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LIETUVA TURI BŪTI LAISVA
sako Johnson ir Goldwater savo sveikinimuose

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimu

lietuvių organizacijoms, šių or
ganizacijų veikla yra pelnytai 
branginama visų laisvę mylinčių 
žmonių.

Drauge su Jumis Amerika yra 
pasiaukojusi brangiam savęs ap
sisprendimo principui bei laisvės 
ir teisingumo idealams, kuriuos 
taip karštai skelbė didis prezi
dentas Woodrow VVilson. Ameri
ka drauge su Jumis yra pasiry
žusi, kad Lietuva vėl bus atsta
tyta suverenine ir nepriklauso
ma valstybe, laisva nuo komuniz
mo pančių.

Kaip amerikiečiai,mes puikiai 
žinome , kokią svarbią reikšmę 
tiek daug Lietuvoj gimusių Ame
rikos piliečių ir jų ainių yra su
vaidinę mūsųmylimo krašto for
mavime. Jūs jam davėte vado
vybės, ištikimybės ir atsidavu
sios tarnybos.

Amerika pasitiki ir Jūsų to
lesniu bendradarbiavimu ir tal
ka visuose žmoniškumo užmo
juose mūsų krašto ir visos žmo
nijos labui.

Lyndon B. Johnson

Spalio 10 d. Chicagoje Įvyko 
Amerikos Lietuvių Tarybos me
tinis suvažiavimas, kur{ atidarė
L. šimutis. Jis ir pirmininkavo 
suvažiavimui, nuolat pasikeisda
mas su vicepirmininkais dr. P. 
Grigaičiu, T. Blinstrubu, dr. T. 
Remeikiu ir kt.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė: Lietuvos gen. konsulas Chi
cagoje dr. P. Daužvardis, dr. P. 
Grigaitis, J. Jasaitis, E. Bart
kus, T. Blinstrubas, dr. V. Ši
maitis, dr. T. Remeikis ir dr. 
K. Drangelis. Sekretoriatą -- J. 
Talalas ir Alb. Valentinas.

Buvo gauti sveikinimai iš JAV 
prez. Lyndon Johnsono ir šen. 
Barry Goldwaterio.

JAV prez. Lyndon Johnson at
siuntė Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkui L. šimučiui to
kio turinio telegramą:

-- Teikitės perduoti mano šil
čiausius sveikinimus bei nuo
širdžiausius linkėjimus Jūsų Ta
rybą sudarančioms Amerikos

ŽINIOS IŠ VISO 

_ PASAULIO _
• VENEZUELOJE VEIKIU Ku

bos komunistinio režimo šalinin
kai buvo pasivogę JAV armijos 
pik. M. Smolen. Grasinę ji teis
ti teroristų teisme, pagaliau ji 
paleido, Venezuelos policijai su
ėmus dalĮ teroristų, jų tarpe ir 
du pagrobusius pulkininką.

* SOV. S-GOS paleistas sate
litas Voshod, skrendąs jau kelin
tą dieną su trim keliauninkais 
— astronautu, gydytoju ir moks
lininku — vėl pralenkė JAV erd
vių užkariavimo srityje. Sovietų 
raketa būdinga tuo, kad yra visai 
naujos ir skirtingos nuo anksty
vesniųjų konstrukcijos ir joje 
skrendą yra apsirengę ne spe
cialiai pagamintais rūbais, bet 
vilnoniais kostiumais ir mėlynais 
švarkais. Sov. S-gos gyventojai 
seka jų žygį per radiją ir televi
ziją.

Sovietų žygis, JAV mokslinin
kų nuomone, nesiekiąs vien pro
pagandinių ar rekordinių tikslų, 
bet esąs pirmuoju žingsniu ištir
ti sąlygas erdvės platformai, iš 
kurios būtų tęsiami keliai Į pla
netas ir platesnes erdves.

JAV mokslininkų nuomonės ir 
spėliojimai apie naująjį sovietų 
žygi ir raketą yra grynai speku
liatyvinio pobūdžio, nes sovietai 
tuo atžvilgiu išlaiko didesnę pa
slaptį ir yra labai atsargūs tų 
klausimų nagrinėjime.

