurio jie nepra
lenktų.

B. Raila taip pat nemėgsta 
kuždėti, kad ir į šventojo ausį. 
Jeigu ką taria, tai taria garsiai 
kad visi girdėtų. Garsiai pasi
sakė ir dėl p. J. Rajecko diplo
matinio statuso-titulo. Principe 
sutinku su Broniu Raila. Tačiau, 
vėlesniuose savo rašiniuose, jis 
lyg ir pradėjo trauktis... iki Ky
bartų. Nesu pasirengęs jo taip 
toli lydėti. Tokiai kelionei reikė
tų ir gero pusmaišio sukorių...

V. Meškauskas, kaip laikraš
tininkas, visuomet naujas, žodis 
šviežias, nenuobodus. Savo ge
rus straipsnius dar sustiprina 
garsių žmonių retomis mintimis.

Jeigu mane kas paklaustų, ku
ris laikraštininkas geresnis -- 
Bronys Raila ar Vyt. Meškaus
kas -- ant greitųjų negalėčiau at
sakyti šitokio klausimo.

Kuris geresnis laikraštinin
kas?

B. Beržinis 
Chicago, 111,

Romas Kezys
ir tuo pačiu metu didvyrio au
reole papuošia tarybinės Lie
tuvos lietuvius, nedarydama 
skirtumo tarp komunistų ir pa
vergtųjų lietuvių. Be to, straips. 
nyje yra klaidinančių informaci
jų.

Neabejotiną tarybinės propo- 
gandos įtaką parodo S.N., kai ji 
sako, kad laisvojo ir komunis
tinio pasaulio žmonės po pasima
tymų "turi atiduoti duoklę saviš
kei sistemai". Tai yra tiesa, kiek 
tai liečia komunistinę sistemą. 
Tačiau Vakaruose juk gali lais
vai kalbėti ir prieš "sistemą". 
Jau vien jos straipsnis "Vieny
bėje" parodo, kad nebūtina lais
vajam pasaulyj atiduoti duoklę 
"sistemai". Ką nori, tą rašai. 
Pav., Narkėliūnaitė ir Šalčius 
savaip pasakojo apie Lietuvos 
gyvenimą. Gi Stukas ir Kurai
tis pasakojo visai ką kitą. Tai
gi, čia galima įvairias nuomo
nes reikšti. Nagi, pabandyk pa
vergtosios Lietuvos laikraščiuo
se šalia duoklės komunistinei sis
temai pasakyti ir skirtingą nuo
monę. Pasakyt gal ir pasakysi, 
bet po to vargiai ar beišvysi 
dienos šviesą. Sovietai, žinoma, 
labai pageidauja, kad pasaulyje 
vyrautų nuomonė, jog ir Rytuos, 
ir Vakaruos, atidavus duoklę sis
temai, gali rašyti ir kalbėti ką 
nori. Gaila, kad S.N. paremia šį 
Sovietų propagandos burbulą. 
Mes, kurie abi sistemas savu 

kailiu patyrėme, sunkiai šiam me
lui betikėsime, nepaisant, ar jį 
sakytų S.N. ar Kremliaus propa
gandistai. Kiek tai liečia mane, 
aš neturėjau jokių įsipareigoji
mų rašyti vienaip ar kitaip, 
idant patenkinti "sistemą". Ra
šiau tai, ką aš patyriau. Nera
šiau to, kas galėtų pakenkti Hel 
sinkyje mano sutiktiems tikriems 
lietuviams.

Melą skleidžia S.N. kai sako: 
"Sveikintina yra Amerikos lie
tuvių skautiškos spaudos inici
atyva pasiųsti į Helsinkį savo at
stovus..." Skautiška spauda to
kios iniciatyvos nesiėmė. Šiuo 
reikalu be abejo galėtų pasisa
kyti skautiška vadovybė. Mums 
analizuojant S.N. straipsnį, įdo
mu tai, kad ji stengiasi sudary
ti įspūdį, jog ir skautai žygiuoja 
į "lietuviškodialogo" sūkurį,kaip 
tą dialogą supranta S.N. Atrodo, 
kad ir skautai nusisuko nuo 
"triukšmingų patriotų” ir trau
kia paskui Narkėliūnaitę. Čia rei
kia pastebėti, kad ne tik skautai, 
bet ir visa blaivioji lietuvių išei
vija ilgisi ir ieško dialogo su pa
vergtosios Lietuvos lietuviais -- 
su lietuviais, bet nę su Krem
liaus garsiakalbiais. Bet koks 
nuomonių skirtumas tarp jauni
mo ir laisvinimo veiksnių "lie
tuviško dialogo" klausimais yra 
grynai S.N. fatazijos padarinys. 
Jei kuriose srityse jaunimo pa
žiūros ir skiriasi nuo vyresniųjų, 
tai šiame "lietuviško dialogo" 
klausime jos visiškai sutampa. 
Man tenka artimai dirbti su jau
nimu,ir susipažinti su jų pažiū

romis įvairiais klausimais. Galiu 
užtikrinti, kad S.N. viltis sušildy
ti išeivijos jaunimo ir Lietuvoj 
gyvenančių Maskvos tarnų santy
kius neturi jokio pagrindo.

Kaip S.N. įžiūri tarybinių lie
tuvių išdidumą, susitikus su lais
vojo pasaulio lietuviais, ir kaip 
ji tą išdidumą pateisina, neįma
noma eiliniam piliečiui supras
ti. Jie būk tai išdidūs todėl, kad 
"kruvinomis rankomis" atstatę 
nuniokotą kraštą, kai mes tuotar. 
pu bėgome į vakarus geresnės 
duonos ieškoti. Nežinau, kuris iš 
laisvojo pasaulio lietuvių tokį iš
didumo jausmą patyrė susitikęs 
su lietuviais iš anapus. Aš susi
dariau tvirtą įspūdį, kad ne jų iš
didumas , bet baimė buvo pati cha - 
rakteringiausia žymė visų mano 
susitikimų. Baimė įsijungti į at
viras, nuoširdžias diskusijas lie
tuviškais klausimais. Grupės pri
žiūrėtojai -- politrukai bijojo, 
kad diskusijos gali nevykti taip, 
kaip jie to pageidauja, o likusie
ji bijojo politrukų.

S.N. pritaria vienos komunis
tės atsakymui į mano kvietimą 
papietauti gerame restorane. Tas 
atsakymas buvo "Kai atvažiuo
si į Vilnių, tada papietausim. Čia 
jūs nesate jokie šeimininkai". 
Negaliu suprasti kas yra blogo 
su pietavimu Helsinkyje. Aš bent 
žinau, kad, Helsinkyje pietauda
mas, galėsiu pakalbėti laisvai, 
be jokios baimės atsidurti dabok
lėj už savo žodžius. O Vilniuje 
kas manęs lauktų už atvirą žo
dį, galiu tik nujausti. Šiai komu
nistei, žinoma, Vilniuje būtų daug 
patogiau kalbėti, kur jai būtų pri
einamos visos sovietinės siste
mos priemonės tokį pokalbį iš
naudoti savos propogandos tiks
lams. Įdomu, kad ir S.N. yra tos 
pačios nuomonės. Ne dėl jų iš
didumo ar prasto rūbo, kaip ma
no S.N., mūsų pokalbiai buvo ne
įmanomi, bet dėl to, kad sovie
tiniai politrukai buvo įsitikinę, 
kad iš tokių pokalbių jie neturės 
jokios naudos komunizmo pro
pagandai.

