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PREZIDENTO SPRENDIMAS PASKELBTI KU
BAI BLOKADĄ, VISAME KRAŠTE BUVO SU
TIKTAS SU PASITENKINIMU. — JEI KAS JĮ 
KRITIKUOJA, TAI TIK DĖL TO, KAD TAI NE
BUVO PADARYTA ANKSČIAU. — AIŠKU, PRE
ZIDENTO ŽYGIS VARGIAI YRA SUDERINA
MAS SU TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMOMIS, 
TAČIAU KRAŠTO SAUGUMAS TURI BŪTI 

AUKŠČIAU Už NEVYKDOMŲ TAISYKLIŲ 
NUOSTATUS.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

PAGALIAU AMERIKA ATSIBUDO

Tikrai griaudu buvo žiū
rėti ; didžiausios pasaulio 
galybės — JAV — prezi
dentas važinėja po kraštą ir 
artėjančių rinkimų proga 
aiškina liaudžiai apie teises, 
sulaukus 65 metų, praleisti 
nemokamai 60 dienų ligo
ninėje palaimą, o tuo tarpu 
Chruščiovas montavo savo 
raketas vos 90 mylių nuo 
JAV pakraščių! Tik šio pir
madienio vakare tam tragi
komiškam vaizdui buvo pa
darytas galas. Prezidentas 
paskelbė blokadą, kurią jis 
atsargumo sumetimais pa
vadino karantinu sovietų 
o f e n z yviniams ginklams. 
Ar šis veiksmas turėjo ką 
nors bendro su rinkimais? 
Cinikai teigia, kad taip. 
Nuotaikos krašte vertė pre
zidentą ką nors padaryti, o 
ne delsti kaip iki šiol. Pir

KUBOS konfliktas primena žaidimą, kurį praktikuoja 
amerikiečių jaunieji automobilistai.

Du automobiliai važiuoja dideliu greičiu vienas prieš 
kitą, neketindami duoti kelią. Bet štai paskutinę sekundę 
vieno automobilisto nervai neišlaiko ir jis pasitraukia, leis
damas pravažiuoti savo priešininkui, kuris jam sušunka: 
”Chicken!”

Panašiai šiandien Kennedy galėtų sušukti Chruščiovui, 
kurio nervai neišlaikė ir pasitraukė, pareikšdamas neda
rysiąs jokio sprendimo, kuris galėtų sukelti pasaulini karą 
ir pasiūlė Kennedžiui susitikti viršūnių konferencijoje iš
spręsti toms visoms problemoms ...

KENEDŽIO laimėjimas dvigubas. Jis laimėjo prieš 
Chruščiovą ir ši jo akcija sustiprins Amerikos prestižą 
visame pasaulyje.

Antras laimėjimas, dar neįvykęs bet galimas, tai demo
kratų laimėjimas lapkričio rinkimuose.

Kennedy iš respublikonų rankų ištraukė svarbiausią 
kortą, kuria jie ketino lošti rinkimuose.

Bet buvo momentas, kada Kennedy šiuo sprendimu 
statė pavojun save, savo partiją ir galbūt visą Ameriką.

Chruščiovas pertempė stygą ir prieš save sukėlė ne
lauktą reakciją. Tol kol jis puldinėjo Vengrijoje, Berlyne, 
Laose, Amerika nejudėjo. Bet kai jis išdrįso sudaryti tie
sioginę grėsmę Amerikai, susisukdamas gūžtą pašonėje, to 
jau buvo perdaug.

TO viso būtų nereikėję daryti, jei užpraeitą pavasarį, 
kai grupė kubiečių savanorių bandžiusi nuversti Castro 
režimą, būtų gavusi iš Amerikos aviacijos priedangą.

Bet tada aplink jauną Amerikos prezidentą visokie 
patarėjai kaip musės zirzė jam į ausį, siūlydami susilaikyti 
nuo paramos.

Kennedy padarė klaidingą žingsnį paklausydamas tų 
patarimų.

Dabar, kada Amerika laimėjo pirmąjį kėlinį, svarbu 
nesuklupti derybų pagundoje ir iki galo pasilikti ryžtingai, 
reikalaujant sovietus pasitraukti.

MASKVOJE Ana Petrovna švenčia savo gimtadienį 
tą pačią dieną, kai būna minima spalio revoliucijos sukak
tis. Šiais metais ji sukvietė savo draugus ir prie arbatos 
puoduko pradėjo tokią kalbą:

— Brangūs draugai, šiandien man 45 metai.. .
— Lygiai kaip revoliucijai, — atsakė choru svečiai.
— Savo jaunystėje, aišku, aš padariau klaidų ...
— Lygiai kaip revoliucija, — vėl choru pakartojo sve

čiai.
— Paskui aš išaugau ir turėjau vaikų ...
— Lygiai kaip revoliucija!
— Mano vaikai užaugo ir apleido namus ...
— Lygiai kaip revoliucija!
— Ir dabar aš esu vieniša, serganti ir neturtinga ...
— (vg)

Perdaug pavojinga, kad pastačius koją...

moji krašto reakcija į pre
zidento žygį buvo teigiama, 
jei kas prezidentą kritikuo
ja tai tik dėl to, kad jis iki 
šiol nieko nebuvo daręs.

Praktiškai, žiūrint, prezi
dentas atnaujino Monroe 
doktriną, kurią amerikiečiai 
buvo paskelbę 1823 metais, 
kada jų valstybė buvo tik 
antraeilė galybė. Jos esmė 
yra ta, kad pašaliečiam ne
leidžiama kištis į Amerikos 
žemyno reikalus. Reikia ti
kėtis, kad sykį pasiryžęs 
prezidentas J. F. Kennedy 
toliau griežčiau laikysis tos 
politikos, nepaisant viso so
vietų pakelto triukšmo, nes 
jei sovietai patys karo ne
bijotų, jie jį jau seniai būtų 
pradėję.

Aišku, kad prezidento 
žygis buvo didelis smūgis 
jo artimiausiai aplinkai, ku_
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ri, atrodo, tvirtai tikėjo, 
kad sovietai švelnėja ir su 
jais bus galima susikalbėti 
kaip su civilizuotais žmo
nėms. Tačiau toks įsivaiz
davimas neatitiko tikreny
bei. Kiek sovietai pasikeitė 
geresnėn pusėn nuo Stalino 
laikų, kitas klausimas, ta
čiau jokio pakitimo nebuvo 
padaryta jų užsienio politi
koje, kurią jie siekia įsiga
lėjimo visame pasaulyje.

Prezidento žygis buvo 
smūgis ir tiems, kurie nai
viai tikėjosi, kad per Jung
tinių Tautų organizaciją 
būsią galima įvesti taikingą 
santvarką visame pasauly
je, nes JAV aukščiau už 
viską, net ir tarptautinės 
teisės normas, pastatė savo 
pačių saugumo reikalą. Rei
kalas tame, kad jei JAV 
dabar vėl grįžo prie Mon
roe doktrinos, tai ji tuo 
pačiu atidaro kelią ir so
vietams aiškinti, kad ame
rikiečių bazės Turkijoje su
daro grėsmę jiems ir turėtų 
būti panaikintos, žinoma, 
teisininkai dėl to galėtų il
gai ginčytis ir ko gero dar 
išvestų, kaip teigia W. Lipp- 
mannas, kad Monroe dok
trina prieštarauja Truma- 
no doktrinai, kurią jis pa
skelbė skubėdamas padėti 
Graikijai nugalėti sovietų 
remiamą komunistų sukili
mą. Tos doktrinos esmė bu
vo ta, kad JAV padeda vi
siems, kurie nori išsigelbė
ti nuo sovietų atviros ar už
maskuotos invazijos. Jos 
nebuvo laikomasi Laose, 
kas tik padidino sovietų 
apetitus.

Susirūpinusiems tarptau
tinės teisės nepažeidžiamu
mu tenka priminti, kad ir 
sovietai su ja skaitosi tik 
tiek, kiek tai tarnauja jų 
pačių interesams ir kad jie 
ją laužia kiekviena proga, 
žinoma, teisiniai būtų ge
riau, kad JAV būtų aktin- 
giau parėmusios Castro 
priešininkų invaziją 1961 
m. Kiekviena po to praleis
ta diena tik didino pavojų 
dabartiniam žygiui, kuris 
buvo pradėtas šį pirmadie
nį, nes kiekvieną dieną so
vietai vis daugiau užsian
gažavo Kuboje ir jų įtakos 
iš ten pašalinimas yra susi
jęs su- sunkiai pakeliamu 
smūgiu jų prestižui, kurį 
begelbėdami jie gali grieb
tis desperatiškų žygių.

Iš viso, teisės gerbėjams 
reikia priminti, kad su tei
se tik tada skaitomasi, kai 
turima jėgos priversti pil-
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UŽMIRŠO, KAD LIETUVA YRA OKUPUDTA
Lietuvos dvasiškius vadina Sovietijos atstovais

Ryšyje su vykstančiu Ro
moje Visuotiniu Bažnyčios 
Susirinkimu Lietuvos Dip
lomatijos šefas yra pasiun
tęs Romos spaudai šitokį 
laišką;

Kai kurie laikraščiai, pra
nešdami gandą, esą laukia
ma atvykstant į Visuotinį 
Susirinkimą vieno Lietuvos 
vyskupo su trim jo diocezi- 
jos kunigais, pavadino tuos 
Lietuvos klero narius ”Sov.

CHRUŠČIOVAS SIŪLO TARTIS
Kubos įvykiu eiga

• JTO gen. sekretoriaus 
pareigas einąs U Tharit pa
siūlė JAV vyriausybei at
šaukti Kubos blokadą, o 
Sov. Sąjungos vyriausybei 
susilaikyti nuo laivų siunti
mo Kubon.

Tuo metu Chruščiovas 
jau spėjo (neoficialiu laišku 

dyti jos normas. Jungtinių 
Tautų organizacija iki šiol 
savo sprendimą negalėjo 
įgyvendinti net tokiame 
krašte kaip Kongo. Savaime 
aišku, kad ji negali nieko 
padaryti daugiau sudėtin
guose reikaluose. Už tat net 
indai, kurie savo kariuome
nę pasiuntė JT dispozicijai 
į Kongą, patys iki šiol ven
gė prašyti tos organizaci
jos talkos konflikte su Rau
donąja Kinija. Jei JAV no
ri taikos, jos turi savo ’way 
of live’ — gyvenimo būdą 
— -įvesti ir Sovietų Sąjun
goje.

Sąjungos katalikų mažumos 
atstovais”. Be to, skelbiant 
spaudoje Koncilijaus narių 
paskirstymą kraštais, vie
ton Lietuvos vardo buvo pa
dėtas Rusijos vardas, lyg 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios vyskupai būtų Rusijos 
atstovai. Todėl tenka at
kreipti dėmesį į šiuos fak
tus :

Lietuva yra laikoma ne
teisėtoj karinėj Sov. Sąjun

britų filosofui Bertrand 
Russell) išduoti savo nusi
statymą, būtent, sušaukti 
viršūnių konferenciją ir de
rėtis.

• Spalio 24 d. apie 1 vai. 
lauktieji pasirodant bloka
dos žiede sovietų laivai ne
pasirodė. JAV aviacijos 
žvalgyba nustatė, kad kai 
kurie sovietiniai laivai yra 
pakeitę kryptį.

• žiniomis iš Varšuvos, 
lenkų laivai, plaukiantieji 
Kubos link, pasiduosią tik
rinimui protestuojant. Grei
čiausia, tie laivai neturi 
ginklų ir nepriklauso sovie
tinių laivų konvojui.

• Kremliaus neremiami 
veiksmais griežti žodžiai, 
rodo, kad įvykiai vis dar 
randasi svarstymų stadijo
je. Spėjama, kad blokados 
kordonui priartės sovietų 
laivai, neturintieji karinės 
reikšmės važmos.

gos okupacijoj, kuri buvo 
primesta šiam kraštui, so
vietų kariuomenei jį užpuo
lus ;

vadina masis Lietuvos 
”įjungimas” į Sov. Sąjunga, 
kuris buvo Kremliaus in
scenizuotas, nėra pripažin
tas labai didelės laisvojo pa
saulio vyriausybių daugu
mos; pirmoj eilėj jis nepri
pažintas šventojo Sosto, 
kurio santykiai su Lietuva 
tęsiasi jau septynis šimt
mečius.;

Lietuva negali būti lai
koma Sov. Sąjungos dalimi, 
kaip nebuvo galima laikyti 
esant Vokietijos dalimi 
Liuksemburgo, kai jis buvo 
Hitlerio ”įjungtas į Didijį 
Reichą”;

Lietuvos Bažnyčia negali 
būti identifikuojama su Ka- ’ 
tulikų Bažnyčia Rusijoj, o 
Lietuvos vyskupai įtraukia
mi į Koncilijaus narių iš 
Rusijos tarpą; tokių narių, 
beje, iš viso nėra, nes ka
talikiška hierarchija Rusi
joj yra bolševikų sunaikin
ta (prieš ką Maskvos sta
čiatikių Patriarchatas nie
kados nebuvo pakėlęs savo 
balso) ;

Lietuvos katalikai, kurie 
jau daug metų priešinasi 
žiauriam p e r s e k lojimui, 
siekdami išlaikyti ištikimy
bę Apaštalų Sostui ir tau
tiniams idealams, nėra ka
talikų mažuma Sov. Sąjun
goje, prie kurios jie nepri
klauso, — jie sudaro beveik 
visumą Lietuvos gyventojų.

Šitokiomis aplinkybėmis 
nedera identifikuoti Lietu
vą su Rusija ar Sov. Sąjun- 

■ ga. Priešingai, yra teisinga 
bei tikslinga minėti jos var
dą, ypač todėl, kad lietuvių 

"tauta, pasiryžusi likti gyva 
ir atstatyti savo laisvę, tik
rai nėra užsitarnavusi būti 
jos vakarinių brolių pakas
ta po 
gurno 
mas 
vardo
ką min. S. Lozoraitis — yra 
kartu — reikia tai pasakyti 
atvirai bei lojaliai — para
ginimas atkreipti dėmesį į 
pavojų desperacijos, kuri 
galėtų kilti Lietuvos kata
likų tarpe, jei jie pasijustų 
visų apleisti ir dargi 
tifikuojami su savo 
riais persekiotojais.

*

užmaršties ir abejin- 
akmeniu. šis prašy- 
nenutylėti Lietuvos 
— užbaigia savo laiš-

iden- 
žiau-

šio laiško nuorašas buvo 
pasiųstas kai kuriems Vi
suotinio Bažnyčios Susirin
kimo nariams ir Italijos po
litikams.
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(81)
DEŠIMTASIS SKYRIUS

Krypuodamas ir trukčiodamas tarškėjo persenęs 
traukinys blogai prižiūrimo ruožo bėgiais, beveik kiek
vieną kartą grasindamas nuslysti, kai tik stiprus pietų 
vėjas visa jėga pūsteldavo iš šono. Vagonų spyruoklės jau 
senai buvo baigusios nelygią kovą su laiku, ratai riedėjo 
trankydamiesi ir kliūdami už bėgių sudūrimų taip, kad 
net dantys barškėjo. Ledinis vėjas švilpė pro šimtus ply
šių blogai užsidarančiose duryse ir languose, medinės da
lys girgždėjo ir braškėjo, kaip laivo liemuo stiprioje au
droje, tačiau senasis traukinys nesiliaudamas tarškėjo 
tolyn per vidužiemo vėlios popietės baltą monotoniją, tai 
staiga sulėtėdamas tiesiuose ruožo gabaluose, tai vėl pa
didindamas greitį prieš pavojingai atrodančius posūkius. 
Garvežio mašinistas, beveik be paliovos signalizuojąs garo 
švilpyne, kuri šioje pūgoje nebuvo girdima už penkiade- 
šimties metrų, atrodė be galo pasitikįs savo traukinio 
pajėgumu, savo paties sugebėjimais ir tiksliu ruožo žino
jimu.