♦ SENAT. B. GOLDWATERIS 
tvirtina, kad pradžioje nusisukę 
respublikonai grįžta Į jo pritarė
jų eiles ir kad smarkiai mažė
jąs skirtumas tarp jo ir Johnso
no pritarėjų. Su tuo faktu sutin
ka ir JAV spauda, augant rinki
miniam Įkarščiui.

Šen. Goldvvateris sutinka, kad 
jam pakenkęs kaltinimas, jog jis 
esąs "trigger happy" ir kad jo 
išrinkimas reikštų neišvengiamą 
atominį karą. Ta proga jis pri
siminė, kad visi privalėtų žino- 
ri, jog karą skelbia ne preziden
tas, o Kongresas.

♦ RESPUBLIKONŲ PARTIJOS 
vadovybė ėmėsi visų galimų žy
gių, kad būtų akylai stebimas bal
sų skaičiavimas rinkimų metu ir 
kad būtų išvengta suktybių, kurių 
ne mažai buvo surasta 1960 m. 
rinkimų metu.

• VAK. IR RYTŲ VOKIETIJOS 
slaptų pasitarimų rezultate išleis
ta 800 politinių kalinių iš R. Vo
kietijos koncentracijos stovyklų 
ir kalėjimų, Vak. Vokietijai pri
stačius Įvairių prekių už 1 mil. 
markių. Tuo klausimu vyksta to
limesnės derybos.
OLIMPIADA

Tokio, Japonijoje vykstančioje 
pas. olimpiadoje krepšinio rung
tynėse JAV nugalėjo Australijos 
rinktinę 78-45. Sov. S-ga nugalė
jo Kanadą 87-52. Tai dvi rinkti
nės, kurios neseniai pralaįmėjo 
ir Amerikos lietuvių rinktinei.

Šen. Barry Goldwater, respu
blikonų prezidentinis kandidatas, 
Amerikos LietuviųTarybossekr. 
E. Bartkui atsiuntė tokio turinio 
telegramą:

Baimės puoselėjimas
PREZIDENTAS NEATSAKO 1 KONKREČIUS 
NIXONO KLAUSIMUS DĖL JGALIOIIMO NA
TO VADUI PANAUDOTI ATOMINIUS GINK
LUS, NES GALI PAAIŠKĖTI. KAD GOLDWA- 
TERIS NĖRA KARO KURSTYTOIAS, O TUO 
PAČIU BUTŲ ATSISAKYTA NUO PATOGIOS 
RINKIKŲ MASĖS GĄSDINIMO PRIEiMONĖS.

--------  Vytautas Meškauskas -------
Prezidentas F.D. Rooseveltas 

yra pasakęs, kad amerikiečiai 
neturį nieko kito bijoti,kaip tik 
pačios baimės. Iš tikro, jam mirš 
tant JAV buvo pasiekusios savo 
galybės zenitą ir atrodė, kad vi
sas pasaulis puola joms po kojų. 
Likimo ironija norėjo, kad to pre
zidento mokinys ir globotinis L,
B. Johnsonas, atsisėdęs prezi
dento kėdėje, rinkimų proga pra- sujungimas dar daugiau galimas 
dėtų puoselėti tą patį pavojin
giausią amerikiečiams dalyką — 
baimę. Jis ir jo partija aiškina, mą pa ryškino pastatydamas prezi- 
kad oponentas B.M. Goldwateris 
yra karo kurstytojas ir toks žmo- mą: 
gus, kuriam jokiu būdu negalima 
patikėti mygtuko, galinčio sukel
ti atominj karą, po kurio nelik
sią nei laimėtojų, nei pralaimė
tojų. To karo išvengimui visųato. atominius užtaisus tam tikru at
miniu užtaisų, Įskaitant ir pačiu* 
mažiausius, kontrolė turi būti 
paties prezidento rankose.