Šnekant apie prastą rūbą, klau 
simas kyla, kada gi pagaliau So
vietų Sąjungos piliečiai apsirengs 
padoriau. Jau 18 metų po "perga
lės", o kraštą dar vis atstato 
"kruvinomis rankomis". Pažiū
rėkite į karą pralaimėjusią ir 
visiškai buvusią sunaikintą Vo
kietiją, kaip jos žmonės apsirė
dę. Atrodo, kad ne karas, bet 
"Didžioji tėvynė" Lietuvai skur
dą neša. Šia proga derėtų pasiū
lyti, kad S.N. galėtų dažniau kri
tišką žodį užmesti Lietuvos oku
pantui už šį skurdą vieton besi
rūpindama su jo pakalikais puo
selėti "lietuvišką dialogą".

S.N. daro išvadą, kad mano 
pakvietimas tarybinių lietuvių 
vakarienei buvo klaida, bet ne 
"fatališka". Tą patį sakė ji man 
ir telefonu. Tuomet klausiau jos, 
ką aš turėjau daryti. Juk, sakau, 
gatvėje kalbėti buvo neįmanoma, 
į savo gyvenvietę jie neįsileido, 
į mūsiškę nėjo, o į restoraną 
kviesti yra klaida, tai kaip gi tą 
dialogą užmegsti? S.N., žinoma. 

neturėjo atsakymo. Bet savo 
straipsnyje ji vis dėlto nurodo, 
kad, dabar pasimokęs ateityje ži
nosiu, kaip reikia per tokius pa
simatymus laikytis. Gal manai, 
Salomėja, kad reikėtų pagarbin
ti tarybinės Lietuvos valdovus? 
-- Ne. Sovietinės Lietuvos gar
binti aš nesiimsiu, nors tai gal 
ir sudarytų palankias sąlygas Ta
vo propaguojamam "Lietuviškam 
dialogui".

Pasiliko koktus įspūdis, kad 
S.N. iš kailio neriasi ieškoda
ma progų apkaltinti mus, iš lais
vojo pasaulio, gi šviesiausiom 
spalvom bando nupieštituos kelis 
raudonuosius, su kuriais mums 
teko diskutuoti. Apie mus ji su pa - 
gieža sako: "siūlinėja ameriko
niškas cigaretes", "demonstruo
ja baltus lietpalčius", o ta mer
gina (30-35 m.), kuri atsisakė 
mano siūlomos cigaretės ir at
kirto, kad nenori su mumis va
karieniauti, S.N. akyse yra "jau
nimas iš Vilniaus". Kas gi blo
go pasiūlyti cigaretę arba vilkė
ti paprastą šviesios spalvos liet
paltį? -- Nieko blogo, tačiau S.
N., besistengdama mussujuodin- 
ti, taip sudėstė šių faktelių žo
džius, kad mes atsidūrėme pajuo
kos objektai, o ta raudona mer
gina nušvito lyg ji būtų tauraus 
lietuviškumo simbolis.

Grįžęs iš Helsinkio parašiau 
porai laikraščių savo įspūdžius, 
ir pasirašiau slapyvardžiu. S.N. 
iš to daro išvadą, kad aš bijau
si gauti pylos nuo "triukšmingų 
patriotų" ‘ už "ryšio su tėvyne 
siekimą". Žinant visas mano vy
kimo į Helsinkį aplinkybes, ne
galiu apsispręsti,ar ši S.N. iš
vada yra daugiau juokinga ar 
kvaila. Nesiimu to spręsti, ta
čiau visuomenės informacijai tu
riu pranešti, kad daug žmonių, 
aktyviai dirbančių Lietuvos lais
vės kovoje, apie mūsų kelionę į 
Helsinkį žinojo iš anksto, tad kal
bėti apie mano baimę pasisakyti 
savo pavarde dėl S.N. nurodytos 
priežasties, yra tik nevykęs ban
dymas sudaryti mūsų visuomenė
je skilimo įspūdį. Nenorėjau sa
vo pavardės minėti dėl asmeniškų 
priežasčių. Prašiau, kad ir S.N. 
neskelbtų. Bet ji numojo ranka, 
duodama suprasti, kad mano as
meniški interesai jos nei šildo nei 
šaldo. (Tarp kita ko --S.N. mano 
pranešimo apie Helsinkį išklau
sė nekviesta įsibrovusi į užda
rą Akademinio Skautų Sąjūdžio N. 
Y. skyriaus sueigą. Jei iš anksto 
būtų žinota, kokiu tikslu ji ten 
atsilankė, be abejo ji būtų iš tos 
patalpos savanoriškai ar su pa
galba pasišalinusi).

Piktinuosi vienu argumentuku- 
ris dabar jau yra virtęs beveik 
klasišku, ir kurį S.N. savo straips
nyje panaudojo: "Tokios rūšies 
dialogas, tiesa, atrodo, geriau 
prilygsta lankytojo kalbai su už 
grotų sėdinčiuoju. Bet argi gi
minės neskuba kalbėtis su saviš
kiais, kad ir prie kalėjimo sar
go". Skuba, Salomėja, labai sku
ba. Ir ką jie veikia atskubėję?-- 
Ogi kalbasi su kalėjimo sargu, 
kai tuo tarpu už grotų sėdinty
sis pasilieka ten ir toliau sėdė
ti, vildamasis, kad kada nors 
bus ir jam leista su saviškiais 
pakalbėti, ne vien jo sargui.

Kažin kaip Narkėliūnaitė pa
sijustų tokioj situacijoj, kurioj 
aš patekau, būdamas Helsinky
je, ir kurį čia paviršutiniškai 
galiu atpasakoti: kalbuosi su vie
nu asmeniu iš pavergtosios Lie
tuvos. Jis gerte geria mano žo
džius, lyg troškulį bandydamas pa
sotinti. Skuba papasakoti apie sa
ve, ir tuo pačiu metu bailiai dai
rosi į šalis, kad grupės politru- 
kas nepastebėtų jo kalbant su ma
nimi. Nei dalelės nespėjom pasi
pasakoti vienas kitam, kai su
sidarė tokios aplinkybės, kad jau 
reikėjo skirtis. Stipriai suspau
džiau jo virpančią ranką. Sužvil
gėjo ašaros jo akyse. Negalėjau 
ir aš sulaikyti savo verdančių 
jausmų. Per sukastus dantis iš- 
spaudžiau:"Mes kovosime, o jūs 
laikykitės" -- "Gerai", sušnibž
dėjo jis virpančiu balsu, "o tuo 
tarpu juokimės per ašaras". Su 
šiais žodžiais nusisuko ir dingo 
gatvės sūkuryj.

KAS DIRVOS NESKAITO 
■ DAUG NUSTOJA!
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MUSU SVEIKATA DR. STEPONAS BIEŽIS

APSINUODIJIMAS GRYBAIS
Rudens metu, grybų sezonui 

artėjant, daugelis lietuvių mėgs
ta pagrybauti. Vieni vyksta į miš
kus malonia rudens gamta pasi
gėrėti, gi kiti, į tai rimčiau žiū
rėdami, tikisi parsivežti maišus 
grybų.

Grybai pagrįstai laikomi ypa
tingu skanėstu, ypač kai jie švie
ži ir priedui dar sava ranka su
rinkti. Tikrumoje nedaug žmonių 
rasime, kurie nemėgtų grybų. 
Grybaj kaip maistas neturi jo
kios vertės, nes jų pilnas puodu
kas teduoda vos dvi kalorijas. Ne 
turi jie nei kitokių maisto verty
bių, būtinų žmogaus sveikatingu
mui. Taigi šiuo požiūriu visai ga
lima be jų apsieiti, nenuskriau- 
džiant sveikatos. O visgi jie mė
giami nuo senų laikų.