Reinoldas, kuris svyruodamas žingsniavo stipriai šo
kinėjančio vagono šoniniu koridoriumi, neturėjo tokio pa
sitikėjimo, kaip garvežio mašinistas. Ne dėlto, kad gal
votų apie traukinio saugumą, tai buvo jo mažiausias rū
pestis; bet jis rimtai abejojo, ar jam pasiseks įvykdyti 
jo laukiantį uždavinį. Anksčiau, kitiems aiškindamas sa
vo planą, jis galvojo apie drungną vasaros naktį ir trau
kinį, kuris švelniai pūškavo per miškuotus Vogezų kal
nus; bet dabar, praėjus vos dešimčiai minučių po to, kai 
jis ir Janscis Sekszarde nusipirko bilietus ir be jokių 
sunkumų įlipo traukinin, tai, ką jis būtinai turėjo atlikti, 
virto tiesiog neįsivaizduojamai didele problema.

Jo planą lengva aprašyti. Jis norėjo išvaduoti pro
fesorių ir tam tikslui turėjo paskutinį vagoną — gyvu
linį su kalinių transportu — atskirti nuo viso traukinio, 
jį atkabinti tą akimirką, kada traukinys stabtelės ir tuo 
būdu sumažins įtampą grandžių, jį jungiančių su prieš
paskutiniu sargybos vagonu. Taigi, jis turėjo kaip nors 
pasiekti garvežį — jau vien tai šią akimirką sudarė be
veik neišsprendžiamą problemą, — o tada ten esančius 
žmones kaip nors paveikti, kad jie traukinį tam tikroje 
vietoje, kurią jis jiems nurodysiąs, sustabdytų. Kaip nors 
paveikti — tai labai tikslus išsireiškimas, pagalvojo Rei
noldas. Gal ten buvo visai draugiški žmonės, kuriuos ga
lėtų įprašyti ar perkalbėti. Galbūt galėtų įvaryti jiems 
baimės. Nes tiek jau dabar buvo aišku: jis negalės jų 
priversti. Jiems užtektų tik atsisakyti, ir jis jau būtų 
bejėgis. Garvežio mašinisto būdelė buvo jam visiška mįs
lė, ir jis net profesoriaus labui negalėtų mašinistą su 
kuriku nušauti arba nokautu nutrenkti, nes tuo būdu 
kiltų gyvybės pavojus šimtams nekaltų keleivių. O tuo 
tarpu prieš tai dar reikia ir patį garvežį pasiekti.

Koridoriaus gale jis pasuko už kampo, viena ranka 
laikydamasis už palangėje esančio turėklo — kitą jis buvo 
paslėpęs palto kišenėje, kad užmaskuotų įtartiną išsipū
timą, kurį sukėlė ten esąs sunkus plaktukas ir kišeninė 
lempa — ir susidūrė su Jansciu. Janscis sumurmėjo atsi
prašymą, trumpai žvilgterėjo ir, neparodęs jokio
ženklo, kad pažįsta, žengė koridoriun, iš kurio buvo pasi
rodęs Reinoldas, ten peržvelgęs visą koridorių, ar nieko 
nėra, grįžo atgal, atidarė tualeto duris, tikrindamas, ar 
ten nieko nėra, ir tada tyliai Reinoldui pasakė:

— Na?
— Neatrodo perdaug gerai. Mane jau tyko.
— Jau?
— Du vyrai. Civiliškai apsirengę, trumpais paltais, 

be kepurių. Sekė paskui mane per visą traukinį. Labai 
diskretiškai. Jei nebūčiau tikėjęsis ir saugojęsis, net ne
būčiau pastebėjęs.

— Pasilik koridoriuje ir pasakyk man, kai.. .
— Jie kaip tik ateina, — tyliai pasakė Reinoldas.
Jis lyg ir paviršutiniškai žvilgterėjo į du vyrus, ku

rie lėtai artėjo, o Janscis dingo tualete, priveikdamas du
ris ligi siauručio plyšelio. Pirmasis, aukšto ūgio vyras 
su kalkių baltumo veidu ir juodomis akimis, praeidamas 
abejingai žvilgterėjo į Reinoldą, o antrasis jį visiškai ig
noravo.

— Tamsta teisus, jie tamstą pažino, — tarė Janscis, 
abiems dingus. — O dar blogiau: jie žino, kad tamsta 
juos pastebėjai. Mes turėjome anksčiau pagalvoti, kad 
šios konferencijos metu kiekvienas traukinys iš ir į Bu
dapeštą bus atidžiai sekamas.

— Ar tamsta juos pažįsti?
— Vieną taip. Tas išblyškusiu veidu yra iš AVO, 

labai pavojingas bernas. Kito nepažįstu.
— Bet jis taip pat neabejotinai iš AVO. Tikriausiai 

Szarhazos kalėjimas .. .
— Ne, iš ten dar jie negalėjo nieko sužinoti. Bet 

tamstos paieškojimas jau keletą dienų žinomas kiekvie
nam AVO tarnautojui Vengrijoje.

— Teisingai, — pasakė Reinoldas, lėtai linktelėda
mas. — žinoma. O kaip reikalai pas tamstą?

— Trys sargybiniai įgulos vagone. Paskutiniame 
tikrai nėra nė vieno, nes sargybiniai niekad n'evažiuoja 
tame pačiame vagone su kaliniais. Trys kareiviai kartu su 
transporto palydovu sėdi aplink raudonai įkaitintą krosnį, 
ir bonka eina ratu.

— Ar tamsta susidorosi su tais vyrais?
— Manau, taip. Bet kaip ...
— Atsargiai! — prašnypštė pro dantis Reinoldas. 

Jis atsirėmė į langą, susikišęs abi rankas į palto kišenę, 
ir spoksojo į grindis, vėl praeinant abiem tiem vyram. 
Jis abejingai pakėlė akis, parodė lengvai nustebusį veidą, 
vėl pamatęs juos, nukreipė žvilgsnį žemyn ir paskui ne-

Bostonas buvo turtingas 
Maironio minėjimais, bet 
tai buvo daugiausiai atskirų 
organizacijų minėjimai sa
vo narių tarpe. Vietos kul
tūrininkai ir visuomeninkai 
pasigedo minėjimo, kuria
me tilptų visi lietuviai, ku
rie priklauso ar nepriklauso 
organizacijoms, juo labiau 
kad daug vietinių organiza
cijų jokio Maironio minėji
mo nebuvo suruošę. Kadan
gi niekas tokio bendro mi
nėjimo nesiruošė surengti, 
o metai jau baigiasi, todėl 
vietinio Tautinės S-gos sky
riaus valdyba ėmėsi inicia
tyvos sušaukti kultūrininkų 
organizacijų atstovų ir vi
suomenės veikėjų pasitari
mą, kurie svarstytų bendrą 
Maironio minėjimo klausi
mą.

Toks pasitarimas įvyko 
spalio mėn. 12 d. Tautinės 
S-gos namuose. Pasitarimą

pradėjo Tautinės S-gos pir
mininkas A. Matjoška, pa
aiškindamas, kad visuome
nė pageidauja bendro visų 
lietuvių susirinkimo, kur 
būtų iškilmingai paminėtas 
Maironis. Po ilgesnių disku
sijų tokiam minėjimui ruoš
ti sudarytas Komitetas; 
garbės pirm, rašyt, kan. 
Vaitkus, pirm. — poetas F. 
Kirša, vicepirm. — A. Mat
joška — Tautinės S-gos 
pirm., poetas Pr. Lember- 
tas, Kalvaitienė — Pabalti
jo Moterų Klubo pirm., 
Strazdas — Ateitininkų 
Sendr. S-gos pirm, ir Kapo
čius — Enciklopedijos lei
dėjas. Sekretoriai: Pr. Mu- 
činskas, Janukinas ir O. 
Ivaškienė. Iždininkai: Dr. 
Čepas, J. Vaičaitis. Spaudos 
komisija: Dr. Leimonas, po
etas St. Santvaras, P. žič- 
kus, rašyt. Gustaitis, rašyt 
inž. Gavelis ir Čepienė.

žymiai į šalį, kol abu dingo kitame koridoriaus gale.
— Nervų karas, — sumurmėjo Janscis. — Problema.
— Ir ne vienintelė. Aš negaliu patekti į pirmąjį 

vagoną.
Janscis klausiamai pažvelgė į jį, bet nieko nesakė.
— Karinis, — paaiškino Reinoldas. Trečiasis vagonas 

nuo priekio yra keleivinis, kuriame koridorius eina per 
vidurį, ir ten sėdi vieni kareiviai. Vienas karininkas iš
metė mane, kai norėjau pereiti.

— Ar iš viso dar matai kokią galimybę, Michaelį? 
Kaip su stabdžiais.

— Nė vieno visame traukinyje. Bet aš jau susidoro
siu — aš turiu susidoroti, po velnių! Ar tamsta turi kur 
nors vietą?

— Trečiame nuo galo vagone.
— Už dešimties minučių pranešiu. O dabar geriau 

bus leistis kelionėn. Tuodu vėl gali grįžti kiekvieną aki
mirką.

— Už penkių minučių būsime Bataszke. Neužmiršk: 
jei traukinys ten sustotų, tai reikštų, kad Hidas jau įta
ria ir davė žinią. Tada turėsime nešdintis iš traukinio.

— Jie ateina, — sumurmėjo Reinoldas. Jis paliko 
langą, prie kurio stovėjo, ir, pasuko priešais juos, šį kartą 
abu praslinko be jokių išraiškų, ir Reinoldas klausinėjo 
save, kiek laiko praeis, kol jie jį griebs.

(Bus daugiau)

Minėjimas įvyks lapkri
čio mėn. 4 d. Tą dieną 10 
vai. ryte Bostono lietuvių 
parapijos bažnyčioje bus 
pamaldos už Maironį, o 2 
vai. p. p. Municipal salėje, 
E. Broadway, So. Boston 
įvyks iškilmingas minėji
mas. Paskaitą apie Maironį 
skaitys prof. J. Brazai
tis, meninę dalį išpildys: 
sol. St. Daugėlienė, Bosto
no mišrus choras, vad. muz. 
Gaidelio ir Maironio kūrybą 
skaityti kviečiamas iš Wa- 
terburio žemaitaitis.

Po iškilmingo minėjimo 
Tautinės S-gos namuose bus 
atidengtas Maironio bius
tas, kuris S-gai kaštuos apie 
500 dol. Tokiu būdu Tauti
nės S-gos namai pasipuoš 
dar vienu mūsų tautai nu- 
sipelnusio asmens biustu. 
Taigi, šie namai tapo ne 
vienos organizacijos nuosa
vybe, bet visų Bostono lie
tuvių kultūros namais, čia 
vyksta įvairūs susirinki
mai, paskaitos, minėjimai, 
meno parodos, jaunimo su
sirinkimai ir kt. Visiems 
lietuviams durys atviros, 
nežiūrint įsitikinimo ar am
žiaus. Todėl Tautinės S-gos 
Bostono skyrius tikisi ir 
prašo paramos visų lietuvių 
prisidėti savo auka šio bius
to išlaidoms padengti.

Prašome visus Bostono 
lietuvius, o ypač mūsų jau
nimą, skaitlingai dalyvauti 
Maironio didžiame minėji
me ir taip pat biusto atida
rymo iškilmėse. pm

• Karys, savo spalio mėn. 
numeryje vėl pasirodo nau
jesnių ir senesnių laikų mū
sų karinės istorijos straips
niais, paįvairintais aktua
lesnėmis gyvenimo laikotar
pio apžvalgomis ir vaizdais. 
Šiame numeryje, be kitų, 
K. Uoginius rašo apie Lie
tuvos policiją ir Genys apie 
Neprkl. karuose pasižymė
jusias moteris.

Rinkime NELSON A. ROCKEFELLER New Yorko 
valstijos gubernatorium!

Nealson A. ROCKEFFELLER rūpinasi visų gerove — Skelbia Lietuvos Nepri
klausomybės Dieną kiekvienais metais — Valstybės reikalus taip tvarkė, kad 
subalansuotų biudžetą — Parūpino 450.000 naujų darbų — Uždarbis didžiausias.

New Yorko valstybę įsta
tė pirmon vieton atomi
nėje industrijoj.

•
Mokykloms paramą pakė
lė 60% — iki 1 bilijonio 
dolerių.

•
Padvigubino kolegijų stu
dentams stipendijas.

•
160,000 studentų apmoka- 
kamas mokslas.

Valstybės universite tas 
padvigubintas.

Padidino atlyginimų lygį.

Paskyrė 1 bil. dolerių ke
lių statybai.

100 mil. dolerių paskyrė 
naujiems parkams įrengti

•

Pagerino susisiekimą už
miesty dirbantiems New 
Yorko gyventojams.

•

Išplėtė vėžio, širdies ligų 
tyrinėjimą.

Suprastino balsavimą
JpaŠtu.

Balsuokime už tinkamą vyrą i New York gubernatorius

NELSON A. ROCKEFELLER
Balsuokim už jo grupę: MALCOM WILSON į gubernatorius; JACOB K- JAVITS 
į senatorius; LOUIS J. LEFKOWITZ į vyr/prokurorus; JOHN P. LOMENZO į kon
trolierius , — Balsuokite už visus Respublikonų kandidatus EILĖJE ”A”.

New York Statė Republican Party — Ali American Committee, Lithuanian Division
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Bob Taft, kandidatas į 
Ohio Atstovų Mūmus,

įrodė savo sugebėjimus per
duoti visuomenės pageida
vimus ir paversti juos nau
dingais įstatymais.

Kaip daugumos vadovas 
Ohio atstovų rūmuose, jis 
įsigijo pasitikėjimą ir res- 
pektą.

Jis aktyvus savo idėjomis 
ir respublikonų partijos 
platformai nustatyti.

Jis ir dabar pasiruošęs iš
naudoti savo patyrimą ieš
kant naudingų sprendimų, 
kurių laukia visuomenė. O 
tų problemų yra tiek vidaus 
tiek užsienio politikoje.

Išrinkus Bob Taft, laimės 
Ohio valstija, laimės ir tau
tos reikalai.

• Eglutė — vaikų laikraš
tėlis spalio, 1962. Kažin ko
dėl taip kukliai pasivadinta 
1 a i k r a štėliu. Lietuviškai 
skaitantiems mūsų vai
kams, tai jau visas žurna
las. Ir medžiagos apstu ir 
iliustracijų. Kad tik būtų, 
kas skaito. Be jaunųjų laik
raščio rašytojų, jame reiš
kiasi Alė Rūta, kun. Stasys 
Yla, Jonas Minelga ir eilė 
kitų mūsų spaudos žmonių.

O viso to kaina. — tik 4 
dol. metams.