Tuo tarpu šen. Goldwateris pa
reiškė nuomonę, kad tam tikri 
smulkūs, taktiniai atominiai už
taisai galėtų būti ir atitinkamo

Kinietiški šešėliai...

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinio suvažiavimo proga, no
riu pasveikinti ir išreikšti savo 
padėką visiems Amerikos lietu
viams už jų Įnašą Į Amerikos ge
rovę ir jos laisvės stiprinimą. 
Aš žinau, kad Jūsų suvažiavime 
nėra vieta nacionalinei politikai. 
Tačiau laisvės siekimas komu
nistų pavergtoms tautoms nėra 
vien partijos reikalas. Tai yra 
tikslas, kurį turi remti visi ame
rikiečiai, kaip aš jį visa širdimi 
remiu. Naujosios rusų kolonijos 
-- Lietuva, Latvija ir Estija turi 
būti išlaisvintos ir grąžinta joms 
nepriklausomybė bei valstybinis 
suverenumas. Aš Įsipareigoju 
siekti šio tikslo.

Barry Goldwater

Suvažiavimas pasveikinimus 
sutiko ilgais plojimais.

Priimta eilė reikšmingų rezo 
liucijų.

Sudaryta nauja ALT valdyba: 
L. šimutis, dr. P. Grigaitis, T, 
Blinstrubas, P. Dargis, dr. K. 
Drangelis, A. Rudis, E. Bart
kus, dr. VI. Šimaitis, M. Vai- 
dyla, J. Talalas. Vietoje Stu
dentų Sąjungos atstovo dr. T. 
Remeikio, dabar valdybon Įei
na šviesos - Santaros federaci
jos atstovas dr. J. Valaitis.

JAV kariuomenės vado, pvz. Eu
ropoje ar Azijoje žinioje, kuris 
staigaus sovietų puolimo atveju 
juos galėtų pats panaudotu (Čia 
reikia pastebėti, kad Turkijos in
vazijai i Kiprą gręsiant, Graiki
jos karalius norėjo asmeniškai 
susisiekti suprazidentuJohnsonu, 
bet negavo sujungimo net 5 valan
das. Savaime aišku, kad toks ne

karo atveju).
R. Nixonas iškilusią proble- 

dentui Johnsonui konkretų klausi-

-- Ar prezidentas Johnsonas 
atšaukė Įgaliojimus, kurie buvo 
duoti prezidentų Eisenhowerio ir 
Kennedy NATO vadui panaudoti 

veju, ar ne.
Prezidentas Į tai neatsako, o 

New York Times kolumnistas 
Arthur Krock aiškina kodėl. Gir
di, jei prezidentas tikrai atšau
kė tuos Įgaliojimus, jo viešas pri
sipažinimas botų didelis smūgis.

Dail. Vytautas K. Jonynas, kurio dekoruotą Vatikano paviljoną pasaulinėje mugėje New Yorke šią 
vasarą aplankė nemažai lietuvių, Clevelande atsidarančioje jo dailės parodoje išstato keturias skulp
tūras ir apie keturiasdešimt akvarelės, litografijos ir raižinių. Clevelando lietuviams bus gera proga 
susipažinti su tais kūriniais, kurie tikrai daug ką sudomins ir pradžiugins. Plačiau apie V.K. Jonyno 

Vyt. Maželio nuotrauka’ kūrybą 5 psL

lygus žemės drebėjimui NATO 
sąjungai, bet jei tokie Įgalioji
mai dar galioja, Barry Goldwa- 
teris nėra toks "karo kurstyto
jas", kaip jį nori atvaizduoti de
mokratai, o tai, savaime aišku, 
neparanku prezidentui. Už tat 
prezidentas ir tyli, toliau bend
rais posakiais aiškindamas esąs 
vienintėlis taikos garantas.