Šiauriniame Amerikos konti
nente priskaitoma virš 3000 rū
šių grybų. Taigi, yra iš ko pasi
rinkti. Vieni grybai visiškai sau
gūs valgyti, kiti gi, labai nuodin
gi. Pagal skonį ir kvapą jie 
neišskiriami, nes jie vienodai 
skanūs, neišskiriant ir-pačių nuo
dingiausių. Taigi, gomurys nėra 
sprendėjas, kurie saugūs ir kurie 
pavojingi. Kas jų sudėtį ir iš
viršinę išvaizdą atsidėjęs studi
javo, tas gali pajėgti vienus iš
skirti iš kitų. Bet ir ekspertas 
nevisuomet esti teisus ir dažnai 
suklysta. O šiaip jau pripuola
mas grybautojas negali būti tik
ru sprendėju ir dėlto jokiu būdu 

eglute
Režisuoja - Zita Kevalaitytė - Visockienė
Vaidina - Marquette Pk. Lituanistinės klasės mokiniai 
Muzika - Faustas Strolia
Baletas - Joana Vilkaitė
Dekoracijos - dail. Jurgis Daugvila 
Rūbų škicai - dail. Vanda Balukienė

Turtingas BUFETAS
Vakaro pelnas skiriamas lietuvių vaikų vieninteliam 

laikraščiui “EGLUTĖ”.

LIETUVIŲ VAIKŲ LAIKRAŠTIS 
kviečia visą lietuvišką visuomenę 
sekmadienį, spalio 14 d., 3 vai. p. p. į

JAUNIMO CENTRĄ, 5620 South Ciaremont Avenue 
pasižiūrėti D. Lipčiūtės - Augienės vaidinimo

"ŽVAIGŽDĖ"

Atlikime tautinę pareigą, ateikim į parengimą.

Rengia - Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų Rėmėjų 
Marquette Park skyrius

po vaidinimo
ŠOKIAI ir Žaidimai, kuriuos tvarkys 

A. Prapuolenytė ir F. Strolia

neprivalo imtis rimtos atsako
mybės, nes tai gali reikšti susir
gimus ir net mirtį, ko nemažais 
skaičiais pasitaiko kiekviename 
sezone. Todėl bus saugiausia 
grybautojui abejotinos rūšies gry
bus palikti ramybėje, visai jų nė 
neliesti. Taigi, jei nesi visiškai 
tikras, neliesk to grybo, aiškiai 
žinodamas, kad neparveši grės
mės sau ir šeimai. Geriau gr^žk 
namo tuščiomis arba tik su sau
jele tikrai žinomų grybų, vietoje 
imtis rimtos rizikos.

Grybais apsinuodyjimas vyksta 
dvejopai: ūmai, t.y. tuojau po ska
naus pasigardžiavimo ir pavėluo
tai, dažniausia po 6-15 valandų 
pavalgius. Apsinuodyjimo ženk
lai panašūs, būtent, aštrūs pilvo 
raižymai, vėmimas, viduriavi
mas, širdies nusilpimas, jėgų 
sumažėjimas ir kraštutiniuose 
atstitikimuose netekimas sąmo
nės ir mirtis. Ligos sunkumas ir 
pagyjimo galimybės daugiausia 
priklauso nuo to, kiek grybų su
valgyta ir taip pat kiek ta rūšis 
nuodinga. Taip pat ir paties žmo
gaus jautrumas yra reikšmingas. 
Visi grybais apsinuodyjimai lai
kytini rimtomis ligomis, nors iš 
pradžios simptomai ir būtų leng
vo pobūdžio. Dar nekurie grybų 
nuodai smarkiai paveikia širdį 
ir inkstus, kuriuos tiek sunai
kina, kad ligonis už kelių dienų 
neišvengiamai miršta, nors ir 
būtų suteikta atitinkama medici-

Busimasis dailininkas...

nos pagelba. Nekuriais staigiais 
atsitikimais esama specifinio 
vaisto, bet šis vaistas privalo bū
ti panaudotas taip pat staigiai, pir
miesiems apsinuodyjimo ženk
lams pasireiškus.

Paruoštų stalan grybų saugu
mą atpažinti nebeįmanoma, nes 
skonis ir kvapsnys vienodai ma
lonus, tiek saugiųjų, tiek nuodin
gųjų. Dar ir šiuo metu nekurios 
šeimininkės teigia, kad įmetus 
sidabrinį pinigą į verdančius gry
bus, jos galinčios nustatyti grybų 
nuodingumo buvimą ar nebuvimą. 
Tai yra gryna fantazija, kuria 
tegul niekas nežaidžia ir nerizi
kuoja savo sveikatos ir gyvybės. 
Kur kas saugiau už tą pinigą nu
sipirkti krautuvėje marinuotų 
grybų, kurie visuomet saugūs ir 
tiek pat skanūs.

PADĖKA
LB Chicagos apygardos valdy

ba, užbaigus Nepriklausomos 
Lietuvos pavilijono įrengimo š. 
m. Tarptautinėje Prekybos paro
doje pajamų ir išlaidų apyskaitą, 
reiškia nuoširdžią padėką žemiau 
išvardintoms organizacijoms ir 
atskiriems asmenims, kurie pa- 
vilijonui įrengti aukojo:

Amerikos Lietuvių Tautinė 
S-ga Chicagos skyrius $350.00.

V. Civinskas - $150.00
LB Brighton Parko apylinkė - 

$117.00.
Ill.inois Lietuvių Gydytojų S- 

ga - $100.00.
LB Rockfordo apylinkė - 

$100.00.
Po $50.00 aukojo: Lietuvių Ve

terinarijos Gydytojų S-ga, ALTS- 
gos East Chicagos skyrius, LB 
Bridgeporto apylinkė, LB Gage 
Parko apylinkė, Dr. L. Kriauče- 

liūnas, Jonas Klimas.
Po $25.00 - F. Mackevičius, J. 

Gradinskas, LK Ateitininkų Sen
draugių S-ga, Lietuvių Agrono
mų S-ga, Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris, LB Town of 
Lake apylinkė, LRK Ateitininkų 
Sendraugių S-gos Chicagos sky
rius, J. Lieponis-Furnitur Cen
ter, Lietuvių Gailestingų Seserų 
S-ga, Lietuvių Dantų Gydytojų 
S-ga, Lietuvių Veteranų S-gos 
Ramovė Chicagos skyrius, Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Chicagos skyrius, 
LB Waukegano apylinkė, Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-ga, Lithuanian 
Chamber ofCommerce, Chicago
je, J. Gribauskas, Dr. Juzefina

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDRDVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

ir Dr. K. Aglinskai, Dr. Kazys 
Ambrozaitis, Dr. Petras Kisie
lius, Dr. Pranas ir Jaunutė Ja
rai, Antanas Petkus, LB Mar- 
quette Parko apylinkė.

Po $20.00 - Lietuvių Kun. Bi
rutės Karių Šeimų moterų S-gos 
Chicagos centrinis skyrius, LB 
Milwaukee apylinkė, LB E. Chi
cagos apylinkė, Parama - Janu- 
šaitis ir Mažeika.

Po $ 15.00 - LB Roselando 
apylinkė.

Po $10.00 - Amerikos Lietuvių 
Montessori D-ja,MarąuettePar
ko Lietuvių Namų Savininkų D-ja, 
Mikas Rėklaitis, LB St. Louis 
apylinkė, Vytauto Didžiojo Saulių 
kuopa, Lietuvių Krikščionių De
mokratų S-ga, Alg. Kurauskas, J. 
Vasaitis, M. Morkūnas, Al. Lau- 
ritis, Dr. B. Gaidžiūnas, Dr. 
Gediminas Grinis, Dr. Janina ir 
A. Jakševičiai, Dr. Ferd. Kau

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

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

• 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

Chartered and Sup»rvi*»d by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 

P Kone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

nas, Dr. A. Milius, Dr. A.JRazma, 
Dr. J. Šalna, Dr. Albinas Šmulkš
tys, Kun. Prel. I. Albavičius.Ta- 
landis Foods, Palangos restora
nas.