• Lietuvių Dienos, spalio 
mėn., be gausiai iliustruotų 
informacijų, liečiančių įvai
rias lietuvių visuomenės gy
vąsias sritis, įsidėjo ir Dir
vos premijuoto Alės Rūtos 
romano "Kelias į kairę" iš
trauką.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MI D W E S T MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

parama
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

German Brandy.................
Kron-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Full

5th $4.79
5th $3.98
5th $5.29.
Qu. $3.98

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98
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JAV Prezidentas Kennedy padarė istorinį sprendimą, kuris 
gali nulemti pasaulio paskirstymo ideologiniais blokais tolimes
nį santykiavimo pobūdį. Nėra abejonės, kad priartėjome žings
niu prie karo. Nėra abejonės, kad tai galimybė tragiškai įvykių 
raidai. Bet nėra abejonės, kad teko laukti vienokiu ar kitokio 
žingsnio sprendimui, nes koegzistencijos politika vistiek būtų 
reiškusi milijonams lėtą mirti nuolat besiplečiančiame komu
nistiniame katile.

Sprendimas padarytas. Jis padarytas, pilnai suprantant ri
ziką. Bet, kaip prezidentas Kennedy pareiškė, niekė nedaryti 
būtų buvę dar rizikingiau.

❖ O*4Būdingi Kubos klausimu sprendimo simptomai tenka kon
statuoti iš P. Amerikos valstybių reakcijos. Iki šiol vis būdavo 
bandoma formuoti nuomonę, kad pačios P. Amerikos valsty
bės nerodo ryžtingumo ir reikiamo vieningumo iš Kubos plau
kiantiems pavojams pastoti kelią. Tuo tarpu, žinios ir faktai, kad 
jos tik laukė iniciatyvos iš galingesnės JAV vyriausybės, bū
davo sunkiai praleidžiami viešajai opinijai.

Ir pasirodo, kad sprendimą padarius, P. Amerikos kraštų 
vyriausybės ne tik vieningai stojo paskelbtosios akcijos Kubos 
atžvilgiu pusėn, bet viena po kitos skuba pareikšti, kad yra pa
siruošusios savo karinę jėgą mesti Į svarstykles, kad užsimotas 
Kubos nuginklavimo klausimas neliktų vien žodžiuose.

Ryžtas ir drąsa susilaukia pritarimo, Prezidento ryžtas su
silaukė visuotinio pritarimo laisvame pasaulyje. Tai ir buvo 
vienintelė priemonė JAV prestižui pasaulio akyse atstatyti. At
viras ir griežtas žodis Kremliaus adresu yra vienintele priemone 
priversti iki šiol laisvai po pasaulį besišvaistančius Kremliaus 
„ideologus” pagalvoti, ar ne per toli nuėjo...

*
Rimtis ir susikaupimas vyrauja JAV padangėje. Netikėtas 

ii’ nelauktas prezidento posūkis ir atviras padėties įvertinimas 
kelia eilę tolimesnių klausimų ateičiai. Niekas dar nežino visų 
planų, kiek toli numatoma eiti. Daug kas priklausys ir nuo 
Kremliaus valdovų vienokio ar kitokio apsisprendimo.

Tokiame istoriniame JAV politikos posūkyje kelias atgal 
reikštų pražūtį. Ko galim laukti ir tikėtis, šiandien būtų sunku 
atspėti.

Komunistų pavergtų kraštų žmonės žino, ko jie siekia ir ko 
jie tikisi. Bet ne jų rankose tolimėsnis likimas.

❖
Šių įvykių akivaizdoje susikaupimas ir rimtis privalo būti 

visuotinu reiškiniu. Ar besulauksime geresnės progos ir mes, 
komunistų pagrobtos ir pavergtos Lietuvos sūnūs ir dukros, 
jausmams išreikšti, kurie vestų ir mus į naują posūkį — iš stag
nacijos ir kasdienybės į naują ir ryžtingą žygį. Į žygį, reika
lingą posūkio, reikalingą apgalvoto ir drąsaus sprendimo.

Koegzistencijos laikotarpis sužvejojo vieną-kitą mūsų silp
navalį. Tas laikotarpis susilpnino mūsų budrumą ir daugelis jau
tėmės atsipalaidavę nuo skirtos mums misijos. Atsipalaidavome 
nuo tautinės drausmės ir moralės varžtų ir pasidarėme lietuviš
kai kalbančiais kosmopolitais.

Amerika atsuko ginklą į Kremlių. Ar mes lietuviai liksime 
žingeidžiais ir pasyviais stebėtojais? (j-c.-)

TRUMPARE-PASKAITININKO
GYSTĖ

Washingtono lietuviai spalio 14 
d. turėjo progos išklausyti atei
tininkų suruoštą svečio iŠ Vokie
tijos dr. J. Griniaus paskaitą apie 
mokyklas ir auklėjimą šių dienų 
Lietuvoje. Paskaitininkas davė 
kai kurių įdomių duomenų, tačiau 
daug kam teko nusivilti paskaiti
ninko akiračio siaurumu. Jis dau
giausia domėjosi ir kalbėjo apie 
šių dienų religinio auklėjimo sun
kumus Lietuvoje.

PENNSYLVANIJOS LIETUVIAI

Ar Jum nusibodo aukšti ir vis aukštesni mokesčiai?
Ar Jūs norite turėti Pennsylvanijcje gerą, sąžiningą, efektyvią 
administraciją?
Jeigu taip, tai balsuokite už respublikonų kandidatus:

Į gubernatorius — William W. Scranton

Į senatorius — James E. Van Zandt
Respublikonų Partijos Pennsylvanijos Valstybės Komitetas 
Etnines Grupes — Philadelphijos Lietuvių Skyrius 
Stanley F. Mankas, pirmininkas
Jonas A. Stiklorius, vicepirmininkas

Visiems iš anksto gali būti aiš
ku, kad komunistinė mokykla re
liginiu auklėjimu nesirūpins. Pa
galiau, religijos nemoko nei JAV, 
nei Prancūzijos viešosios mo
kyklos ir dėlto niekas sienų ne
griauna ir tvorų nelaužo. Tiesa, 
komunistai visur bruka savo nau
jąją religiją -- marksizmą. Tai 
irgi savo rūšies prievartavimas. 
Reikia tikėtis, kad didelės ir pas
tovios žalos ta naujoji religija 
mūsų jaunimui nepadarys. Kai 
žmogus subręsta, jis lengvai atsi
krato prievarta įbruktų tiesų ir 
ideologijų. Atsiminkime, kad ne
priklausomoj Lietuvoj konfesinės 
mokyklos kaip tik davė aršiausius 
ateistus (Dovydaitis, Pakarklis, 
Ragauskas ir kt.). Per daug riebi 
košė pasidaro nebeskani ir kiek

vienas ideologinis spaudimas ir 
pumpavimas iššaukia pasiprieši
nimą. Daug rimtesnis ir pavojin
gesnis mūsų tautai dalykas yra 
rusinimas per sovietines mokyk -

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai su mokytoja E. Tamošaitiene, lankydamiesi Romoje, buvo priimti kar
dinolo Pizzardo. Nuotraukoje iš kairės: A. Šaltytė, A. Vitkus, E. Kelerytė, Ermolenko, kardinolas Pizzar- 
do, Dūda, L. Bejerytė, R. Tamošaitytė ir mokytoja E. Tamošaitienė.

KODĖL REIKIA REMTI LITUANUS?
— Visi renka ir nežinai 

kam duoti — neseniai vie
nas aukotojas nuoširdžiai

las. Šio taip svarbaus klausimo 
paskaitininkas visiškai nenagri
nėjo. Yra davinių manyti, kad r u 
sinimas daro didelę pažangą ir iš 
čia mūsų tautai gresia didžiau
sias pavojus. Jis veikia nejučio
mis, kaip koks svaigalas, ir jam 
pasipriešinti gana sunku, nors ir 
stengiamasi.

Savo trumparegystę paskaiti
ninkas parodė ir kituatveju. Gir
di, partizanai kovojo pirmiausia 
dėl religijos, kitaip tariant ne 
dėl Lietuvos, bet dėl Vatikano. 
Lietuvis partizanas pirmoj eilėj 
kovojo prieš savo pavergėją, iš
naudotoją ir žudytoją rusą. Ar jis 
bus caristinis stačiatikis, ar sta- 
linistinis bedievis -- jokio skir
tumo šiuo atveju nėra. Ir vienas 
ir kitas elgėsi lygiai taip pat, kaip 
imperialistas, pavergėjas ir žu
dikas. Tiesa, partizanų tarpebu- 
vo nemažas skaičius tikinčių, net 
keletas kunigų, bet jie vedė tauti
nį, o ne religinį karą. Beje, atsi
rado ir tokių kurie surašė grau
dulingą laišką popiežiui ir jį su 
dideliais pavojais ir aukomis pa
siuntė į vakarus. Popiežius laiš
ką gavo, tačiau nei maldų dienos 
už kovojančią Lietuvą nepaskel
bė. JAV gubernatoriai ir merai 
yra daug duosnesni, jie paprašy
ti dažnai paskelbia "Lithuanian 
Day". Popiežiai visados stengė
si daryti didelę politiką ir į to
kias smulkmenas, kaip lietuvių 
tautos likiminėkova, nemato pras - 
mės painiotis. Vatikano politikos 
pasėkoje ir buv. Lietuvos pasiun
tinys Vatikane buvo degraduotas.

Patartina svečiui iš Vokietijos 
savo panašaus pobūdžio paskaitas 
skaityti mažiau inteligentiškai 
publikai.

J.B.
Washington

HENRIKAS ŽEMELIS

prisipažino. Ir jis turėjo pa
grindą tokiam pareiškimui 
padaryti. Iš tikrųjų, kar
tais sunku susigaudyti, ku
ris reikalas, kuri rinkliava 
yra svarbesnė ir kam rei
kalinga visų lietuvių para
ma. Prašytojai normaliai 
moka išpūsti reikalo svar
bumą ir kartais tave pri
spaudžia prie sienos taip, 
jog jei atsisakysi paremti 
— gali neabejotinai savo 
lietuvišką kilmę išbraukti 
iš sąrašų.

Bet nežiūrint to susipai
nioto lietuviško aukos biz
nio — yra reikalų, vykdomų 
darbų, kuriuos neparemti 
ne tik nepatogu, bet instik- 
tyviai kiekvienas jaučia, 
kad dirbamas darbas yra 
labai svarbus ir reikalingas 
visų paramos ir aukos.

Jau eilę metų leidžiamas 
anglų kalba žurnalas Litu- 
'anus ir yra priskirtinas 
prie tų svarbių darbų, ku
riuos paremti mes neturime 
teisės atsisakyti, čia tik 
reiktų pasidžiaugti, kad lie
tuviai studentai iškeldami 
šią mintį per eilę metų pa
tobulino tą žurnalą į kul
tūringą informacinį leidinį 
apie Lietuvą.

Tiesa, tai darbas neatne
šąs tuoj pat apčiuopiamų 
rezultatų, nedaug ir mūsų 
pačių skaitomas, bet yra 
toks įtakingas ir naudingas 
Lietuvos reikalui kelti ir 
ginti, jog kartais jis gali 
žymiai daugiau atlikti, ne
gu mūsų pačių atliekami 
veiksmai ir riksmai. Tas 
žurnalas siuntinėjamas ne 
tik čia Amerikoje įvairiom 
įstaigom ii- Šiaip įtakin
giems politinio ir kultūri
nio gyvenimo asmenims, 
bet ir po visą pasaulį, kur 
tik galima paskleisti objek
tyvią informaciją apie Lie
tuvą.

R
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TRYS MODERNIOS ‘ K O P L V Č TOS

Tą darbą, pasitaikinę mū- 
su intelektualines pajėgas, ( 
atlieka lietuviai studentai, . 
gi plačioji visuomenė, kas- : 
met spalio mėnesį prašoma 
įsijungti į Lituanus parem
ti vykdomą vajų, šiais me
tais tą darbą atlieka Ro- 
chesterio lietuviai studen
tai, vadovaujami valdybos 
pirmininko E. Vasiliausko, 
sekret. — B. Sedlickaitės ir 
ižd. — E. Vidmanto.

Man atrodo, čia negalėtų 
būti dviejų nuomonių apie 
to žurnalo reikalingumą ir 
jo didelę propogandinę nau
dą visoje Lietuvos vadavi
mo byloje — lieka tik vie
nas mažas klausimas, kas
met statomas mūsų studen
tų, ar lietuviškoji visuome
nė bus pakankamai susipra
tusi ir duosni, įgalinti žur
nalui ir toliau pasiekti tuos 
7.000 skaitytojų, kurių dau
gumas anksčiau mažai te
girdėjo apie Lietuvą, o šian
dien tampa mūsų draugais? 
Ir tokiais draugais, kurių 
balsas tarptautiniame poli
tiniame gyvenime būna la
bai svarbus.

Netikiu, kad kas nors iš 
mūsų užtrenktų duris, ar 
nusisuktų į šalį nuo to stu
dento, kuris ateis prašyti 
Jūsų aukos.

Aukokime, kiek kas gali, 
paremkime žurnalą Litua
nus — jis Jūsų vardu pa
sakoja pasauliui mūsų tau
tos istoriją, kultūrinius pa
siekimus ir mūsų valstybės 
tragediją.

Ir už tokią pigią kainą — 
geros valios auką.

• Kubos įvykiai neparodė 
Įtakos Berlyno gyven’me ir 
komunistų vadovybė vengė 
■sieti Berlyno problemą su 
Kuba.

• Jau 6 P. Amerikos vals
tybės pasisiūlė karine para
ma prisidėti prie JAV pro
gramos Kubos klausimui iš
spręsti įvykdymo.

I
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DĖL „KEISTŲ 
SPĖLIOJIMŲ” 
NAUJIENOSE

„Naujienų” apžvalginin
kas atsiliepė į Dirvos užuo
minas . dėl Joniko, Vilnies 
redaktoriaus pakvietimo į 
Washingtoną spaudos kon
ferencijom

Tikrai, Dirvoje buvo su
minėta Dr. P. Grigaičio pa
vardė, bet ne tam kad su
daryti įspūdį „keistų spė
liojimų”, o tam, kad pri
minti ne taip jau senus įvy
kius, kada Dr. P. Grigaitis 
dėjosi vienas tik žinąs, ko
kių saugumo priemonių 
imasi 
imant „Baltojo namo

- čius, 
žmones prezidentūroje pa
geidaujami, ar nepageidau
jami ir t.t. Nejaugi vėl 
reiktų grįžti į ne taip se
nai Naujienose spausdintas 
„apžvalgininko” apžvalgas 
dėl ALB delegacijos vizito 
į „Baltąjį namą’’?

Bet ne čia esmė. Per eilę 
metų važinėjant į Washing- 
toną, nereiktų užsigauti, jei 
kas primena Dr. P. Grigai
čiui jo paties daugelį kartų 
kartotas sugestijas, kad 
niekas kitas taip negali ži
noti Washingtono kelius ir 
takelius, kaip ALT sekreto
rius. Tat ar nuostabu, kad 
po tiek darbo ir triūso, įdė
to į Washingtono vizitus, 
dar vis pasitaiko „ofiso pa
nelių klaidų”, kaip šį kartą 
su Jonikui išsiųstu pakvie
timu.

saugumo 
prezidentūra, pri- 

i” šve
dė josi žinąs, kokie

Kad Jonikui teko tik pa
slampinėti koridoriais, o po 
to „keikti Grigaitį” (o vis 
tik — Grigaitį!), savaime 
atsitaiso ir Dirvos antraš
tė, kuri buvo atsiradusi, ro
dant susirūpinimo tokiais 
faktais, o ne tam, kad ieš
koti sensacijų.