O kandidatas Į viceprezidentus 
H. H. Humphrey.praeitą šeštadie
nį kalbėdamas 3outh Bend, Ind., 
demagogiškai vystė tą melodiją, 
sakydamas, kad net 25 iš 33 res
publikonų senatorių pasisakė už 
atominių bandymų sustabdymo su - 
tarti, ir tų priešų skaičiuje bu
vęs senatorius Goldwateris. Tą 
girdint kyla klausimas, kuo de
mokratų kandidatai laiko rinki
kus? Atrodo, tokiais neišmanė
liais, kad net tikrai baimė ima? 
Juk kiekvienam aišku, kad parla
mentarinė institucija, kaip sena
tas, yra kolektyvas ne tam, kad jis 
vienbalsiai balsuotų, bet kad bū
tų visapusiškai išsiaiškinta. Jei 
senatoriui atrodė, kad sutartis 
nėra naudinga kraštui, kodėl jis 
turėjo už ją balsuoti? Juk ir vi
sa eilė atominių mokslininkų pa- 

(Nukelta Į 2 psl.)
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Pietų Amerikos lietuviai ruošiasi
Kongresui

Dirvos korespondentė Brazilijoje

Pietų Amerikos Lietuvių III- 
sis kongresas, kuris Įvyks 1965 
m. vasario mėn. 18-21 d.d. Sao 
Paulo mieste Brazilijoje, iššau
kė didelį susidomėjimą Brazi
lijos lietuvių tarpe ir juos su
būrė bendram vieningam darbui. 
Kongreso paruošiamieji darbai 
vyksta sklandžiai ir su dideliu 
entuziazmu. Dar šių metų pra
džioj buvo sudarytas Kongreso 
Rengimo Komitetas, kurį sudaro 
pirm. prel. Pijus Ragažinskas, 
vicepirmininkai -- Jonas Anta
naitis ir Aleksandras Boguslaus- 
kas, sekretoriai — Halina Mo
šinskienė ir kun. Jonas Gied
rys; Komiteto nariais yra finan
sų komisija, meno, svečių pri
ėmimo, vaišių, sporto ir spau
dos bei informacijų komisijos.

Kongreso metu valdyba yra nu
mačiusi sekančias sekcijas: L 
Jaunimo sekcija, apimanti aka
deminį jaunimą; 2. Lietuviško 
auklėjimo sekcija -- ją sudary
tų lituanistinių mokyklų moky
tojai; 3. Tautinio meno sekci
ja — apimtų chorus, tautinių šo
kių ansamblius, liet, teatrą, tau. 
tinius rūbus ir rankdarbius; 4. 
Lietuvos laisvinimo akcijos sek
cija, kuri iki sekančio kongre
so palaikytų tame krašte, kuria
me Įvyko paskutinis kongresas, 
lietuviškos veiklos vadybą Pie
tų Amerikoje; 5. Spaudos ir ra
dijo sekcija; 6. Sporto sekcija;
7. Ganytojiškų darbų sekcija ir
8. Ekonominė sekcija, apimanti 
inžinierius, ekonomistus, pra
moninkus, prekybininkus, ūkinin
kus ir turizmą.

Aktyviausiai šiuo metu reiškia
si finansų komisija, kurios už
davinys sutelkti Kongresui rei
kalingas lėšas. Finansų komisi
jai pirmininkauja ekonomistas 
Jurgis Sliesoraitis. Si komisija 
pirmiausia kreipėsi Į pavienius 
asmenis, kurie prisidėtų pinigi
ne auka.

Atskiri būreliai ir organiza
cijos irgi prisideda savo para
ma. Kadangi Kongreso išlaidoms 
reikės ne mažiau 5 milijonų kru
zeirų, tad finansų komisija yra 
numačiusi visą eilę parengimų, iš 
kurių gautas pelnas bus skiria
mas kongreso išlaidoms padeng
ti. Bus sekantys parengimai: spa
lio 10 d. šokių ir pramogų vaka
ras, lapkričio 14-15 d.d. Įvairių 
daiktų Bazaras, gruodžio 31 d. 
viešas N. Metų sutikimas ir "Kon
greso Lietuvaitės" rinkimai; o 
1965 m. sausio 17 d. "Alaus šven • 
tė". Visi tie parengimai reika
lauja daug darbo ir talkininkų. 
Sao Paulo lietuvių visuomenė gy
vai į tai atsiliepia ir kiekvienas 
stengiasi prisidėti savo talka.