Kiti aukojo mažesnėmis sumo
mis.

Iš viso iš organizacijų ir at
skirų asmenų Nepriklausomos 
Lietuvos pa vili jonui įrengti gauta 
$2.049,00 aukų.

Be to, gautas $700.00 - - iš Lie
tuvos Generaliniam Konsului Dr. 
P. Daužvardžiui pagerbti išlaidų 
likutis ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomojo Komiteto 
$500.00 propogandiniam leidiniui 
išleisti.

Parodos pavilijono organizavi
mas ir propagandinės brošiūros 
išleidimas (atspausdinta 20.000 
egz.) LB Chicagos apygardos val
dybai atsėjo $3,600.00.

LB Chicagos Apygardos 
Valdyba.

Vert'ėJ. P. Palukaitis
(73)

Janscis ilgai j jį žiūrėjo, kažką galvodamas, paskui 
pakėlė ranką ir perbraukė kaktą — galbūt nusišluosty- 
damas prakaitą.

— Vinica? — jis nuleido ranką ir nukreipė žvilgsnį 
į neaiškią tolumą. — Kodėl klausi mane apie Vinica, 
Michaelį?

— Aš nežinau. Julija kalbėjo apie ją; galbūt aš netu
rėjau klausti. Prašau atleisti, Jansci, ir daugiau nebe
galvoti apie tai.

— Tamstai nereikia atsiprašinėti, o aš turėsiu vi
sada galvoti apie Vinicą. — Jis nutilo ir po valandėlės lė
tai tęsė: — Aš jos niekada neužmiršiu- Tai buvo 1943 
metais, ir aš tada buvau su vokiečiais, kai mes netoli 
NKVD būstinės atkasėme aukšta tvora apsuptą žemės 
plotą. Tai buvo masinis kapas su dešimt tūkstančių nužu
dytųjų. Mes radome ten mano motiną, mano seserį, mano 
dukterį — Julijos vyresnę seserį — ir mano vienintelį 
sūnų. Mano duktė ir sūnus buvo palaidoti gyvi — tai bu
vo nesunku nustatyti.

Janscis kalbėjo toliau, ir tamsūs, karščiu kunkuliuoją 
požemiai po sušalusia Szarhazos žeme nustojo Reinoldui 
egzistavę. Jis užmiršo siaubingąją būklę, kurioje buvo 
jie-patys atsidūrę, nebegalvojo apie tarptautinį skandalą, 
kurį iššauktų jų byla, jis užmiršo žmogų, kuris degė juos 
sunaikinti, jis net nebegirdėjo laikrodžio tiksėjimo. Jis 

tegalėjo galvoti tik apie tą vyrą, kuris čia priešais sėdėjo 
ir taip ramiai, paprastai pasakojo apie tokius siaubingus 
įvykius, ir apie stebuklą, kad tas vyras ne tik sugebėjo 
neprarasti savo proto, bet dar tapti išmintingu ir maloniu 
žmogumi su visiškai laisva nuo bet kokios neapykantos 
snuimi. Reinoldas žiūrėjo į jį ir žinojo, koks žmogus bu
vo tas vyras, bet jam taip pat buvo aišku, kad visiškai 
jo suprasti niekada nepajėgsiąs.

— Nesunku skaityti tamstos mintis, — draugiškai 
pasakė Janscis- — Aš praradau tiek daug artimiausių ir 
mylimiausių žmonių, ir kurį laiką dėl jų vos nepraradau 
savo proto. Grafas — jo istoriją tamstai papasakosiu 
kurią dieną — net dar daugiau prarado, negu aš; aš bent 
turiu dar Juliją ir, esu giliausiai įsitikinęs, savo žmoną. 
Grafas viską prarado, ką šiame pasaulyje turėjo. Tačiau 
viena žinome mudu abu: mes žinome, kad savo artimųjų 
netekome žudynėmis, smurtu praliejant kraują, tačiau 
žinome ir tai, kad ir per visus amžius pralietas kraujas 
niekada mums jų nebesugrąžins. Kerštas yra beprasmis, 
jis yra apakimas. Kerštu niekada ir niekuomet negalima 
sukurti pasaulio, iš kurio nebūtų galima mūsų, mylinčių 
vieni kitus, išplėšti žudynėmis ir smurtu. — Jis patylėjo 
ir šypsodamasis pridūrė: __ Na, mes kalbėjome apie ne
žmoniškumą bendrai. Todėl šio specialaus atskiro atvejo 
neužmiršime.

— Ne! — sušuko Reinoldas, purtydamas galvą. — 
Nebekalbėkime daugiau apie jį. Daugiau nebegalvokime 
apie jį.

— Taip, tai sako visi: daugiau nebegalvokime apie 
tai. Mes norime užmiršti, nes perdaug sunki našta apie 
tai galvoti. Tuo mes tik apsunkintume savo širdis, nes 
mumyse, kaip ir kiekviename žmoguje, esąs gėris galėtų 
iš mūsų pareikalauti, kad mes tam pasipriešintume. O 
mes negalime ko nors prieš tai imtis, taip sako visi, kad 
mes nežinome, kur ir kaip pradėti, 'račiau, atvirai sakant, 
aš žinočiau, nuo ko pradėti: patiems liautis taip elgtis, 
lyg nežmoniškumas būtų geografiškai ribotas fenome
nas, taip sakant, endeminė liga, kuria užkrėsta tik tam 
tikra šios-kenčiančios žemės dalis. — Jis nutilo, išgirdęs 
sunkių žingsnių garsus, kurie artėjo koridoriumi, ir nu

kreipė žvilgsnį į duris. — Bijausi, — pridūrė tyliai, — 
kad vėl būsime sutrukdyti.

Sargybiniai įžengė patalpon, juos abu atrišo ir iš
varė įprastine skuba per kiemą, kuriame dabar stovėjo 
didžiulis SIS limuzinas. Jiems pasiekus komendanto kam
barį, sargybos vadas pabeldė į duris, palaukė, kol iš vi
daus pasigirdo paraginimas įeiti, tada atvėrė duris ir 
juodu įstūmė vidun. Komendantas buvo ne vienas, ir Rei
noldas tuoj pat atpažino kartu buvusį vyrą. Pulkininkas 
Josifas Hidas, AVO viršininko pavaduotojas. Hidas atsi
stojo ir priėjo prie Reinoldo, kuris ten stovėjo, bandyda
mas užslėpti savo dantų kalenimą ir kūno drebėjimą: ir 
be vaistų nuolatiniai temperatūros pasikeitimai pamažu 
pradėjo rodyti savo nuostabiai alinantį veikimą.

— Taip, kapitone Reinoldai, — pasakė Hidas ir šyp
sodamasis žiūrėjo toliau, — taigi, mes vis dėlto vėl pasi- 
matome. šį kartą, beje, tokiomis aplinkybėmis, kurios 
tamstai turėtų būti dar nemalonesnės, negu paskutinį 
kartą. Tiesa, atsiminiau; tamsta nudžiugsi, išgirdęs, kad 
mūsų bičiulis Kokas puikiai atsigavo ir vėl atlieka tar
nybines pareigas, nors ir truputį šlubuodamas.

— Apgailestauju, tai girdėdamas, — atsakė Reinol
das. — Tai reiškia, aš nepakankamai stipriai jį kliudžiau.

Hidas parodė nustebusį veidą ir pasižiūrėjo į ko
mendantą.