Naujų piliečių dėmesiui!!! 
Kodėl???

Klausimas: Kodėl kituo
se kraštuose gimę naujieji 
piliečiai privalo lapkričio 
mėn. perrinkti gubernato
rių Michael Di Šalie.

Atsakymas: Dėl to, kad 
jis yra imigrantų sūnus ir 
žino jų problemas; dėl to, 
kad jo tėvai buvo paprasti 
žmonės ir jis supranta ne
turtingųjų siekius, dėl to, 
kad jis parodė kelią į pasi
sekimą net urtingiesiems; 
jis parodė pasisekimo kelią 
mažojo žmogaus, kaip ir jis 
viską atsiekė savo talentus, 
gera valia, supratimu ir ti
kėjimu; dėl to, kad jis yra 
žinomas, kaip nesavanau
diškas, daugiausia dirbantis 
gubernatorius; dėl to, kad 
jo programa tarnauja silp
niesiems pagelbėti ir visų 
gyventojų gerovei; dėl to, 
kad jis stengiasi suteikti 
sąlygas gyvenimo lygiui pa
kelti.

Naujieji piliečiai! Balsuo
kite ir perrinkite savo gu
bernatorių Michael Di Šalie!
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BALFO SUVAŽIAVIMAS BALTIMORĖJE ŠV.ANTANO TAUPYMO BENDROVE CICERO! ŠVENČIA 40 METŲ. SUKAKTI

Septyniasdešimt delegatų ir 
geras būrelis svečių buvo susi
rinkę į Vienuoliktąjį Balfo Sei
mą Baltimorėje spalio 12-14 die
nomis.

Daugelis seimo atstovų iš įvai
rių skyrių seimui atvežė dovanų: 
Los Angeles -- 200.00, Flint
35.00, Boston -- 1,000.00, Provi- 
dence -- 200.00, Washington -- 
100.00, Waterbury -- 603.00, BaF 
timore -- 1,500.00, E. Chicago — 
200.00, Detroit -- 600.00, Pitts- 
burgh -- 225.00, New York -- 
600.00, Philadelphia -- 100.00, 
Chicago Apskritis -- 2,010.00, 
Cleveland -- 1,000.00, Hollywood 
Fla. -- 100.00, Linden - 30.00 
ir Aleks. Banys - 10.00 dolerių.

Viso seime įteikta 8,513 dole
rių.

Seimas neturėjo didelių sunku
mų sudaryti Balfo vadovybę. 
Vienbalsiai aprobavo trijų gru
pių pristatytus 9 kandidatus į di- 
rektoriatą. Sandarai nesuradus 
savo kandidatų, pats seimas iš
rinko ne 13, bet 16 direktorių.

Direktoriai labai lengvai ir su
tartinai surikiavo naują Centro 
Valdybą, išrinkdami pirmininku 
kan. dr. J. Končių, vicepirmi
ninkais: A. Trečioką, J. Audėną, 
dr. E. Armanienę, St. Lūšį. No

ra Gugis liko nacionale sekreto
re. A. Senikas išrinktas iždinin
ku, VI. Barčiauskas -- protokolų 
sekretorium. Revizijos komisiją 
išrinko pats seimas iš P. Min- 
kūno, J. Laučkos ir M. Klimo.'

Seimo posėdžiams sumaniai ir 
gražiai vadovavo C. Surdokas,pa» 
dedamas veiklaus sekretoriato ir 
kitų prezidiumo narių.

Seime didžiausiu rūpesčiu bu
vo, kaip pripildyti Balfo aruodus, 
į kuriuos žiūri iš viso pasaulio 
daug alkanų ir ašaromis pasru
vusių lietuviškų akių. Seime taip 
pat gilintasi į šalpos problemas 
Vakarų Vokietijoje, kur Balfo 
kolektyvinė šalpa keičiasi į indi
vidualią. Niekas nė neišsitarė, 
kad reiktų Vokietijoje likusius 
mūsų varguolius, invalidus, se
nukus, našles ir našlaičius už
miršti, palikti vietos valdžios 
globai. Priešingai, daug svars
tyta ir rūpintasi, kaip sumažin
ti administracijos išlaidas, o sus
tiprinti šalpą, kaip gauti tam tiks
lui daugiau pinigų, kai nebebus 
galima nuvežti laivais pupų, mil
tų, sviesto ar pan. Individualioms 
siuntoms tikrai reikės ir daugiau 
darbo ir daugiau lėšų.

Seimas įpareigojo Centro Val
dybą atkreipti daugiau dėmesio ir

KVIEČItME PRADĖTI TNIPHI PAS MISI

Kl/<* MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

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

į šalpos reikalingus Amerikoje 
gyvenančius lietuvius; prašyta į 
Balfo darbus ateiti buv. Balfo sti
pendininkus; aukų rinkimui, narių 
verbavimui, ryžtasi sustiprinti 
Baisiojo Birželo minėjimus. Sei* 
mas įpareigojo Centro Valdybą 
tarpininkauti privatinių siuntinių 
pasiuntimui į Lietuvą ir pan. Sei
me apgailestauta, kad atsiranda 
vis daugiau • ir daugiau įvairių 
šalpos fondų ir dėl to nukenčia 
"United Lithuanian" bei mažėja 
lėšos bendrai lietuvių šalpai.

Seimas turėjo ir gražių iškil
mių. Spalio 12 d. įvyko susipa
žinimo vakaras. Pats seimas pra
dėtas himnais, vėliavų įnešimu, 
garbės sargyba ir buvo pasvei
kintas asmeniškai Baltimorės me
ro, kuris spalio 13 d. paskelbė 
Balfo Diena Baltimorėje, o Ma- 
rylando gubernatorius paskelbė 
Balfo Dieną visoje valstybėje. 
Daug sveikinimų žodžiu ir raš
tu seimas gavo iš įvairių asmenų 
ir organizacijų, ypatingai iš lie
tuvių tremtinių Vokietijoje.

Reikia pabrėžti, kad Balfo iš
kilmės, vaišės ir gražus svečių 
priėmimas buvo atlikti Baltimo
rės balfininkų lėšomis ir pasiau
kojimu. Iš šalpai suvežtų aukų 
Seimui ruošti nebuvo išleista nė 
vieno cento, priešingai,Baltimo
rės balfininkai, vadovaujami Dr. 
E. Armanienės, įtikę seimui 
1,500 dolerių ir pažadėjo netru
kus dar įteikti 500. Seimo atsto
vai bei Balfo vadovybė į seimą 
atvyko ir čia nuoširdžiai darba
vosi negaudami ne tik jokio atly
ginimo, bet ir kelionės išlaidų. 
O atvykusių buvo iš gana toli: 
Floridos, Chicagos, Detroito, Cle^ 
velando, Bostono, Providence, 
Pittsburgho ir kitur. Gausiausio
ji delegacija buvo iš New Yorko.

----------- (lj)

PAIEŠKOMI
AUGUTAUSKAS, Bronius, Cip- 

rijono sūnus, gimęs 1902 m., Lau- 
kintukų km., Alytaus ap.

BAGAČIŪNAS, Juozas, išvykęs 
iš Lietuvos Kanadonapiel925m., 
vėliau persikėlęs Amerikon.

BAGAČIŪNAS, Juozas ir Salo
mėja, išvykę Amerikon prieš 1914 
metų karą.

KIAUPIENE-PIŠČIKAITĖ, Ona 
ir KIAUPIS, Kazimieras.

KURAUSKIENĖ -BALNIONYTĖ 
Stasė.

LIZDENIS, Antanas, kilęs ir 
gyvenęs Viekšniuose.

MICHNEVIČIUS, Algirdas, Al
bino sūnus, gimęs Kaune.

MILČINAUSKIENE - SIMONA- 
VIČIUTE, Julija ir jos broliai 
SIMONAVIČIUS, Antanas, Jonas, 
Juozas ir Jurgis iš Strazdų km., 
Papilės vi., Šiaulių ap.

OVSENKA, Petras, Benado sū
nus, išvykęs iš Kauno.

Šv. Antano taupomosios ir skolinamosios bendrovės Ciceroj pastatas, papuoštas jubiliejaus proga.

PAPIEVIS, Klemensas, ir jo se
suo Emilija.

PRANSKŪNAS, Kazimieras, iŠ 
Lungelių km. Dusetų vi., Zarasų 
ap., buvęs Vokietijoje.

ROZENBERGAS, Antanas, Fri-
co sūnus, ir jo vaikai Boleslo
vas, Bronislovas, Edvardas ir 
Ona.

ŠIMKUS, Petras, gimęs apie 
1894 m. gal Šilalėje.

ŠNEIDERAITIS, Antanas ir Jo
nas, Jono sūnūs, ir ŠNEIDERAI 
TIENE, Monika, Jono duktė, kilę 
iš Jurbarko apylinkės.

New York 24, N.Y. V. A. Račkausko nuotraukos

MOKAME MUTUAL FEDERAL DENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street,

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

Chortered and Sup«rvis«d by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phane: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(5)
— Gaile, tu velniūkšti, sutrupinsiu aš kada tą 

petefoną! O tam negrui — tai tik per snukį! Už tokį 
dainavimą ...

— Senelyt, čia man gražiausia plokštelė ...
— Varle tu, rupūžiuk, išmanai tu, kas gražu! 

Vemt verčia, suka net vidurius, galvą griežia tos tavo 
prakeiktos plakštelės! Pamatysi, sugrūsiu kada visas 
į šiukšlių statinę, kad ir pinigus už jas mokėjai.

— Aš jas išsivešiu, senelyt.
— Vežkis! Vežkis jas į pragarą, tegu velniai jų 

klausosi!
Girdisi, kosti Marė. Tėvas kelintąkart atsidūsta:
— Uvel, reiks gal ir miegot ruoštis ...
Gailė sustabdo savo muziką. Dabar mama dainuo

ja apie berželį svyruonėlį. Toje dainoj girdžiu ilgesį, 
kaip ir Marės kosėjime. Pro tą dainą mato mama savo 
gimtinį kiemą, miškus, kur jauna grybavo. Staiga nu
tyla: gal ašaros užspringdė.

Tik Danguolė ir Pranas vargiai pažįsta ilgesį. Jie 
perdaug užimti. Rūpinasi ir siekia, galvoja ir planuo
ja...

Vėl pasigirsta langinė ir Tucis. Audra kiek rimsta.
— Gaile, tau laikas miegot, —- sako žmona.
Mergaitė atsikerta. Ji norinti dar skaityt, rašyti 

laiškus, kas gi taip anksti eina į lovą savaitgaly...
Aš atsistoju ir skubiai žengiu į duris. Kad kas 

nepašauktų, neužkabintų. Išeidamas nusikabinu nuo 

sienos kailinius, įsimaunu į pradžiūvusius botus. Gir
džiu Danguolę:

— Tai kur, ponas?
Nuduodu negirdėjęs.
— Eik, nors pusnis Pranui atkask. Ko gali kito 

iš tavęs tikėtis?
Tie žodžiai šaute nušauna mane klėtelėn. Durys 

nerakintos. Apie kojas apsivynioja Tucis. Inkščia, cy
pia, skalija. Susiriečiu, glostau jo vilnas, prisivėlusias 
spalių ir sniego, šoka ant manęs, laižo veidą. Pro pra
vertas klėtelės duris įšoka, bet vėl puola atgal ir nu
loja kiemu. Gal iš susitikimo džiaugsmo, nes Tucis ir 
aš — draugai.

Užsidegu mažą stalinę lempą. Lovos paklotos, ant 
sienų tvarkingai sukabinti motinos drabužiai. Ant sta
lelio — lietuviški laikraščiai, sąskaitos, plonas ūkinin
kų laikraštėlis anglų kalba. Tebeguli ir mano knyga, 
kurią seniai, dar vasarą, buvau skaitęs ir čia palikęs.

Įgriūvu pintinėn kėdėn ir užsiremiu ant linkstan
čio stalo. Ūžčioja vėjas. Mintimis prabėga kelionė iš 
Čikagos, paskutinių dienų įspūdžiai. Vėjas cypia:

”Divorsas, divorsas!’’
Girdžiu augštą, ironišką Danguolės balsą:
”Tu niekur netikęs: kelionėj, nei gyvenime”.
O ji pati? O ji? Tinkanti visur. Pritampanti. Už

mirštanti. Pasilipanti ant buvusių vargų ir nelaimių, 
įsikabinanti už visų pasiekiamų šakų, kad tik augščiau 
įkoptų.

Tai brolio liežuvis praskleidė paslaptį. Brolio, ku
ris ateina į svečius tik todėl, kad ką gautų išsinešti. 
Kažkas buvę, Danguolė kažką mylėjusi, pasibaigę tra
giškai. Vargšė Danguolė. Neapykanta blėsta, iškyla 
rašytojo smalsumas. Jau mezgasi nauja apysaka, jau 
prisipildo mintys. Mintys, ne širdis. Nes Danguolė ne
bėra brangi, nes jos praeitis manęs nebedomina dau
giau, nei kitų. Medžiaga. Tik rašytojui medžiaga.

Ar tik tiek? Ne, žinoma, ne! Jei ne pavydas, tai 
virpteli užgauta savimyla, štai moteris, kurią laikei 

tik sava, kažkada priklausė kitam.
Tucis brazdinasi į duris, bet jo neįleidžiu. Kaili

niuose šilta, širdį maudžia atminimai, ir drasko realy
bės spaliai. Bet mąstyti gera. Vienintelė nepraranda
ma žmogaus privilegija — mąstyti.

”Panele, jūsų graži skrybėlaitė”. — Tai mano dre
bančiu balsu pasakyti žodžiai. Kuklūs, bet iš sušilusios 
širdies.

”0 kaip pati panelė?” ji atsigręžia. Aplinkui ūžia 
minia, suvirtusi žiūrėti rungtynių.

Aš nieko nematau, nieko negirdžiu. Tik jos besi
juokiančios tamsios akys, tik jos juodos kasos ant nu
garos, jos garbanos ant baltos, kaip marmuras, kak
tos, jos lūpos . ..

”0 kaip panelė?” ji šelmiškai žiūri, pilna gyvybės, 
žaismo.

„Panelė irgi graži”.
Sakau ir paraustu. Labai varžausi. Kramtau lū

pas. Ji susijuokia ir nusigręžia. Ji ploja sportininkams, 
šaukia, šokinėja, juodos kasos draikosi.

Tai buvo prieš daugelį metų.
Ką reiškia — prieš daugelį metų? Ką reiškia lai

kas? žmogus yra tas pats laike: nuo vaikystės iki se
natvės. Tik įvykiai ir kiti žmonės apklosto jį reikalin
gais ir nereikalingais priedais, žmogus tas pats laike. 
Myli jaunystėj, myli senatvėj. Ilgisi vaiku būdamas, 
ilgisi, mirčiai žvelgdamas į akis.

Jos vardas Karolė. Mergaitės tamsiomis akimis .ir 
kasomis. Dabar ji šypsos penkiems vaikams ir šauniam 
vyrui, kurį ji myli. Karolė.

Dūsauja už lango vėjas. Man tvanku klėtelėj. Tu
riu išeiti.

Seno Amerikos stiliaus troba, išmargintomis lie
tuviškais raštais durimis ir langinėmis, nuskendusi 
tamsoj. Tik rūsio langai rausvi šviesomis. Ir viršuje 
tėvų miegamasis, tai blykstelėjo elektra. Tai tėvas, 
tikriausiai, ruošiasi poilsiui.