Meno Komisijai vadovauja kun. 
Jonas Giedrys. Kongreso meni
nę programą atlikti yra pakvies - 
ti S. Paulo Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės choras, Argen
tinos ir Urugvajaus chorai ir tau
tinių šokių ansambliai.

Spaudos ir propagandos komi
sija patiekia žinių apie Kongre
so rengimą lietuviškai spaudai ir 
radijo valandėlėms išeivijoje, 
šio kongreso proga numatoma iš
leisti lietuvių ir portugalų kalbo
mis brošiūrą, kurią ruošia Jonas 
Antanaitis.

P. Amerikos Lietuvių III-jo 
Kongreso tikslas yra aiškus: ap
jungti Pietų Amerikos lietuvius 
bendrai kovai dėl Lietuvos lais
vės ir lietuvybės išlaikymo iš
eivijoje.

Kongreso Rengimo Komitetas 
tikisi sulaukti šia proga svečių 
ne vien iš P. Amerikos, bet ir 
iš šiaurės Amerikos bei Euro
pos. Tai būtų puiki proga pažin
ti egzotišką Braziliją, kuri nu
stebintų ne vieną savo miestais, 
gamta ir pajūriu, o ir Brazili
jos lietuvių nuoširdumu ir sve
tingumu.

H. Mošinskienė
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IŠ MUZIKOS PASAULIO (1) V. B.

GAILA, KAD NEIŠNAUDOJAME
VISŲ PUIKIU PROGŲ...

turi be galo turtingą folklorą, 
"vitališkus" chorus, dainininkus 
-- na, ir viskas. O šiaip, liet, 
kompozitoriai gal iš bėdos dar 
suharmonizuoja liaudies dainą, 
parašo fortepijono palydą. Dau
giau, esą, "nesugeba"; bendra
me tautų kurtinės muzikos kon
certe nedalyvauja.

Kalti mes patys ir mūsų su
stingimas. Nepriklausomo gy
venimo masinis muzikos gyveni
mas susidėjo iš operos, chorų, 
solistų, dar dūdų orkestro. Ta 
tradicija tęsiame išeivijoje, nes

c
Europos lietuviai šiais meteis 

galėjo pasidžiaugti visa eile gra
žių muzikinių Įvykių. Kartu su
dėjus, vienoje vietoje botų išė
jęs tikrai puikuis festivalis. Ka
dangi to būti negalėjo, bandykime 
bent spaudoje įvertinti.

Šveicarijos lietuviai, Vokiečių 
- Pabaltiečių Draugijos talkina
mi, gegužės mėn. Zueriche su
ruošė "Pabaltiečių Dienas". To
ną davė lietuviai, tik atgarsis 
šveicarų spaudoje buvo kelerio
pai didesnis už aidus išeivijos 
laikraščiuose.

Gal taip ir reikia. Parengimų 
tikslas — sąžiningu kruopštumu 
juos suorganizavo dr. A. Geru
tis — buvo reprezentuotis švei
carų tarpe. Tai pasiekta aukšte 
kokybe. Lietuviai buvo atstovau
jami kamerine muzika, o tai, at
rodo, kai kuriems tautiečiams 
nepatiko.

Juk muzika mums arba cho
ras ar dainininkai. Jeigu jų kar
tais nėra, ar nėra kaip įdėti į 
bendrus rėmus — tuščios, tarsi 
pastangos. Niekad;atrodo, nesi
rūpinome sistemingai veikti sve - 
timtaučius, visad tik leisdavome 
jiems pasiklausyti to, kas mums 
patinka.

Tokiu būdu svetimtaučių tar
pe susidarė mitas, kad lietuviai 

Baimės 
puoselėjimas

(Atkelta iš 1 psl.)
sisakė prieš tą sutartį! Jokia dau
guma negali nubalsuoti, kas yra 
tiesa ar ne. Ją šiuo atveju paro
dys tik ateitis.