— Tuodu juk buvo apdirbami šią priešpietę? Viskuo, 
kas priklauso?

— Viskuo, kas priklauso, pulkininke Hidai. Nepa
prastai aukštas pasipriešinimo jėgos kiekis — bet tai kli
niška problema, ir geresnės aš net nenorėčiau pageidauti. 
Juodu dar prieš vidunaktį pradės kalbėti.

— Neabejoju, — pasakė Hidas ir vėl atsisuko į Rei
noldą. — Byla prieš tamstą įvyksta ketvirtadienį aukš
čiausiame liaudies teisme. Oficialus pranešimas bus pa
skelbtas rytoj, ir mes pasiūlysime visiems Vakarų laik
raštininkams, norintiems byloje dalyvauti, įvažiavimo 
vizas ir patalpas geriausiuose viešbučiuose.

— Tada neliks kambarių kitokiems keleiviams, — 
sumurmėjo Reinoldas.

(Bus daugiau)



1962 m. spalio 8 d. DIRVA Nr. 116 — 5

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Dirvos vakaras, pra

ėjęs, kaip paprastai, dide
liu visuomenės susidomėji
mu, neturėtų to pasiseki
mo, jei ne nuotaika, kuri 
lydi svečius iki to vakaro 
pabaigos.

Ir gerai nuotaikai suda
ryti reikia talkos. Dirva 
gali pasididžiuoti gausiu ir 
p a s i š ventusių talkininkų 
spiečium, be kurių pasišven
timo ir aukos joks jos va
karas negalėtų susilaukti to 
pasisekimo, kuriuo iki šiol 
vis tenka džiaugtis ir di
džiuotis.

Ir šį kartą svečius galė
jome pasotinti talkininkau
jant šioms šeimininkėms: 
Ras tenienei, Pročkie n e i, 
Vinclovienei, Orintienei, Pa- 
lukaitienei, Gedgaudie nei, 
Marcinkevičienei, Bružienei, 
C i j u nskienei, Garmienei, 
Garlauskienei, Gasparaitie- 
nei, Giedraitienei, Jonaitie
nei, Juoaėnienei, Laikūnie- 
nei, Laždinienei, Martusevi- 
čienei, Mackevičienei, Nas-

vytienei, Karpienei, Plecha- 
vičienei, P r e meneckienei, 
Pivoriūnienei, Staškevičie- 
nei, Smetonienei, Staškū- 
nienei, Sandargienei, Snars- 
kienei, švarcienei.

”Gaivipančioje” pusėje gi 
nepamainomas VI. Blinstru- 
bas ir uolūs talkininkai: V. 
Stuogis, V. Benokraitis, Pr. 
Mainelis, J. Kaklauskas, P- 
Vencius, J. Rastenis, L. Ba- 
nis,‘Pr. Pročkys.

Visos ponios ir ponai sa
vo darbu ir auka yra užsi
tarnavę daugiau, nei vien 
tik šio kuklaus padėkos žo
džio.

• Lietuvių Moterų Klu
bas Clevelande spalio 13 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Golden Door restorane, 
Mayfield Rd., rengia metinį 
susirinkimą - vakarienę su 
šokiais. Lietuvių Moterų 
Klubo Clevelande. valdybą 
sudaro: Mrs. Joseph E. 
Leiblinger, Mrs. Edward J. 
Exl, Mrs. Albert Dauper, 
Mrs. John T. Gazer, Mrs. 
James McCartney ir Mrs. 
Thomas Smith. Klubo veik
la reiškiasi kultūrinėje ir 
labdarybės srityse.

Latvių dainininkės Vaivode 
koncertas Clevelande

A. A. SAVANORIS-KURĖJAS 
ALEKSANDRAS MACKEVIČIUS

Latvių solistė ANTONINA VAIVODE t

Rugsėjo 29 d. Clevelande susituokė Valdas Ramūnas-Knystautas 
ir Janina Eidukaitytė. Nuotraukoj jaunieji išėję iš bažnyčios. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

Šių metų spalių 13 d., šešta
dienį, 8 vai. vak. Šv. Jono Kole
gijos Auditorijoje (1007 Superior 
Avė.) įvyksta Antaninos Vaivodės 
arijų ir dainų koncertas. Solistė 
priklauso jaunesniajai latvių dai
nininkių kartai ir jau spėjo pui
kiai užsirekomenduoti netik 
Amerikos latvių tarpe.

Antanina Vaivode pradėjo savo 
dainavimo karjerą Vokietijoje, 
pirmą kartą pasirodydama kaip 
solistė per koncertą Miunchene. 
Čia JAV-bėse ji yra davusi kon
certus Clevelande, Chicagoje,

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėles visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.1
SAVINGS

EARN

„ SUPERIOR 
/0 SAVINGS

A C C O U N T s

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

R HOME AND J
g/' REMODEUNG LOAN3 1

IX T0WX OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, <

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

• Akademikai skautai 
spalio 14 d., 5 vai. vak. Čiur
lionio namuose ruošia me
tinę sueigą - pobūvį su šo
kiais. Bus parodytas įdomus 
filmas ir skaitoma paskai
ta ”Ar rūkyti yra sveika?” 
Lietuvių visuomenė ir jau
nimas kviečiamas gausiai 
dalyvauti.

• Pilnai įrengta kepykla 
išnuomojama lenkiškame ir 
rusiškame kvartale.

Skambinti MI 1-0762 — 
klausti Mr. M. Klir.

(116, 117, 118)

PARENGIMŲ KALEHDORIUS Į

SPALIO 13 D. Lietuvių Mote
rų Klubo Golden Door restora
ne metinis susirinkimas - va
karienė su šokiais.

SPALIO 14 D. Skautų Akade
mikų metinė sueiga ir pobūvis 
su šokiais.

SPALIO 20 D. "Lietuva Mairo
nio kūryboje" - akademinis minė
jimas ir pobūvis šv. Jurgio pa
rap. salėje.

LAPKRIČIO 4 D. Eglutei pa
remti madų demonstravimo va
karas.

LAPKRIČIO 10 D. SLA 14Kuo
pos susipažinimo su Toronto SLA 
236 Kuopos nariais, vakaras - po
būvis.

LAPKRIČIO 17 D. Neolituanų 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 24 D. Kariuome
nės šventės minėjimas Šv. Jur
gio Parapijos salėje.

GRUODŽIO 1 D. Lietuvių 
Salės 50 metų minėjimas.

GRUODŽIO 2 D. Akademija 
Maironio Garbei-paskaita, Čiur
lionio Ans. koncertas ir pobūvis 
Naujos parap. salėje.

Milwaukee, Indianapolyje, Buf- 
falo, Carnegie Hali New Yorke 
ir Philadelphijoje. Štai keli spau
dos atsiliepimai:

"Antanina Vaivode turi žavų, 
plačios apimties balsą, puikų sti
lių, įsijautimą, ritmą ir intona
cijos tikslumą. Dainos buvo įpa- 
tingai gerai parinktos." Ed. Ra- 
mats, "Laiks", New York.

"Antanina Vaivode yra daini
ninkė su labai turtingu, įvairia
spalviu balsu, kurio apimtis sie
kia tris oktavas." E. Brusubar- 
da, "Laiks", New York.

"...dainos buvo atliktos su di
deliu pasiruošimu, kruopštumu... 
stebėtinas grožis paprastume..." 
J. Gaikis, "Laiks", New York.

"Solistės Vaivodės gilūs melo
dingi balso tonai... Stiprus tur
tingas balsas... įspūdingi dramati
niai išpildymai..." D. Robisone, 
"The New York Her aid Tribūne".