(Bus daugiau)
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Jau ir Pafersone paminėtas Maironis...
Patersono Lietuvių Ben

druomenė, pereitais metais 
pasireiškusi nemaža veikla, 
nemano atsilikti ir šiais me
tais. Pirmutinis poatostogi- 
nis pasirodymas paskirtas 
paminėti 100 metų sukaktį 
nuo didžiojo Lietuvos lais
vės pranašo, Lietuvos poeto 
Maironio gimimo.

Toks minėjimas Paterso- 
ne įvyko spalio 13 d. Tai 
buvo ne paprastas minėji
mas, bet tikra meno šventė, 
nes į Patersoną atvyko mu
zikas Aleksas Mrozinskas 
su savo vyrų oktetu.

Minėjimą pradėjo Pater
sono Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Antanas

Rugys. Po to buvo parodyti 
"Darbininko” paruošti Mai
ronio gyvenimo vaizdai su 
atitinkamais paaiškinimais 
ir Maironio eilėraščių de
klamacijomis. Tai buvo pui
ki ir vaizdi paskaita žiūro
vams palikusi neužmiršta
mą įspūdį.

Scenoje pasirodžius pia-

AKIMIRKOS- - - - - - - - - -

Iš viršaus
Yra vienas, šalia kelių kitų panašių, dar 

niekur nespausdintas Kazimiero Binkio tri- 
posmis eilėraštis, sukurtas lietuvių liaudies 
dainų motyvais. Prasideda žodžiais:

Tėvas su motina savo
Išvažiavo pagraban ...
Tą dainą laimingaisiais Keturių Vėjų 

laikais nekartą užtraukdavom, kai užeidavo 
linksmas ūpas, ypač jau paryčiais. Kazimie
ras ją mėgo ir pats užvesdavo. Tai labai rit
minga ir itin sodrių, nenuvalkiotų rimų dai
nelė, bet visiškai dekameroniško turinio. To
dėl jos toliau negaliu cituoti. Jei mes būtu
mėm prancūzai ar italai, galėčiau ir cituoti 
ir spausdinti. Tačiau lietuviai, kaip žinoma, 
yra drovi, kilni, rimta, iškilminga ir hipokri- 
tiškai šventuoliška tauta. Mes taip negalime, 
kaip anie.

Toje dainoje yra išrutuliota viena pa
grindinė idėja, kurią poetas nusakė žodžiais: 
”iš viršaus ir apačios”. Tai reiškia tam tikrų 
daiktų ir dalykų nuodugnų iščiupinėjimą ne 
tik iš visų šonų, bet dar iš viršaus ir apačios. 
Ir jei čia prisiminiau tą puikią dainą, tai tik 
dėl jos išryškinto metodo, naudingo ir mūsų 
šių dienų reikalams iščiupinėti.

Kai dabar mūsų bendruomenės seneliai, 
kultūros tėvai ii’ kūrybinių gairių nustatymo 
motinos ruošiasi netrukus išvažiuoti į Chi- 
cagą pagraban, atsiprašau, į kultūros kon
gresą, tai mums kai kuriems tas svarbus žy
gis parūpo. Ir gal be reikalo Stasys Santvaras, 
Stasys Barzdukas ir kiti išklojo skubų nepa
sitenkinimą. Mat, mes turbūt jau kiek su- 
brendom ir patys norim pasvarstyti, net pa
čiupinėti, ką tėvai daro ir darys. Mums jau 
nebeužtenka ir neužteks jų vien tik pasa
kymo ir jų nediskutuotinų rezoliucijų.

Kultūros reikalai gali būti svarstomi ne 
tik iš viršaus. Jei juos kas ima čiupinėti ir 
iš pačios, tai rodo tik platesnį mūsų visuo
menės komponentų išbrendimą. Iš viso dera 
nepamiršti, kad Į aukštą kalno viršūnę ge
riausia pradėti kopti iš apačios. Tiesa, šiais 
laikais ten galima užskristi lėktuvu ar ma
lūnsparniu, jei yra vietos nusileisti ir paskui 
įmanoma grįžti atgal.

Bet saugiausias ir Įdomiausias būdas te
bėra konservatyvus — kopti pėsčiomis, iš 
apačios.

* * ❖
Anąkart užsiminėm, kas atsitiko, kai 

Amerikos Lietuvių Bendruomenė savo žygį 
į aukštąją politiką pradėjo tiesiai nuo kalno 
viršūnės — iš Washingtono, per patį Ameri
kos prezidentą. Varžovai viską tuoj sumalė 
į niekus. Nenorėdamas didinti įsižeidimo 
skaudulių, nesakau, kad iš visų tų burbulų 
liko tik nulis (asmeniškai manau, kad liko 
šis tas blogiau, negu nulis)...

O dabar — ir vėl tiesiai į dausas, nors į 
kitą pusę, į kultūrą. Kongresas! Visų Ame
rikos ir Kanados lietuvių! Kultūrinė politi
ka! Tos politikos gairių nustatymas! Net bū
sią nurodymai, ”kas ir kaip vykdys sudė
tingą kultūrinės veiklos planą”!

Bendruomenė turi nuopelnų, turi atliktų 
didžiai naudingų darbų, kurių niekas kitas 
nepadarė ir nesiruošia daryti, išskyrus retus 
privatinius sambūrius ir pavienius idealistus 
bei mecenatus. Tai įvairios lietuviškos mo
kyklos mūsų vaikams ir jaunuomenei, nors 
daugiausia vis tik "šeštadieninės”. Bet tai, 
tegu čia dar ne kultūra, o tik pirmoji prie
monių pakopa, yra daug ir tat labai svarbu. 
Toliau — iniciatyva lietuviškiems vadovė
liams paruošti ir išleisti. Vienas kitas litera
tūrinis konkursas. Parama vienam kitam 
vertingam lietuvių mokslo veikalui pasiro
dyti. Gal ir dar šis tas, ką mūsų Bendruo
menės pirmojo dešimtmečio istorija privalės 
labai šiltai įvertinti.

Bet bėda prasideda su "didžiąją kultūros 
politika”. Ji painesnė ir sunkesnė už visą 
didžiąją "tremties” ir laisvinimo politiką. 
Siojoj bent tikslai aiškūs ir maždaug bendri; 
skirtumai tebėra daugiau dėl metodų ir pra
eities nuodėgulių.

O kultūra — tai visai kitos idėjos, žy
miai subtilesnės, švelnesnės, dažnai pasau
lėžiūrinės, tnimozinės, ir tai vis "gilūs vidi
niai užsiangažavimai”, kaip pasakytų mūsų 
mokslingi santariečiai ir Juozas Girnius. Ko
vos čia eina ne vien dėl turinio, bet dar ar
šiau dėl jo formų. Dailininkas realistas ir 
dailininkas abstraktistas yra didesni priešai 
tarpusavyje ir kaujasi dai‘ aštriau, negu dvi 
mūsų delegacijos frakcijos aname ”žygyje į

----------- Bronys Raila —

ir apačios
Washingtoną”. Naujienų Grigaitis galėjo ras
ti kompromisą su Draugo Simučiu, bet nie
kad šie. Tas pats su žurnalistais, rašytojais, 
mezzo-sopranais, jau nekalbant apie aktorius 
ir režisorius.

Oi, gerai žinau tuos sunkumus ir bū
čiau paskutinis, kuris už tai mesčiau akmenį 
į Barzduką ar mūsų Bendruomenę. Tokius 
elementus suderinti, suburti, sudisciplinuoti 
arba, kaip mes pamėgom sakyti, "gerai susi
organizuoti”, yra uždaviniai, kuriems reikia 
beribio takto, tolerancijos, išminties, jautru
mo, skonio ir daugiau negu mulo kantrybės.

Bet čia yra apačia, nuo kurios te- 
įmanoma pradėti, idant Bendruomenės šau
kiamas kultūros kongresas būtų visų mūsų 
"kultūros darbuotojų” sąskrydis ir autentiš
kas balsas. Nežinau, Bendruomenė gal ir 
darė pastangų šiuos visus elementus "pri
glausti” po savo sparnu. Jie palaidi, chaotiš
ki, kartais net savo popierinių profesinių or
ganizacijų nepajėgiantieji išlaikyti. Bet jie 
ir pirmiausiai jie yra būtini ir esminiai mū
sų kultūrinio gyvenimo ir kūrybos varikliai.

Vienu ar kitu būdu reikėjo ir vis reikės 
surasti su jais glaudesnį bendravimą, kant
riai stiprinti tų korporacijų išaugimą, mokė
ti išlaikyti ir pakęsti poliarizuotą įvairybę, 
atsižvelgti į jų balsus, pirmiau juos gerai iš
tirti, nekartoti žalingų "vilkinių” klaidų.

Ir ne "susipratimo stoka griauna kultū
rines pastangas”, kaip sako S. Barzdukas 
savo garsiojo "burbulų ir kritikų” straipsnio 
paantraštėje. Jei stinga susipratimo, tai dar 
nieko gero nėra ir tuo labiau tada nėra ko 
griauti. Bet supratimo stoka tai iš viso 
nieko neleidžia įmanomai statyti ir pati su
griauna net geriausias pastangas.

* * *
Atsiprašau, bet juk yra komiška dabar

tinėmis sąlygomis mūsų kultūrinių veiksnių 
sąrangoje šiandien kalbėti, kad "Antrasis 
Kultūros kongresas mėgins nustatyti aiškias 
mūsų kultūrinės veiklos gaires ir jos vykdy
mo būdus ištisam penkmečiui, nurodyti, kas 
ir kaip vykdys tą sudėtingą kultūrinės veik
los planą”.

Tuos žodžius ne be šypsenos jau trečią 
kartą cituoju iš Draugo kultūrinio priedo 
straipsnio "Kultūros kongreso belaukiant”, 
pasirašytus inicialais P. G., už kurių bene 
slypi paties kongreso ruošos komiteto pir
mininko plunksna.

Nustatyti, nurodyti! Taip iš viršaus nie
ko nebus, ir taip kultūrinės "veiklos” plony
bėse nieko gero nepasidaro. Nei Bendruome
nė, nei jos kultūros kongresui ruošti paskir
tas komitetas tokių plačių teisių dar nėra 
įgiję. Ši dvasia būtų diktatūrinė ir gal tota- 
listinė, kuri, kaip žinom, niekui’ nėra labai 
tarpi laisvos kultūros kūrybai. Ir be to, mes 
čia gyvename aplinkoje ir atmosferoje, kuri 
yra... liberalinė, nors šis žodis kai kam ir 
skambėtų keiksmažodžiu.

Tad prašau: kopti į kalną geriau pradė
kim ne iš viršaus, bet iš apačios. Jei to šie
met dar negalim, atidėkim tą kongresą me
tam ar dviem, kol susirasim daugiau grums- 
totos žemės po kojom, kaip yra jau užsiminę 
savo paskutiniame suvažiavime Tabor Far- 
moje santariečiai.

Kultūros kongresas su tokiais plačiais ir 
kone "oficialiais” uždaviniais turėtų būti ne 
šiaip pavienių sendraugių ir jaunalietuvių 
pasižmonėjimas, bet autentiškas ir jokio ko
miteto necenzūruotas mūsų kultūros ir dvasi
nės kūrybos ”masių" balsas, įvairiaspalvis 
pasisakymas, sudėtingas ir laisvas užsianga
žavimas.

Tai yra svarbiausias mano priekaištas 
šiam kultūros kongresui, ir dėl to buvau 
priverstas atsisakyti pakvietimo skaityti pa
skaitą apie ”gaires”, nes komiteto pirmininko 
man duotam nurodyme perdaug buvo ryški 
toji pati dvasia: nustatyti, nurodyti, suside
rinti, prisiderinti. Kam, prie ko, kodėl, kokia 
teise?

Ir p. Barzdukas, užuot postringavęs apie 
mano "ultimatumus", greičiau tegu būna dė
kingas Apveizdai, kad ji taip laiku įkvėpė 
komiteto pirmininką P. Gaučį, jog man pa
sidarė neįmanoma kongrese pasireikšti.

Aš būčiau kalbėjęs apie revoliuciją ir 
apie tai, kas skubiai reikia griauti, ardyti 
pasibaisėtiną ir slogią vienybę, kad reikia 
mūsų naujo pogrindžio valdžiai užimti ir 
pradėti statyti kultūros namus. O iš to būtų 
buvę tik nauji nemalonumai. ..

nistui Al. Mrozinskui ir jo 
vadovaujamam New Yorko 
vyrų oktetui, publika jiems 
sukėlė tokias ovacijas, kad 
sunku buvo nuraminti. Mat, 
šis oktetas Patersone kon
certavo sausio mėn. ir jų 
dainavimas visiems nepa
prastai patiko, tai Bendruo
menės Valdyba vėl ryžosi 
juos kviesti ir šiam Mairo
nio minėjimui.

New Yorko vyrų oktetas, 
kaip ir sausio mėn., taip ir 
dabar, jau pačia pirmąja 
savo daina visus užbūrė. 
Buvo dainuojamos Račiūno, 
Šimučio, Petrausko, Mro- 
zinsko ir Paulionio dainos. 
Be lietuvių kompozitorių 
paįvairinimui sudain uotą 
Mozart, Chopin, Veit ir kt. 
Visos dainos atliktos pui
kiai, be priekaištų. Eiliniam 
koncerto klausytojui buvo 
nepaprastai gražu. Meno 
kritikas gal ir surastų kokį 
priekaištėlį... Visas dai
nas pianu palydėjo pats ok
teto vadovas A. Mrozinskas. 
Kitos vietovės galėtų pa
sekti Patersono pavyzdžiu 
ir tą puikų oktetą pasi
kviesti.

New Yorko vyrų oktete 
dainuoja: Alfonsas Ilgutis, 
Vytautas Daugirdas, Ro
mas Kezys, Juozas Nakuta- 
vičius, Kęstutis Simanavi

čius, Vytautas Alksninis, 
Leonardas Ralys ir Vytau
tas Aukštikalnis.

Be okteto programą pa
pildė pats A. Mrozinskas 
pas kambindamas pianinu 
Čiurlionio Preliudą ir Nok- 
turną ir Schuberto — Im- 
promtu. Ir jam didžiulės 
ovacijos ...

Akordionistas Vytautas 
Daugirdas taip pat puikiai 
pasirodė. Publika ir jam ne
gailėjo katučių.

Nepaprastai gražiai solo 
padainavo L. Ralys "Kam
pelis mano mielas", A. Mro- 
zinsko. Solistas savo dainą 
turėjo pakartoti.

Apskritai, minėjimas pa
vyko puikiai. Oktetas dau
gybę dainų turėjo kartoti ir 
dar keletą padainuoti virš 
programos. Patersoniečiai 
labai dėkingi L. Bendruo
menės valdybai ir jos pir
mininkui Antanui Rugiui už 
taip puikiai surengtą Mai
ronio minėjimą.

Po programos buvo šokiai 
ir veikė bufetas. Prie bufe
to ir vaišių daugiausia pa
sidarbavo G. ir V. Slepako- 
vai ir jų žentas Galiūnas, 
kuris dar neseniai į šį kraš
tą atvyko iš Kolumbijos.

Ona Upytė

VISAS TURTAS 
JAUNIMUI J

Jono Krukonio pavardė 
jau daug kartų buvo mini
ma šio laikraščio puslapiuo
se. Jis nėra didelių mokslų 
baigęs žmogus. Jis yra la
bai tylus ir kuklus senesnės 
kartos Amerikos lietuvis. 
Tik nepaprastu savo darbš
tumu ir sumanumu jis yra 
pasidaręs vienas iš labiau
siai pasiturinčių Patersono 
lietuvių. Bet savo turto jis 
neeikvoja niekams. Mat, 
prieš kelis metus teko skai
tyti viename lietuviškam 
laikrašty, kad vienas Chi
cagos lietuvis užsisakė ant 
savo kapo paminklą už 
40.000 dolerių! Kam visa 
tai? Juk kapinės laikomos 
tik 100' metų. Po to visi pa
minklai — ir gražiausi ir 
brangiausi — verčiami į 
duobes. Jonas Krukonis sta
to kitokius paminklus. Jis 
savo sunkiai sutaupytus pi
nigus aukoja gražiausiems 
ir geriausiems dalykams.

LIETUVIŠKAM
Krukonio pagerbimas 
Paterson, N. J.

Jis vietos viešajai bibliote
kai nupirko lietuviškų ir 
angliškų (apie Lietuvą) 
knygų, jie parėmė naujo
sios šv. Kazimiero bažny
čios statybą, jis duosniai 
paaukojo Lietuvių Piliečių 
Klubo naujai salei ir t.t. 
Jis kasmet vasario 16 d. 
proga taip pat paaukoja ne
mažas sumas.

Bet paminklas, kurį jis 
žada sau po mirties pasi
statyti yra toks, kurio nei 
rūdys nesugadins, nei kan
dys nesuės. Mat jis visą sa
vo turtą žada užrašyti sti
pendijoms mokslą einan
tiems lietuviams jaunuo
liams. Jis nori, kad Lietuva 
būtų laisva ir kad ji nebū
tų tamsi ir juoda. Tuo rei
kalu Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdyba yra pa
prašyta parengti statutą.

Patersono Lietuvių Ben
druomenė ir Lietuvių Pilie-
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Prezidentas Kennedy 
sako:

Ohio valstija, vadovau
jama gubernatoriaus Di 
Šalie, keturių metų bė
gyje padarė didelę pa
žangą. Tuo pat metu jis 
vadovauja sąžiningai ir 
nepaperka m a i adminis
tracijai. Ohio žengia pir
myn ekonomiškai. Ohio 
pakilo iš penktos į antrą 
vietą pramonės srityje. Ji 
pasistūmėjo pirmyn švie
timo, socialinės apsaugos 
srityse, o specialus mano 
dėmesys yra nukreiptas į 
Di Šalie pastangas pa
gelbėti protiniai sergan
tiems ir atsilikusiems 
vaikams. Visa tai Di Šalie 
atlieka Ohio valstijos 
naudai.
Senatorius Frank 
Lausche sako:

Jis buvo narsus įženg
damas i kovą, kurioje jis 
numatė visuomenės rei
kalą pirmoje eilėje, ne
atsižvelgiant j tai, kad 
toje kovoje jis gal nu
kentėjo. As todėl noriu 
pagerbti jį už jo atspa
rumą siekiant užsibrėžtų 
tikslų Ohio valstijos gy
ventojų gerovei.

Citizens Committee to Re-elect 
Governor M. DiSalle. 
E. A. Stowell, Direc.

Blacklick, Ohio

čių Klubas visa tai labai 
vertina ir š. m. lapkričio 
mėn. 3 d., 7 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių Klubo naujo
je salėje, 62 Lafayette St., 
Paterson, N. J. rengia jam 
pagerbimo vakarienę. Į tą 
vakarienę turėtų atsilanky
ti kuo daugiausia lietuvių 
ne tik iš Patersono, bet ir 
iš visų apylinkės miestų, 
net iš New Yorko. Salė tu
rėtų būti pilnutėlė. Ypač 
kviečiamas jaunimas, ku
riam ir įėjimas į vakarienę 
tik pusė kainos. Pagerbimas 
bus paįvairintas menine da
limi, kurią išpildys solistė 
Irena Stankūnaitė, kurią 
patersoniečiai pažįsta ir vi
suomet labai šiltai sutinka. 
Apie ją neseniai daug rašė 
lietuviški ir net amerikoniš
ki laikraščiai, kai ji baigė 
garsiąją New Yorko muzi
kos konservatoriją. Po pro
gramos bus šokiai grojant 
geram orkestrui.

Visais vakarienės reika
lais iki lapkričio 1 d. kreip
tis į Antaną Rugį, 112 Law- 
rence PI., Paterson, N. J. 
Tel. MU 4-2091 ir į Antaną 
Gudoni, 2-25 — 33rd Street, 
Fair Lawn, N. J. Tel. SW 
7-5299. Barb. Paež.

PINIGAI J USSR 
PILNAI GARANTUOTA 
PRASYK PLATESNIU

INFORMACIJŲ 

GRAMERCY 
SHIPPING Co., Ine. 
744 BROAD STREET 
NEWARK, NEVV JERSEY 
Laisniuola ir pilnai bandyta 

Tel. MU 9-0598
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Lietuviais esame mes gimę -
Lietuviais norim — ir 

privalom — pasireikšti. Ir 
tam progų dideliame Cleve
lande pasitaiko. Tačiau tam 
viskam turim turėti atitin
kamų vadovaujančių asme
nų. Jaunimą tinkamai pa
ruošti pasireikšti LIETU
VIAIS reikalauja pasišven
tėlių darbo ir pasiaukojimo.

Štai, rugsėjo pabaigoje 
mums pasitaikė visa virtinė 
progų — ir lietuviai pirme
nybes laimėjo prieš kitas 
daug didesnes tautas. Lie
tuvos. lietuviams laimėti to
kiose tarptautinėse varžy
tinėse reikdavo vykti į sve
timus kraštus. Clevelande 
varžytinėse prieš lenkus, 
čekus, vengrus, vokiečius, 
airius ir kitus laimini vieto
je.

Dirvoje jau buvo praneš
ta apie dviejų lietuvaičių 
laimėjimą kelių dienų pro
tarpyje. Veikli Ona Joku- 
baitienė iš keliolikos tautų 
kandidačių tarpo išrinkta 
žymiausia ateive darbuoto
ja savo tautai ir šiam nau
jam kraštui, tapus Ameri
kos piliete pastarųjų penkių 
metų bėgyje.

Jai buvo suteikta progos 
tinkamai atstovauti mūsų 
tautą, ji buvo kaip lietuvė 
pagerbta tautinių grupių 
parodos ' metu didžiuliame 
Statler viešbutyje paskuti
nį vakarą, rugsėjo 29. Tą 
parodą rengė ir žymiausią 
pilietę rinko Clevelando vi
suomeniška organiz a e i j a 
Tautybėms Aptarna v i m o 
Centras. Ją kvietė ir kaip 
lietuvę pristatė amerikiečių 
moterų organizacijos ne tik 
Clevelande, bet ir kituose 
Ohio miestuose. Ji buvo for
maliai pagerbta kaip lietu
vė Clevelando miesto, Ohio 
gubernatoriaus ir senato 
kandidatų banketuose. Kur 
galėjo, ji dėvėjo tautiškus 
rūbus. O jos vietoje gi ga
lėjo būti kitos kokios tau
tos poniutė...

Antroji iš 30 tautybių, 
Clevelando Kultūrinių Dar
želių Sąjungos ”Miss Cul- 
tural Gardelis” pirmą šįmet 
įvestą.titulą, pagarbą ir do
vaną laimėjo Ingrida Sta- 
saitė, Vysk. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos tau
tinių šokių mokytoja. Ją ap
vainikavo kultūrinių darže
lių metinėje iškilmėje rug
sėjo 23, ir didieji dienraš
čiai talpino jos nuotraukas 
— puikiuose tautiškuose 
rūbuose. Darželių progra
moje šoko Čiurlionio an
samblio — V. žilionytės ir 
A. šembergo vadovaujami 
šokėjai.

Ir Stasaitės ir Jokubaitie- 
nės išrinkimas nepriklausė 
nuo mūsų : rinkėjai buvo di
džiųjų dienraščių redakto
riai, visuomenės veikėjai ir 
teismo teisėjai — visi ame
rikiečiai, kandidatėms visai 
nepažįstami asmenys.

Paroda davė ir pelno
Lietuvių skyrius tautinių 

grupių parodoje Statler 
viešbutyje rugsėjo 27, 28, 
29 d.d. buvo pakankamai 
puošnus, ypač paskutinį va
karą kai gavom daugiau 
vietos. Parodoje buvo išsta-

tyti medžio raižiniais rank
darbiai, audimo, ir gintaro 
papuošalai. Visas tris die
nas lietuvių jaunimo grupės 
prisidėjo programų išpil
dyme: pašoko tautinius šo
kius, O. Mikulskienė su sa
vo jaunų kanklininkių gru
pe supažindino kitataučius 
su originalia kanklių mu
ziką.

Lietuvių skyrių parodoje 
pirmą vakarą globojo Bend
ruomenės I Apylinkė, antrą 
— II Apylinkė, trečią vaka
rą — DLK Birutės Draugi
ja, bet visam tam darbui 
buvo sudarytas bendras ko
mitetas. Pardavi n ė j a n t 
maisto gaminius savo sky
riuje, per tris vakarus pa
daryta per $250 pelno, ku
ris ėjo Vysk. Valančiaus li
tuanistinei mokyklai, šv. 
Kazimiero lituanistinei mo
kyklai ir birutiečių šelpia
miems invalidams. Abiejų 
tų mokyklų šokėjai prisidė
jo prie programų išpildymo. 
Milda ir Rūta Jokubaitytės 
atliko savo gražius sokius.

Sąryšyje su ta paroda, il
su Naujų Piliečių pagerbi
mu, lietuviai šokėjai, visas 
Čiurlionio ansamblis ir kan
klininkės keliais atvejais 
turėjo progos pasirodyti te
levizijoj.

Ši gausi lietuviams rek
lama nėra tai pirmas įvy
kis. Tinkamai paruošti pa
sišventėlių vadų, Mikulskio 
ir kitų, Čiurlionio ansamb
lio jaunimas, šokėjai ir kan
klininkės jau kelinti metai 
laiks nuo laiko matomi te
levizijos programose.

Dar kiti laimėjimai
Galim eiti toliau — pri

siminti mūsų dainininkės 
Aldonos Stempužienės dide
lį laimėjimą tarptautiniame 
dainų festivalyje irgi čia 
pat Clevelande 1956 metais. 
Po to ji kaip žvaigždė paki

lo Amerikos padangėje, 
šviečianti mums visiems 
lietuviams.

Dar kiti laimėjimai — po
litinėje, ne meninėje, sri
tyje: Lietuvio Katalino iš
rinkimas miesto tarybos 
nariu pereitais metais.

O štai tomis pat dieno
mis kai laimėjo Jokubaitie- 
nė ir Stasaitė, policijos lei
tenantas Sam Skerotes 
(Skirutis) paskirtas didžio
jo ■ Clevelando susisiekimo 
komisijonierium. Jis laimė
jo tą paskyrimą prieš kelis 
kitų tautybių ir pačių ame
rikiečių taip pat aukštus 
policijos pareigūnus. Jo pa
skyrimas galutinas.

Jau kelinti metai Cleve
lando policijos vado (Chief 
of Police) pareigas eina po
licijos inspektorius Alber
tas Wallace (Varakojiš), 
dėl seno policijos vado 
Frank J. Story nesveikatos. 
Jo vieta yra didelėse varžy
tinėse keleto politikuojan- 
dių policijos inspektorių, ir 
sakoma, kad Story atsisa
ko rezignuoti, nes tik taip 
palaiko Albertą Wallace sa
vo pavaduotoju. Nežinia 
kas liks miesto meru šio 
lapkričio 6 rinkimuose ir 
koks bus jo pasirinkimas, 
bet buvęs meras Celebrezze 
norėjo sergantį Story iš
stumti, kad galėtų paskirti 
policijos vadu savo žmogų.

šie reiškiniai mums sako, 
kad svarbu dalyvauti poli
tikoje, rinkimuose lietu
viams prielankių žmonių ir 
savo tautiečių.

Svarbu visais atvejais 
remti Čiurlionio ansamblį, 
stoti į jį, remti lituanisti
nes mokyklas — nes tik 
per juos mes kaip lietuviai 
stovėsime priešakinėse ei
lėse varžytinėse su kitomis 
tautomis.

K. S. Karpius

1951.7.31 fortas buvo evakuotas 
ir padarytas galas portugalų oku
pacijai Ouidahe, trukusiai nuo 
1680 iki 1961 m.

Cabindos sritis ir miestas, ke
lių šimtų kvadratinių mylių plo
tas Atlanto pakraštyje, įsikišęs 
į naujai susikūrusią respubliką, 
buv. prancūzų koloniją Dahomey, 
portugalų buvo valdomas nuo 1680 
m. ir administraciniai priklausė 
Angolai. Nuo Angolos Cabindos 
sritį skiria Congo upė ir siau
ras buv. Belgų Congo koridorius. 
Cabinda turi gerą uostą ir anks
čiau garsėjo, kaip vergų preky
bos punktas. Mieste gyvena apie 
12,000 žmonių.

KANADA pradėjo leisti naują 
paprastųjų pašto ženklų seriją 
su karalienės Elzbietos IIatvaiz
du. Serija pakeis iki šiol apyvar
toje buvusius 6 mažo formato 
pašto ženklus. Be karalienės at
vaizdo, ženkluose bus koks nors 
simbolis, vaizduojąs Kanados 
ūkį.

Spalio 3 d. išėjo pirmasis šios 
serijos 5 centų ženklas. Kampe-- 
kviečio varpa, vaizduojanti Ka
nados žemės ūkį. Ženklas tam
siai mėlynos spalvos.

ŠVEDIJA išleido 4 pašto ženk ■

FILATELIJOS KAMPELIS „„
- - - - - - - -  ANTANAS BERNOTAS _ _ _ _ _ _ _

JUNGTINĖS AMERIKOS VALS- 
TYBES spalio 23 d. išleido 4 c. 
pašto ženklą paminėjimui Dag 
Hammarskjoldo, buv. Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus, 
žuvusio lėktuvo katastrofoj Con- 
ge praeitais metais. Piešiny: jo 
atvaizdas ir UN rūmai New Yor
ke.

ARGENTINA išleido 2 pezų 
pašto ž., kuriuo atžymima San 
Juan miesto įkūrimo 400 metų 
sukaktis. Ženkle — miesto įkū
rėjo Juan Jufre (1518-78) atvaiz 
das.

San Juan deCuyomiestas, anks
čiau vadintas S.J. delaFrontera, 
yra vakarų Argentinos miestas, 
to paties vardu provincijos sosti
nė ir guli prie to pat vardo upės. 
Miestą įkūrė ispanų koloniato- 
rius Juan Jufre 1562 m., bet vė
liau miestas, saugantis nuo upės 
potvynių, buvo perkeltas 6 km. 
žemiau į pietus. Miestas yra 
svarbus žemės ūkio srities cent
ras. Labai nukentėjo per 1944 m. 
žemės drebėjimą, kada buvo su
naikinta daug senų* pastatų. Šiuo 
metu mieste gyvena apie 90,000 
gyventojų.