"Ponia Vaivode dainavo įvai
rias arijas ir sužavėjo savo ge
rai išbalansuotu ir plataus dia- 
posono balsu (apimtis siekia tris 
oktavas). Ji atliko arijas puikiu 
tembru, dideliu muzikalumu ir su 
temperamentinga, pilna sielos 
interpretacija". Rems-Zeitung, 
Schwaebisch Gmuend, Vokietija.

Koncerto pelnas skiriamas sta
tomai latvių katalikų bažnyčiai. 
Maloniai prašome paremti tą kil
nų tikslą savo atsilankymu, o taip 
pat pažinti vieną iš žymesnių lat
vių dainininkių čia tremtyje.

PADĖKA
A. t A. Aleksandras Mac

kevičius, savanoris kūrėjas, 
dviejų Vyčio Kryžiaus ka
valierius, karo invalidas 
mirė 1962 rugsėjo 21 d. ir 
buvo palaidotas Kalvarijos 
kapinėse Clevelande.

Mes dėkojame visiems 
tiems, kurie pareiškė pa
skutinę pagarbą tam vyrui, 
kuris yra aplaistys savo 
krauju Lietuvos žemelę .gin
damas ją nuo priešų, kad 
ji būtų laisva.

N u o š i r džiai dėkojame 
gerb. šv. Jurgio parapijos 
klebonui kun. Ivanauskui ir 
kun. Dzegoraičiui už atlai
kytas iškilmingas gedulin
gas pamaldas, kun. Sugin- 
tųi palydėjusiam į amžiną 
poilsio vietą ir pasakytą pa
mokslą.

LVS "Ramovė” Clevelan
do sk. valdybai ir jos pirm. 
K. Budriui tarusiam atsi
sveikinimo žodį ir rūpestį 
laidotuvėmis ramovėm a m s. 
stove j tįsiems bažnyčioje 
prie karsto garbės sargybo
je ir nešusiems karstą-

LB Clevelando 1-os Apyl. 
valdybos pirm. E. Eidimtui 
tarusiam jautrų atsisveiki
nimo žodį.

Dėkojame visiems, kurie

1962 m. rugsėjo mėn. 19 d. va
kare, mirė Aleksandras Macke
vičius. Gimęs 1899 m. birželio 
12 d. Dirgalionių kaime, Žiem- 
žarių valsč. Lietuvai atsikuriant 
1919 m. vienas iš pirmųjų įsto
ja į Lietuvos atkuriamą kariuo
menę savanoriu. Iš jaunų dienų 
labai mėgo arklius. Jis veržė
si patekti į raitelius. Jo noras 
buvo patenkintas ir organizuo
jant Geležinio Vilko raitelių pul
ką jis ten ir buvo pasiųstas. 
Dalyvavo kautynėse, buvo sužeis 
tas. Už narsumą ir dalyvavimą 
kautynėse buvo apdovanotas Vy
ties Kryžium su kardais. Išėjo 
į atsargą viršytos laipsnyje, ap
dovanotas Savanorio ir Lietuvos 
Nepriklausomybės medaliais.

1944 m. rusų kariuomenei ar
tėjant prie Lietuvos Aleksand
ras Mackevičius su sūnų Vaclo
vu traukėsi prie Vokietijos sie
nos ir atsidūrė Vokietijoje. Su
sidarius galimybei emigruoti į 
Ameriką, atvyko ir apsigyveno 
Clevelande. Susiorganizavus L. 
V.S. Ramovės skyriui,Aleksand
ras įstojo ir buvo uolus skyriaus 
narys. Parengimuose, minėji
muose, kur ramovėnai dalyvavo, 
Aleksandras visada dalyvavo.

Rugsėjo 16 d. Clevelando Ra- 
movėnų skyriaus susirinkime da
lyvavo, jautėsi gerai. Bet rugsė
jo 19 d. jo širdis nustojo plaku
si. Tai buvo visiems didelė staig
mena, kad savanorio Aleksandro 
Mackevičiaus jau gyvųjų tarpe 
nebėra.

Rugsėjo 21 d. buvo pašarvotas 
Jakubs & Son laidotuvių įstaigo
je. Vakare, 8 vai. Skyriaus Ra- 
movėnų valdyba jo karstą priden
gė Lietuvos trispalve. Klebonas 
kun. B. Ivanauskas atkalbėjo mal
dą už Aleksandro vėlę. Rugsėjo

prisiuntė velioniui gėlių ir 
kurie pareiškė mums užuo
jautą, visiems atsilankiu
siems ir palydėjusiems į ka
pines. Dėkui p. Pliodzinskui 
už nuotraukas. Dėkui laido
tuvių direktoriams D. E. 
Jakubs and Son už patarna
vimą. Dėkui p. Dailydžiams 
už globą ir kitus rūpesčius.

Nuoširdi padėka visiems! 
žmona, sūnus, marti 

ir anūkai.

22 d. šv. Jurgio liet, parap. baž
nyčioje buvo atnašaujamos šven
tos Mišios. Kun. Suginto ir gau
saus būrio ramovėnų bei jo arti
mųjų ir pažįstamų buvo nulydė
tas į Kalvarijos kapines. Prie ka
po atsisveikinimo žodžius tarė 
kun. Sugintas, LB I-os Apyl. 
pirm. F. Eidimtas ir Ramovės 
sk. pirm. K. Budrys. Garbės ženk 
lai ir vėliava įteikta artimie
siems -- jo sūnui Vaclovui.

L. Žvirkalnis

SKAUTŲ VEIKLA
* PILĖNŲ TUNTAS rugsėjo 23 

d. popietį For ėst Hill parke turė
jo pirmąją rudens sueigą - išky
lą. Tuntininkas sueigai skirtame 
įsakyme padėkojo sktn. B. Rėkui 
už rūpestingai paruoštą ir sėk
mingai pravestą Šešupės stovyk
lą, kurioje jam talkininkavo v. 
sk. S. Lazdinis ir A. Apanius.

Ypatinga padėka pareikšta DLK 
Kęstučio vilkiukų dr-vės3-jobū
relio globėjai M. Premeneckie- 
nei, tvarkiusiai stovyklos maiti
nimą.

Padėka pareikšta jūrų v.s. V. 
Petukauskui, vadovavusiam jūrų 
skautų pastovyklei, sktn. V. Jo
kūbaičiui pravedusiam sk. patyr. 
laipsnių egzaminus, v.s. G. Juš- 
kėnui padėjusiam stovyklą įkurti, 
s. V. Kamantui tvarkiusiam iškil
mių programą.

Pilėnų tunto skautų ir vadijos 
vardu padėkota J. Garlai už sto
vyklinio inventoriaus transportą. 
Taip pat padėkota visiems sk. tė
veliams ir mamytėms, oypačsk. 
tėvų k-to narėms p. Laždinienei 
ir p. E. Jakulienei už visoke
riopą paramą ir aukas.

Šešupės stovyklos svečiai su
dėjo $26.00 aukų Džiamborės 
Fondui. Po stovyklos šie pinigai 
buvo persiųsti DF iždininkui.

VYTAUTO DIDŽIOJO DRAU
GOVĖS skautai - Marius Jaku
lis, Giedrius Lazdinis ir Petras 
Matulevičius rugsėjo 23 d. Pilė
nų tunto sueigoje buvo pakelti į 
paskiltininkio laipsnį.

Toje sueigoje tuntininko įsa
kyme vytautėnams -kęstutėnams 
ir sktn. V. Jokūbaičiui pareikšta 
tarnybinė padėka už sėkmingą pa
sirodymą ir garbingą Pilėnų tun
to atstovavimu vengrų skautų 
ruoštoje tarptautinėje skautų 
šventėje, rugsėjo 2 d.

Naujasis vilkiukų draugininkas Š. Lazdinis su vilkiukais tunto suei
goje. Dešinėje V. Jokūbaitis. G. Juškėno nuotrauka

the happy family

...is the
FAMILY that 

SAVĘS REGULARLY!

ALL SAVINGS DEPOSITED THROUGH /
OCTOBER 15th /earn interest from 

/ OCTOBER lst

MAIN OFFICE 
813 East 185th Street 

IV 1-7800

EUCLID OFFICE 
25000 Euclid Avenue 

AN 1-1200

ST. CLAIR OFFICE 
6235 St. Clair Avenue 

HE 1-5670

LAKE SHORE OFFICE 
26000 Lake Shore Blvd. 

RE 1-1200

For EXTRA Convenience-LUCLID and LAKE SHORE OFFICES OPEN SATURDAYS
9:30 A. M. 'TU. 2:30 P. M. (Closed Mondays)
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KAS IR KUR?
• Dirva dėkoja — roma

no konkurso komisijai — p. 
p. St. Santvarui, F. Kiršai, 
A. Gustaičiui, J. Kapočiui 
ir Vikt. Vizgirdai už didelį 
darbą, perskaitant 10 ro
manų ir atrenkant geriau
sią iš geriausių-

— laureatei Alei Rūtai ir 
visiems rašytojams, už da
lyvavimą konkurse ir lietu
vių literatūros praturtini
mą naujais beletristikos 
leidiniais.

Dirva dėkoja gausiems 
jos rėmėjams ir mecena
tams už dovanas: Vilią Meš
ka, Cape Cod, savininkams 
inž. Br. Veitui ir St. Lū
šiui, dail. VI. Stančikaitei- 
Abraitienei, dail. Vyt. Rau- 
linaičiui, ALT S-gai ir Liet. 
Neprikl. Fondui.

Dirva dėkinga Vaidilos 
teatrui ir jo meno vadovui 
Petrui Maželiui, visiems ar
tistams už ryžtą ir įdėtas 
pastangas sujungti lietuvių 
literatūros šventę su Mai
ronio tinkamu atžymėjimu.

Dirva dėkinga ALT S-gos 
centro valdybos pirminin
kui Vyt. Abraičiui ir St. 
Barzdukui už tartus šven
tei pritaikintus žodžius.

Dirva dėkinga visiems 
svečiams, iš toli atvyku- 
siems ir mieliems clevelan- 
diečiams, nuolat jautriai at
siliepiantiems į mūsų kvie
timą kultūringoje ir paki
lioje nuotaikoje praleisti 
bendrą vakarą.

Dirva dėkinga gražiai ir 
nepamainomai talkai, be 
kurios tokie vakarai būtų 
neįmanomi.

• Prof. Vladas Jakubė- 
nas pakviestas diriguoti 
The American Opera Com
pany Chicagoje statomuose 
operose ”Cavalleria Rusti- 
cana” ir I Pagliacci”.

Abi operos bus statomos 
spalio 13 d. Eleventh St. 
teatre (prie Michigan Avė.)

• Aidai — mėnesinis kul
tūros žurnalas, rugsėjo 
mėn. 7 nr. paskyrė Mairo
nio sukakčiai atžymėti.

žurnale visa eilė žinomų 
mūsų autorių ir publicistų 
apžvelgia Maironio visuo
meninę ir kultūrinę veikla. 
Straipsniai papuošti istori
nėmis Maironio ir jo gyve
nimo būdingesnėmis nuo
traukomis.

šis Aidų numeris tarnau
ja gražiu įnašu Maironio 
metus minint.

Dail. V. K. Jonynas spe
cialiai tam Aidų viršeliui 
nupiešė Maironio portretą 
ir kelias vinjetes-

šio Aidų numerio mece
natu yra prel. I. Kelmelis.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre - 

numeruoti DIRVĄ
DIRVA METAMS 

KAINUOJA TIK 
1O DOLERIU 

K

Tauriam patriotui, kalbėtojui ir veikliam lie
tuviui-

PIJUI J. ŽIŪRIUI
mirus, HYPATIJAI ŽIŪRIENEI, šeimos nariams 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Vincė ir Zigmas Lankauskai
Philadelphia

• A. Smetonos monogra
fiją per Dirvą užsisakė: 
garbės prenumeratas — P. 
Hamilton, Bulkė, J. Ta
mošiūnas, Detroit, Mięh.

Prenumeratas: Br. Klio- 
rė — Cicero, III., St. Santva
ras — Boston, Mass., R. 
Sidrys, M. D. — Streator, 
Illinois.

• Į Lietuvių Fondo narių 
šeimą įsijungė Dr. Simonas 
Virkutis, E. S. S. Hospital, 
Cambridge, Md., įnešdamas 
fondo sąskaiton 100 dol.

PHILADELPHIA
Maironio minėjimas

Didžiojo mūsų tautos dai
niaus Maironio minėjimas 
įvyks spalio mėn. 14 d., sek
madienį, 4 vai. po pietų nau
jose, gražiose Philadelphi
jos International Institute 
patalpose (13-tos ir Spruce 
gatvių kampas).

Poetas Dr. Jonas Aistis 
pasakys kalbą apie Mairo
nį, Ireha Veblaitienė dekla
muos Maironio kūrybos, o 
Leono Kaulinio diriguoja
mas Philadelphijos Tauti
nis Lietuvių Ansamblis pa
dainuos Maironio dainų.

LB Philadelphijos apyl. 
valdyba kviečia lietuvišką 
visuomenę šiame minėjime 
gausiai dalyvauti.

CHICAGO
Lietuvių pasirodymas 
Kalėdinėj programoj

Atžymėjimui 20-ties me
tų lietuvių dalyvavimo ka
lėdinėse programose, Chi
cagos Mokslo ir Pramonės 
Muziejus paskyrė pirmąją 
”Christmas Around the 
World” programų ciklo die
ną lietuviams.

Gruodžio 1 d. bus Lietu
vių Diena Muziejuje. Dvi 
popietines programas, 2 ir 
3:30 vai. p. p. atliks Maria 
Aukšt. Mokyklos choras ir 
šokėjos, vadovaujant muzi- 
kei-kompozitorei Sės- M. 
Bernardai. Vakarines pro
gramas, 7 ir 8:30 vai., at
liks Ateities šokėjai ir 
Ateities Atžalynas.

Per 20 metų, be jokio ap
sunkinimo lietuviškai visuo
menei, bendrą lietuvių re- 
p r e z entaciją Muzie j u j e 
tvarkė J. Daužvardienė, o 
popietines (šv. Kazimiero 
Akademijos bei Maria 
Aukšt. Mokyklos) progra
mas organizavo ir pravedė 
Sės. M. Bernarda. Ateities 
šokėjai minėtose programo
se dalyvauja devyniolikti 
metai, gi dabar jiems į tal
ką ateina pirmoji origina
liųjų dalyvių karta — At
žalynas.

Vaikų teatro darbas jau 
prasidėjo

Rugsėjo 30 d. prasidėjo 
Chicagoje naujai įsteigto 
Vaikų teatro repeticijos, 
vadovaujant artistui Brin
kai. Keturiose salėse darba
vosi apie 40 vaikų.

Brinką kiekvieną jauną 
artistą egzaminavo kur jis 
tinka ir kokioje šakoje turi 
noro dirbti. Mokytojos Pe- 
teraitienė, Bružienė, Čepie
nė ir šulaitienė atskirose’

Balinių suknelių kūrėjos ir modeliuotojos, iš kairės: S. Olšauskienė, E. KuČiūnienė, A. šulaitienė, 
P. Bičkienė, O. Baukienė, M. Memėnaitė, dr. A. Labokienė, L. Sodeikienė ir dr. P. Vaitaitienė.