DAHOMEY respublika (vakarų 
Afrikoj, žemiau pusiaujo) išleido 
30 ir 60 frankų pašto ženklus, 
kuriais paminima 1 metų sukak
tis, kai iš portugalų buvo atim
ta Cabindos sritis su Fort Oui- 
dah. Ženkluose -- forto griuvė
siai. Įrašai prancūzų kalba sa
ko, kad tai "paskutiniųjų oku
pantų sudegintas fortas" ir kad

lų seriją to paties piešinio, ku
ria pagerbiami 4 patys pirmie
ji Nobelio premijos laureatai, 
laimėję premiją 1901 m.:

Wilhelm Conrad Roentgen 
(1845-1923), vokiečių mokslinin
kas, suradęs labai svarbius, me
dicinoje nepamainomus Rentgeno 
spindulius (angliškai X-Ray) -- 
fizikos premiją.

Renė F rancois Armand Sully- 
Prudhomme (1839-1907), pran
cūzų poetas ir kritikas - litera
tūros premiją.

Emil Adolph von Behring (1853 
-1917), vokiečių mokslininkas, ty
rinėjęs žmogaus atsparumą už
krečiamoms ligoms ir suradęs 
įvairius skiepus ir serumus -- 
medicinos premiją.

Jacobus Hendricus Van’t Hoff 
(1852-1911), olandų chemikas, pa
sižymėjęs stereochemijoj ir ter
modinamikoj - chemijos premi
ją.
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VVONDERS

_ Main Office:
813 EAST 185th STREET

Neighborhood
Offices...

St. Clair Office;
6235 ST. CLAIR AVENUE

25000 EUCLID AVENUE
Lake Shore Office:

26000 LAKE SHORE BLVD.

Euclid Office:

24 valandų patarnavimas Tel. 942-8038

J. S. AUTO SERVICE & SALES
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotų mašinų. 
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai.
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

UNITED APPEAL

PHILADELPHIA
Prisimins J. Bakucką

Spalio 21 d. suėjo metai 
kai mirė savanoris kūrėjas, 
LTS Philadelphijos skyr. 
pirm., visuomenininkas, bol
ševiku kalintas Juozas Ba- 
kuckas. Už jo vėlę spalio 27 
d., šeštadienį, 8:30 vai. šv. 
Andriejaus liet, parap. baž
nyčioj bus gedulingos šv. 
mišios, ir Šv. Petro kapinė
se Riverside, N. J. šventini
mas paminklo. Kviečiami 
giminės, pažįstami bei 
draugai.

Po to visi kviečiami atsi
lankyti priešpiečių — 436 
Arch St., Cambridge, N. J.

(ji)

/iaUuok U Z
Geresnes mokyklas

SAVO KAIMINYSTĖJE IR
♦

Už geresnį mokslą

SAVO vaikams
RaUuak. U2 mokyklą >ieikalu&

17 ir 18 lapkričio 6 d.
Clevelando rinkimuose

Citizens CommiLtee For Better Schools 
Curtis Lee Smith, Chairman 

690 Union Commerce Building

A "STOP" Sign 
TO NEW CAR BUYERS

Stop and consider how much you 
can save by Financing your car at our 
Rate of $lj per $100 per year. Let us 

prove that we can save you money!

Visit any of our convenient 71 offices or
PHONE CHerry 1-0875

S

HOTEL NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C . Mačiuliai.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurių 
SSSR dalį.....................................................Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................ Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
9 BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4952
9 BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ..............  Dl 5-8808
9 CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ..........  BR 8-6966
9 CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ..........  WA 5-2737
9 CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .......... TO 1-1068
9 DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ............... VI 1-5355
e.GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........  GL 8-2256
9 HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO 7-1575
9 HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue .............. CH 6-4724
9 IRVINGTON 11, N. J, — 762 Springfield Avė. .... ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė...................... RI 3-0440
9 LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
9 LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
9 NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ................... AL 4-5456
9 NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............. CH 3-2583
9 NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl 3-1797
9 NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................  LO 2-1446
9 PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
9 PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ....................... GR 2-6387
9 PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........  PO 5-5892
9 PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ......... HU 1-2750
9 SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
9 VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................... PL 6-6766
9 WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............. SW 8-2868
9 VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Pianistas Andrius Kup-1 
revičius lapkričio 11 d. duos 
piano koncertą-rečitalį Fenn 
College meno ir mokslo pa
skaitų ir koncertų serijoje. 
Koncertas įvyks 8:15 vai. 
vak. Panel Hali patalpose. 
Įėjimas į koncertą laisvas.

• Clevelando orkestro 
koncertai Severance Hali, 
savo 45-ojo sezono tąsoje, 
lapkričio 11 d., 4 vai. p. p. 
duos koncertą, vadovaujant 
svečiui dirigentui Ralph 
Hunter. Koncerte — ”mu- 
zika chorui ir orkestrui”, 
Renesanso ir baroko am
žiaus kompozitorių kūryba: 
Giovani Gabrieli, Orazio 
Benevoli ir kt.

• Berniukų choras v Kris
taus Karaliaus šventę mi
nint, šį sekmadienį, spalio 
28 d., Naujosios parapijos 
bažnyčioje LRK Moterų 
S-gos 36 kuopos pastango
mis, pirmą kartą girdėsime 
giedant berniukų chorą per 
10 vai. pamaldas. Chorą 
veda vargonininkė R. Bra- 
zaitienė.

• Korp! Neo - Lithuania 
Clevelande metinė sueiga 
įvyks spalio mėn. 28 d. (sek
madienį), 12 vai. apatinėje 
Lietuvių Klubo salėje.

Visų korporantų dalyva
vimas būtinas. Dalyvauja
ma su spalvomis.

• žurnalistas Alfonsas 
Vytautas Braziulis ir žmo
na dainininkė Nora, spalio 
20 d. atšventė savo vedybi
nio gyvenimo 30 metų su
kaktį. Juos aplankė, ir jau
kių vaišių metu pasakė gra
žių linkėjimų, didelis būrys 
jų artimų draugų.

Du žymiausieji JAV naujieji piliečiai, kurie Clevelande bu
vo išrinkti šiais metais, kaip pasižymėję darbuotojai savo tautai 
ir Amerikai, buvo specialėse iškilmėse apdovanoti atitinkamais 
pažymėjimais. Nuotraukoje lietuvė Ona Jokubaitienė ir čekų 
redaktorius Vaclav Hyvnar su gautais pažymėjimais. Antroje 
eilėje stovi Clevelando burmistras Ralph S. Locher su ponia.

Birutietės tautų parodoje Clevelande
Rugsėjo 27-29 dienomis 

Clevelande įvyko tautų pa
sirodymas, Statler viešbu
čio patalpose.

Dalyvavo ir lietuviai. Su
sidarė komitetas iš birutie- 
čių ir dviejų LB apylinkių. 
Darbas buvo pasidalintas 
sekančiai: trys vienetai ir 
trys dienos, taigi ketvirta
dienį viėna LB apylinkė, 
penktadienį kita, o šešta
dienį birutietės. Vyriausis 
tautų rengimo komitetas 
kvietė visas tautas pasiro
dyti, ką kiekviena turi sa- 
vitaus ir kiek prisideda 
Amerikai įnešdami savų 
kultūrų, žinoma, kaip ir vi
si parengimai, taip ir šis 
turėjo ir trukumų, svar
biausia vietos stoka. Tautų 
buvo 43, o vietos labai ma
žai, todėl birutiečių užpla
nuota paroda reikėjo labai 
mažinti.

Buvo įdomu matyti dau
gybės tautų vėliavų mišką, 
tautinių rūbų margumą, 
audinių, mezginių, kerami
kos, drožinių ir kitokių vi
sokiausių išdirbinių. O ku
linarijos — kepsnių stalai 
nukloti, žvilgterėk į kairę, 
kurios tai tautos moterys 
verda ypatingu būdu kavą, 
o į kitą pusę — juodą arba
tą, o pyragaičių įvairiausių 
formų, rūšių ir skanumų.

Rimčiausi ir gražiausi iš 
visos parodos, kad ir preky
bos stalai, buvo lietuvaičių 
— birutiečių. Kad ir nedi
delė paroda, bet buvo su

si parodai gintaro, audinių 
ir drožinių organizuoti, ki
ta uoliai pažada rinkti eks
ponatus, dar kita mokanti 
pagaminti keramikos ir. me
dyje įdeginimo tautinių me
niškų motyvų, dar kitos ki
tokių rankdarbių, o gausi 
kulinarijos sritis, jau ne
beįstengiu ir išvardinti.

Čia dar ne viskas, malo
nu taip pat priminti, kad 
visos lietuvės, ir ne birų- 
tietės, suprato šito dalyva
vimo reikšmę, ne parapiji
ne prasme, o visos tautos

pasirodymo reikalu. Ir jos 
visosj kurią tik buvo kreip
usi, pritarė ir prisidėjo. Ir 
iš tikrųjų,mūsų parodėlė ir 
maistas buvo viso vakaro 
centru. Tik entuziastingos 
ir vieningos talkos būdu ir 
galima, ką nors gražaus pa
daryti.

Ačiū visoms lietuvėms, 
jaunuolėms, ypatingai ačiū 
birutietėms ir birutiečių 
draugams talkininkams.

D. L. K. Birutės K. š. M. 
Draugijos Clevelando sky
riaus pirmininkė

V Nagevičienė.

Birutiečių Clevelando skyriaus komitetas parodai ruošti 
tautų pasirodyme Clevelande rugsėjo 29 d. Sėdi iš kairės: Ir. 
Plechavičienė, V. Nagevičienė, Iz. Jonaitienė. Stovi: S. Garlaus- 
kienė, A. Juodvalkienė ir Pi’. Bliumentalienė.

' • Išnuomojamas 4 kam
bariu butas Kosciuzsko Av.

Skambinti UL 1-0934.
(122, 123. 124)

Nekilnojamam turtui 
pardavėjas — vyras ar mo
teris. Uždirbsite daug pini
gų dirbdami pas mus. Besi
plečiantis lietuvių rajonas. 
Puikiai įrengta įstaiga.

Teiraukitės pas
George Knaus

IV 1-9300
(120-126)

• Tautinės Sąjungos 12- 
to skyriaus narių susirinki
mas įvyko Dirvos patalpose 
pereitą sekmadienį. Buvo 
pasiinformuota apie rugsė
jo 29-30 dd. Clevelande įvy
kusio ALT S-gos centro val
dybos Tarybos ir skyrių at
stovų suvažiavimo nutari
mus ii’ pasitarimus organi
zacijos ir bendrai visuome
niniais klausimais.

To suvažiavimo sekreto
rius, skyriaus sekretorius 
Jonas Rastenis, turėdamas 
suvažiavimo protokalą, pa
tiekė davinius apie konfe
rencijos eigą.

Skyrius nutarė rengti 
gruodžio 17-tos paminėji
mą, kaip būdavo seniau da
roma, ir toje pačioje vieto
je, Karpių namuose. Apie 
tai bus pranešta plačiau

EAST CLEVELAND — 13515 El'CLID AT SUPERIOR AVE.^

loPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS 
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SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMOOEUNO LOAN3

1N TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

vėliau.
Nutarta rūpintis 1964 

metais Clevelande a. a. Pre
zidento Antano Smetonos 
20 metų mirties ir 90 metų 
amžiaus sukakčių paminėji
mo rengimu.

Kadangi prezidentui Sme
tonai mirus buvo padaryta 
gipsinė jo veido forma, sky
rius pasiima nuliedinti vei
do pavidalą iš žalvario. Ki
ti ALTS skyriai ir organi
zacijos bei paskiri asme
nys, kurie norės įsigyti a. a. 
Prezidento Smetonos žalva
rinį atvaizdą patirs kiek 
tas dalykas kaštuos, ir ga
lės užsisakyti per Clevelan
do skyriaus pirmininką, K. 
S. Karpius, 345 E. 222nd 
Street, Euclid 23, Ohio.

Pagal ALTS centro val
dybos pasiūlymą konferen
cijai, kad skyriuose būtų 
apsvarstyta sąjungos įsta
tų pakeitimai, teisininkams 
Juliui Smetonai ir F. Mac
kui pavesta padaryti pakei
timų rekomandacijas meti
niam skyriaus susirinkimui 
priimti ir persiusti seimui 
1963 metais.

Skyriaus nariai prašomi 
sumokėti $2 nario mokes
čio iždininkui V. Blinstru- 
bui ar kitiems valdybos na
riams.

Į skyrių įstojo penki nau
ji nariai. (kk)

siela ir skoniu; kultūringai 
ir dailiai išdėstyti daikte
liai, o be to įvairius ir dide
lės vertės — Lietuvos auk-

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės 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

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 Eaat 185 St.
KE 1-7770

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys "NORTII- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

sas — gintaras dominavo 
gražiai ir meniškai susags
tytas pakeltoje lentoje virs 
kitų eksponatų, o juostų, 
takelių, staltiesių audiniai 
— mišrus spalvų derinys 
traukė kiekvieno praeivio 
akį. Nagi koplytėlių, moti
nėlių, kryžių meniškas ran
komis medžio drožinių kul
tas — viskas tilpo miniatiū
rinėje parodoj.

Ant sienos kabėjo didžiu
lis paveikslas — lietuvaitės 
po kryžiumi.

Sekantis stalas suveni- 
rų. Čia viskas pagaminta 
mūsų pačių birutiečių ir 
mažų skautukių. Miškas vė- 
liavukių su meniškais pa- 
stovėliais, čia ir keramika 
dar karšta, ten medžio daik
tuose įdeginti lietuviški or
namentai. štai vėl rankdar
biai — albumai su įsiūvinė- 
tomis tautiškomis juosto
mis ir vis tai kruopščių bi
rutiečių darbas.

Tretysis stalas kepsnių. 
Stalo centre raguotis poros 
pėdų aukštumo traukė visų 
dėmesį, nusistebėjimą ir 
Įdomumą, kas jis toks ir 
kaip jis padaromas?

Kitoje didžiulėje salėje 
vyko naujų piliečių balius, 
paradas ir išrinktųjų — 
outstanding citizens pager
bimas. Malonu konstatuoti, 
kad Į išrinktuosius pateko 
labai trumpu laiku įvairio
mis progomis net dvi lietu
vės — Ona Jokubaitienė ir 
Ingrida Stasaitė. Garbė lie
tuviams, pasididžiav i m a s 
moterims.

žmogus gyveni ir iš gy
venimo patirties mokaisi. 
Štai pavyzdys: jau septy- 
neri metai kaip birutietės 
atsikūrė tremtyje Clevelan- 
de. Man tenka šiuo tarpu 
tai organizacijai vadovauti. 
Gavę iš tautų Centro pa
kvietimą dalyvauti, be ma
žiausių abejonių, sutikome 
ir pradėjome kropščiai ruoš
tis. Valdyba kooptavusi dar 
dvi nares sudarė komitetą 
tam uždaviniui įvykdyti. 
Sušauktas susirinkimas iš
klausė pranešimo ko laukia
ma iš mūsų, visos kai]) vie
na subruzdo; nuoširdžiai ir 
atvirai pasisakė, ką kurį ga
linti pagaminti.

Išryškėjo birutiečių tar
pe daug talentų: viena ėmė-

The Great Brandy from the Rhine

...the Great Gift for the Holidays
Connouseurs: Send lOt and self-addressed envelope for handsome 
booklet o f brandy eoektail recipes by famous European bartenders to: 
GERMAN DISTILLERIES LTD., NEW YORK 20, N. Y.,

GERI NAMAI
3 miegamųjų. 2 aukštų, 

vienos šeimos su dviem ga
ražais ir labai dideliu skly
pu, švarus namas.

Labai švarus ir modernus
1 miegamas žemai ir 2 vir
šuj, gražus sklypas, gara
žas.

Namas su ekstra sklypu, 
geram stovyje.

Dviejų šeimų 5-5, gara
žai- Geriausiame stovyje.

Senesnis 1 šeimų namas, 
plytinis, prašo tik $23,000. 
Geros pajamos.

Visai naujas 6 šeimų, 
gražių plytų, geros staty
bos.

Visi minėti namai yra 
naujos parapijos rajone. Be 
to turime sklypų.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti, 
ar sustoti
EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing
Service

780 E. 185 St. IV 1-6900 
Res. KE 1-2190

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT

UI 2-4450
642 Meadow Lane Dr. 

Cleveland 24
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KAS IR KUR?
POSĖDŽIAVO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

FONDAS
Lietuvos Nepriklausomy

bės Fondo valdybos posėdy
je, spalio 19 d. pranešimus 
padarė pirm. E- Čekienė, A. 
Daunys, J. Kiaunė ir L. Ta
mošaitis.

Iš pranešimų paaiškėjo 
LNF komitetų veikla įvai
riose lietuvių kolonijose ir 
jų nuomonės, pageidavimai 
bei pasiūlymai tolimesnei 
fondo veiklai.

Įsteigta dar viena LNF 
atstovybė St. Louis, Mo., 
kuriai vadovauti sutiko dr. 
P. Švarcas.

LNF išleista knyga Lais
vės Kovų Dainos, kai kurių 
organizacijų rūpesčiu yra 
įteikiama, kaip dovana li
tuanistines mokyklas bai
gusiems jaunuoliams.

Be daugelio svarstytų 
klausimų, nutarta aktyviau 
rūpintis lėšų telkimu anks
čiau minėtam anglų kalba 
leidiniui apie Lietuvą išleis
ti, tuo tarpu susilaikant nuo 
smulkesnių, kad ir naudin
gų darbų rėmimo.

• S. Girdvainis, Lietuvos 
ministeris prie šv. Sosto, 
dalyvavo iškilmingoje Vi
suotino Bažnyčios Susirin
kimo atidarymo ceremoni
joje. Jis atstovavo Lietuvą 
taip pat audiencijoje, kurią 
popiežius Jonas XXIII su
teikė atvykusioms į tą cere
moniją svetimų valstybių 
specialiosioms misijoms, ir 
kartu su jų nariais buvo 
priimtas valstybės sekreto
riaus kardinolo A. G. Cicog- 
nani.

• Vytautas Abraitis, 
ALT S-gos pirm., išvyko 
dviem savaitėm atostogų į 
Miamį Beach, Floridą.

• Inž. J. Miklovas, prieš 
pusantrų metų atvykęs iš 
Lietuvos, šiuo metu vieši 
New Yorke, kur jis Lietuvių 
Moterų Atstovybės klubo

z

Moterų Krepšinio Varžybų pereinamoji taurė. 20 colių 
aukščio, kurią J. Bachunas paskyrė Australijos lietuvėms spor
tininkėms.

RENKASI PLB VIRŠŪNĖS
Tėviškės žiburiai skelbia 

PLB vadovybės posėdžius 
Toronte spalio 27 d. Juose 
taip pat dalyvaus Kultūros 
Tarybos nariai prof. J. Tu
zinas ir L. Dambriūnas. Iš 
JAV į posėdžius vyksta 
ALB Tarybos pirm. St. 
Barzdukas, CV nariai, kult, 
kongresui ruošti komiteto 
nariai ir eilė kitų Bendruo
menės vadovybės žmonių.

P o s ė d žiuose numatyta 
svarstyti — kultūros kon
greso reikalai, PLB seimo 
rengimas, PLB laikysena 
politiniame Lietuvos laisvi
nimo darbe ir kt. Bendruo
menės reikalai. Posėdžiai 
būsią ne vieši.

pakviestas spalio 20 d. pa
pasakojo apie Lietuvos 
žmonių gyvenimą okupuo
tam krašte. Klausytojų bu
vo susirinkę pilna Apreiški
mo parapijos salė. Po pra
nešimo buvo klausiniai ir 
vėliau vaišės.

J. Miklovas, lydimas dr. 
Vaclovo Paprocko, aplankė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarą proč. J. Ka- 
minską-Kairį.

• ’’Atžalynas” Chicagoje 
ruošiasi B. Pūkelevičiūtės 
"Aukso žąsies’’ pastatymui. 
Ši komiška trijų veiksmų 
pasaka yra laimėjusi Ame
rikos Lietuvių Bendruome
nės skelbto dramos konkur
so pirmąją premiją ir yra 
pirmoje vietoje skiriama 
suaugusiems, ne vien vai
kams. Neabejojama tačiau, 
kad ir vaikai ją seks ir žiū
rės su malonumu. Tai — vi
sos šeimos spektaklis.

Režisuoja pati autorė Bi
rutė Pūkelevičiūtė anksčiau 
dirbusi Montrealyje ir mū
sų visuomenei gerai pažįs
tama K. Borutos "Baltara- 
gio Malūno’’ ir B. Sruogos 
’ Milžino Paunksmės” pa
statymais ir jų plokštelė
mis.

Scena iš vaidinimo "Žvaigždė”, Įvykusio spalio 14 d. Jaunimo Centre, Chicagoje.

VISI VAIKAI TIK LIETUVIŠKAI KALBA.
Spalio 14 d., saulės spin

duliai žaidė rudenio nugels- 
vintais lapais ir šiltas, tvan
kus vėjas kvietė į laukus. 
Pagunda didelė. Tačiau be
ne trys šimtai tėvų atvežė 
savo vaikus į "Eglutės’’ 
skirtą popietę, į Jaunimo 
Centro didžiąją salę. Nevel
tui N. P. Marijos Seserų 
Rėmėjų Marąuette Parko 
skyriaus padėtos pastangos. 
Pripildyta salė ir balkonas 
įrodė, kad į jų kvietimą at
siliepė tėvai, Chicagos ir 
Cicero tėvų komitetai, mo
kytojai, Montessori draugi
ja, ALVUDas ir nemažas 
skaičius kitų kultūrininkų.

Tėvai ir vaikai nėnusivilė. 
Jie pamatė D. Lipčiūtės-Au- 
gienės vaidinimą "žvaigž-

1000 dolerių meno premijoms
Antrojo Kultūros Kon

greso metu bus labai įspū
dingos meno ir architektū
ros parodos, kuriose numa
toma atrinkti geriausieji 
kūriniai ir jų autoriams bus 
įteiktos premijos. Jas skirs 
speciali iš dailininkų ir ar
chitektų sudaryta jury ko
misija. Jau paaiškėjo, kad 
premijoms numatoma duo
ti apie 1,000 dolerių. Jų me
cenatai yra — Dr. P. Kisie
lius, Dr. J. Adomavičius, 
Firma Mares, Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjunga, inž. arch. 
J. Stankus Constr. Co. ir kt.

Meno parodoje davė savo 
sutikimą dalyvauti visa eilė 
žymiųjų mūsų kūrėjų: A. 
Galdikas, A. Varnas, R.

KONKURSAS EMBLEMAI 
NUPIEŠTI

Lietuvių kredito koope
ratyvas Parama Toronte 
skelbia konkursą emblemai 
ir firmos pavadinimui: "Pa
rama (Toronto) Kredit 
Ūnion Limited” nupiešti.

Emblema ir firmos pava
dinimas reikalingi laiškų 
antgalviams. Konkurso lai
mėtojui yra skiriama 100 
dol. premija. Projektus pra
šome siųsti iki 1963 metų 
sausio mėn. 1 d. šiuo adre
su : 1129 Dundas St. W., To
ronto, Ont.

Paramos Valdyba 

Jaunieji žiūrovai su dideliu susidomėjimu seka "Žvaigždės” 
vaidinimą. V. A. Račkausko nuotraukos

dė", suvaidintą Marąuette 
Parke, lituanistinės mokyk
los mokinių, Z. Kevalaity- 
tėsVisockienės režisūr o j e. 
Joje visa, kas yra įmanoma 
veikalo rėmuose iš vaikų iš
reikalauti. Gražia ir taisyk
linga lietuvių kalba išmo
kintos rolės, įsigyvenimas į 
savo vaidmenius ir gyvas 
bei vaizdingas veikalo pri
statymas rado atgarsio jau
nųjų žiūrovų širdelėse. Ne
vienas po vaidinimo žadėjo 
savo mamytėms visuomet 
būti geras, kad jį neištiktų 
Ramunės dalis, kad jam ne
reikėtų klaidžioti šaltame 
miške, nepaklausius tėvelių. 
Mažoji publika autorės min
tį suprato ir reikia tikėtis, 
kad paklusnumas, nors tė
vų ir mokytojų nuolat skie-

Viesulas, E. ir A. Marčiu- 
lioniai, J. Rimša, A. Vaikš- 
noras, D. Buračas, K. Rač- 
kus, A. Kurauskas, V. K. 
Jonynas, T. Valius, V. Viz
girda ir daug kitų dailinin
kų.

Chicagoje Jaunimo na
muose meno ir architektū
ros parodoms skiriamos 
didelės patalpos, kuriose 
galės išsitekti arti 70-100 
menininkų darbai.

Iškilmingas abiejų paro
dų atidarymas bus lapkri
čio 21 d., 6:0 vakare.

Premijų iškilmingas įtei
kimas menininkams įvyks 
lapkričio 25 d., plenumo po
sėdžio užbaigimo metu. 

Meno parodai bus išleis
tas didelis iliustruotas ka
talogas. (ab) g'er°ką valandą.

Aktorius A. Brinką (kairėje) prie mikrofono moko jaunuosius žiūrovus deklamuoti.

pijamas, po šito vaidinimo 
jų proteliuose įgaus nau
jas, konkretesnes dimensi
jas.

Iš tikrųjų, buvo didelis 
džiaugsmas stebėti vaikus 
vaidinimo metu. Vaikai, 
daugiau negu suaugę, paju
to aplinkos nuotaiką. O ši 
"Eglutės” popietėje buvo 
ta, kuri visuomet vaikus tu
rėtų supti. Giedri, linksma, 
rami.

Aktorius A. Brinką vai
dinimo pradžioje vykusiu 
prologu paaiškino intrigos 
eigą, kad ir pats mažiausias 
tuoj pat susiorientuotų, kas 
scenoje vyksta. Pertraukų 
metu, vieniems gaivinantis, 
kitiems užkandžiaujant, jis 
ir toliau nepaleido jaunųjų 
žiūrovų. Kiekvienas buvo 
kviečiamas ir, kuris norėjo, 
ėjo prie mikrofono dekla
mavo, dainavo. Dėmesys 
vaikui, jo įvertinimas, tos 
brangiosios jam dovanos, o 
kaip retai šeimose bei pa
rengimuose vaikams paro
domas.

Akt. Brinkęs "Eglutės" 
pristatymas buvo skirtas 
tėvams. Jis.atliko savo pa
skirtį puikiai, nes dvidešimt 
penkiomis prenumeratomis 
"Eglutės” tiražas pakilo.

Vaidinimui pasibaigus bu
vo šokiai. Ir vėl su jaunai
siais užsiėmė kitas vaikų 
draugas — F. Strolia. Jis su 
akordeonu rankose pravedė 
šokius ir žaidimus. Salė di
dėlė, vietos daug. Talkinin
kaujant St. Olšauskienei, A. 
Prapuoleny tei bei Cicero 
Lit. Mokyklos vyresnėms 
moksleivėms, šokiai tęsėsi

Vaikai skirstėsi paten
kinti.

Ketvirtus metus einąs 
Šviedrys, 100 G "lituanis
tas”, sakė savo mamai: 
"Mamute, kaip čia gerai . . . 
Mamute, visi vaikučiai lie
tuviškai kalba!" Jei ir to
liau tokius šviedrius ma
mytės ir tėveliai vestų į vai
kams skirtus parengimus, 
jei skaitytų jiems ir su jais 
"Eglutę", tada joks lietu
vių laikraštis nesiskųstų 
prenumeratų stoka. O Svied
iniai, dešimties ir dvidešim
ties metų būdami, kalbėtų 
lietuviškai ir mokėtų 
džiaugtis bei didžiuotis ten, 
kur tik lietuviškai kalbama.

Aldona česaitytė

ŽVAIGŽDĖ
Jaunimo Centro scenoje, 

spalio 14 d. buvo pakartota 
Danutės Lipčiūtės-Augienės 
3 veiksmų vaizdelis "žvaigž
dė". Režisavo Zita Kevalai- 
tytė-Visockienė. Baletą pa
ruošė Joana Vilkaitė, rūbai 
—dail. Vandos Balukienės, 
dekoracijos — dail. Jurgio 
Daugvilos, muzika — Faus
to Strolios. Aktoriai — Mar
ąuette Parko Lituanistinės 
klasės mokiniai. Aktorius 
Alfa Brinką, be įžanginio 
pranešimo, pertraukų metu, 
iškvietęs mažuosius žiūro
vus į sceną, prie mikrofono, 
leido patiems rodyti savo 
vaidybinius gabumus.

Pilna salė lietuviškojo at
žalyno su įsitempimu sekė 
sklandžią vaidybą scenoje ir 
dėjosi galvon pamokančią 
veikalo moralę.

Ilgokas rolės ir dainelės 
jaunųjų aktorių buvo gerai 
išmoktos. Daugis jų laisvai 
jautėsi scenoje ir rodė ryš
kius vaidybinius gabumus.

Pirmame veiksme motiną 
vaidino Jovita Normantai- 
tė, Ramūną — Daiva Matu- 
lionytė, Rūtą — Daiva Vait
kevičiūtė, Jonuką — Rimas 
Černius, keturis grakščius 
kipšukus: Elena Bradūnai- 
tė, Violeta Gasnerytė, Kris
tina Ruikytė ir Virginija 
Starasevičiūtė. Ant r a m e 
veiksme klouną vaidino — 
Laima Nainytė, laikrodį — 
Vitalija Ruibytė, dėžutę — 
Vilija Bilaišytė, knygą — 
Jūratė Jasaitytė, tris lėles 
vaidino: Danutė Bruškytė, 
Nainytė ir Gaida Visocky- 
tė, o tris kareivėlius: Gin
taras Endrijonas, Algis Ja
saitis, ir Vytenis Trinkaus- 
kis. Trečiame veiksme snai
ges vaidino: Laima Balu-

kaitė, živylė Barmūtė, Da
nutė Endrijonaitė, Regina 
Jurgelaitė, Rūta Nainytė, 
Alma Kuršytė, Jūratė Kūp- 
cikevičiūtė, Viligailė Lau- 
raitytė ir Audronė Pavil- 
Čiūtė. Zuikučius — Rūta 
Augiūtė ir Rūta Butvilaitė.

Tikėsimės, kad Danutė 
Lipčiūtė - Augienė suk u r s 
daugiau panašių veikaliukų 
mūsų priaugančiam jauni
mui, kuriam tinkamos lite-r 
ratūros taip trūksta.

V. A. Račkauskas

IR LANZA DAINUOS
ir Stokowski diriguos: puikiausias programas girdėsit FM radiju 
be trukdymų, traškėjimų ir Įkyrių reklamų. Pasiklausykit 
Gradinsko radi jų ir televizijų krautuvėj 2512 W47thSt., Chicago, 
III., FR 6-1998.


	1962-10-26-Darvia 0001
	1962-10-26-Darvia 0002
	1962-10-26-Darvia 0003
	1962-10-26-Darvia 0004
	1962-10-26-Darvia 0005
	1962-10-26-Darvia 0006
	1962-10-26-Darvia 0007
	1962-10-26-Darvia 0008