V.A. Račkausko nuotrauka

MADŲ PARODA CHICAGOJE 
PRAĖJO DIDELIU PASISEKIMU

Rugsėjo 30 d. Jaunimo Cent
re Chicagoje M.N. Pr. seserų 
rėmėjų Cicero skyriaus suruoš
ta madų paroda, arkv. Matulaičio 
vardo senelių namų statybai pa
remti, praėjo su dideliu pasise
kimu. 700 bilietų buvo griebte 
išgraibyta. Šimtai moterų nega
lėjo patekti dėl vietų stokos. Bu
vo galvota išprašyti visus vy
rus, juk tai ne jiems paroda, bet 
jų iš viso nedaug tebuvo, o beto, 
tie kurie buvo, tai daugiausia 
nukentėję, žmonoms sukneles 
siuvantis.

Parodą atidarė mūsų žinomo
ji dailininkė, daug metųgarsinan- 
ti lietuvių vardą tolimuose Hava
juose, Bronė Jameikienė.

Ji pažymėjo, kad mada nesanti 
būtinai tuštybės veidrodis, kaip 
kai kas stengiasi teigti. Madoje, 
kaip architektūroje bei dailėje 
atsispindi vienos ar kitos epo
chos charakteris ir netgi pasau
lėžiūra. Mūsų dienų mados ne- 
atsiradusios pripuolamai. Jos 
esančios graikų, renesanso rūbų 
formų tąsa. Tikros formos ne
mirštančios, tik jos būna pamirš
tamos, vėl atsimenamos, keičia
mos ir pritaikomos gyvenamojo 
laikotarpio reikalavimams. Ma
da esanti ne tik civilizacijos, bet 
taip pat ir kultūros veidrodis. Se
nųjų meistrų tapyti paveikslai 
meno galerijose byloja, kad dai
lininkams impulsus davę netik 
kokios nors idėjos, įvykiai ar vei
dai, bet taip pat rūbai, jų formos 
spalvos, ornamentai, linijos ir 
ritmiški klosčių išdėstymai. 
Graikų ir gotikos laikų skulpto
riams tas net turėjęs pagrindinę 
reikšmę. Kai graikai, žmogaus 
kūno grožiui išreikšti sukūrę ka
nonus, tai rūbų kūrėjai tuos ka
nonus pritaikę rūbui. tam kūnui 
apvilkti. Rūbų kūrėjas tų kano
nų tebesilaikąs, kaitaliodamas tik

salėse vedė pratymus pavie
nėms vaidybos šakoms.

Pertraukų metu jaunieji 
teatro veikėjai buvo vaiši
nami ir jiems buvo rodomi 
filmai iš vaikų gyvenimo 
Filmus rodė inž. Stelmokas.

Be to, tą dieną įvyko 
Vaikų teatro tėvų komite
to rinkimai. Į komitetą iš
rinktos : Jane Bružienė, Ma
rija Rabošauskienė ir Stasė 
Paškonienė.

Juškevičienė, praved u s i 
rinkimus, pareiškė: ”Vaikų 
teatras yra plataus masto 
dvasinio ugdymo mokykla. 
Teatras sudaro sąlygas vai
kui pasiieškoti savo talento 
žodyje, dainoje, muzikoje 
ir 1.1. Vaikų teatras yra 
taip pat puiki lietuvybės 
mokykla, čia vaikas kalba 
gimtąja kalba, dainuoja, 
bendrauja su kitais lietu
viukais ir 1.1. Turėtų būti 
kiekvieno susipratusio tėvo 
ir motinos didžiausias troš
kimas matyti savo vaiką 
teatro scenoje besireiškian
tį. Bet už tai kiekvieno tė
vo pareiga visakeriopai 
remti Vaikų teatrą. Vaikų 
teatras bus pajėgus ir pa
sitarnaus visuomenei, ant 
kiek jį ta visuomenę rems”.

Pov. Dirkis 

tai neesmines smulkmenas. Mūsų 
amžiuje tas kaitaliojimas daro
mas dažniau ir greičiau, nes civi
lizacijos pažanga ir rūbųgamini- 
mo technika padariusi' tą rūbą 
kiekvienai prieinamesnį. Elegan
tiškos renesanso moterys nega
lėjo savo parėdų keisti kas se
zoną jau vien dėl rūbų medžia
gos nepaprasto brangumo. Dažnai 
rūbas būdavęs perduodamas iŠ 
kartos į kartą. Kiekviena mada 
sutinkama kritiškai, tačiau vis-

Stasė Olšauskienė modeliuoja 
savo kurtą suknelę.

tiek ilgesniam ar trumpesnam 
laikui esti priimama. Aštuonio
liktame šimtmetyje Vatikanas 
baręs moteris, kad jos dėvinčios 
nekuklias sukneles, nes jau gali
ma buvę matyti netik batukus, bet 
ir kojos kauliukus. Nežiūrint to,
suknelės palaipsniui trumpėju
sios ligi pasiekusios kelius, kaip 
kad praėjusį sezoną buvę. Šie
met jos vėl pailgėjusios vienu cp- 
liu. "Tad mūsų kūrybingosios po-

Lialė Sodeikienė rodo savo kū 
rinį.

Kristina Sodeikaitė modeliuo
ja mamytės Lialės Sodeikienės 
kūrinį.

kėtis ir nepaskutinė. Didžiausias 
nuopelnas be abejo tenka skirti 
Cicero skyriaus veikliosioms Al
donai Prapuolenytei ir Marijai Re 
menei, kurioms pagelbėjo netik to 
skyriaus narės, bet taip pat ir ki
tos Cicero bei Chicagos ponios ir 
panelės.

V.A. Račkauskas

nios ir panelės dabar supažindins 
mus su paskutinės mados naujie
nomis" baigdama pastebėjo Bro
nė Jameikienė. "Pažymėtina,kad 
šios parodos parėdai nėra ko
mercinių įmonių pagaminti bei 
krautuvėse parduodami. Šie rū
bai mūsų pačių moterų sumanu
mo ir rankų darbas. Šios dienos 
rūbų festivalis yra mums tuo 
reikšmingas, kad jame atsispin
di ir mūsų epochos lietuvės mo
ters civilizacija ir jos skonis".

Paroda užsitęsė apie pustre
čios valandos. Parodyta buvo 90 
rūbų. Solistė Bičkienė netik mo
deliavo, bet ir puikiai padaina
vo Mascagni "Myli, nemyli" ir 
Musettos ariją iš Puccini ope
ros "La Boheme". Akompanavo 
Aldona Prapuolenytė.

Laimėjimams buvo išleisti du 
dailininkų Paukštienės ir Muri
no paveikslai.

Ši paroda dar kartą įrodo, kad

Jauna madų žiūrovė Vidutė Kavaliūnaitė nesigaili katučių gra
žioms suknelėms. V. A. Račkausko nuotraukos

lietuvių visuomenė nėra atšalusi 
nuo parodų. Svarbu kas rodoma. 
Nekartą "ach" ir "gražu" lyg uni
sonu iš daugelio lūpų nuaidėdavo 
ligi paskutinio kampelio užpildy
toje salėje ir galerijoje. Tvarka 
buvo pavyzdinga. Jokių laukimų, 
jokių tūpčiojimų. Vos spėji sekti 
vieną po kitos pasirodančias vis 
gražesnes sukneles pačių kūrėjų 
bei grakščiųjų modelių demons
truojamas. Tai pirmoji Chicago
je šios rūšies paroda, reikia ti-

Marija Memėnaitė demons 
truoja savo kūrinį.
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