Prezidentui neatsakant į Nixo- 
no klausimą, atsakymo tenka ieš
koti įvairiu komentatorių pagal
ba, kurie ėmėsi tą temą narplio
ti. Taip Ted Lewis iš NewTimes 
teigia, kad dar 1961 metais prezi
dentas J. F. Kennedy buvo Įsakęs 
galimai sustiprinti atominių už
taisų kontrolę (Kaip tik tuo laiku 
pasirodė ir pora romanų, kuriuo
se buvo nagrinėjama karo "iš ne
tyčių" problema ir gąsdinami 
skaitytojai.) Buvęs sugalvotas 
tam tikras ‘elektroninis raktas’ 
kurio kodą turi pats prezidentes. 
O Scott-Allen praneša, kad nega
lint to užrakto pritaikyti mažiems 
ginklams, iš Vokieti jos atšauktos 
Davy Crockett raketos, kaip tik 
tie ginklai, kurie sovietų puolimo 
atveju galėtų boti sėkmingai pa
naudoti prieš bolševikų mases. 
McNamara vokiečius raminęs 
aiškindamas, kad Davy Crockett 
raketos, kurias gali aptarnauti du 
žmonės, yra išimtos iš amerikie
čių kariuomenės Vokietijoje ap
ginklavimo dėl jų "netobulumo".

Tačiau ne vien tik prezidentas 
turi teisę įsakyti panaudoti 
atominius užtaisus. Jis tą teisę 
atvejais,kai jis pats jąja negalė
tų veikti, yra perleidęs kitiems 
pareigūnams sekančia eile: Dean 
Rusk, Valstybės Sekretorius: Mc 
Namara — Gynimo Sekretorius; 
to padėjėjas Cyrus Vance; Baltų
jų Rūmų saugumo patarėjui Mc 
George Bundy, o tiems visiems 
negalint, raketes galėtų paleisti 
Dr. Eugene Ghiron Rūbini — 
Gynimo Sekretoriaus padėjėjas 
tyrimo ir inžinerijos reikalams.

Žodžiu, tie visi atsitiktini, ne
rinkti žmonės, kurie nieko bend
ro neturėjo su krašto gynimo 
reikalais, turi didesnę galią, ne
gu visą amžių tam ruošiami ge
nerolai. Juk jeigu tokio MacAr- 
thuro būtų klausoma, nebūtų bu
vę, nei Korėjos, nei dabar Viet
namo karų! Deja, kaž kokie ne
žinomi pareigūnai generolui su
varžė veikimo laisvę ir padarė 
žalos tik pačiom JAV. Sutinkant, 
kad civilinė valdžia yra atsakin
ga už karą ar taiką, sykį pradė
jus karo veiksmus, reikia paklau
syti ir karių patarimo.

Puoselėjant baimę, kad taip da
roma dabar ir buvo daroma per 
1960 metų rinkimus — tada buvo 
kalbama apie sovietų raketų per
svarą -- tikrai nepasitarnaujama 
nei savo kraštui nei žmonijai ap
skritai. Juk einant tuo keliu per 
1968 metų rinkimus geriausiai 
būtų nominuoti ne ką kitą kaip 
patį Nikitą Chruščiovą. Nes tik 
jis vienas gali nuo atominės mir
ties išgelbėti tūlą rinkiką Smith! 
\r tai ne absurdas?

.. Muzikas Darius Lapinskas diriguoja St. Nikolaus (Stuttgarte) baž
nyčioje liet, giesmių ir vargonų muzikos koncerte.

Br. Čepulevičiaus nuotrauka

kito daugumas mūsų nepažįsta
me.

Ranką ant širdies, bičiuliai 
"tiligentai" ir "netiligentai" — 
kas žinome temą iš Čiurlionio 
"Miško", Gruodžio "Simf. Pro
logo", Karnavičiaus styginių kvar
tetų, Jakubėno simfonijų? O rašė 
instrumentinę muziką ir Šimkus 
su Tallat-Kelpša, Banaitis, Ka
rosas ir Pakalnis, Gaidelis, Ka
činskas, Bacevičius ir kiti.

Nežinome dėlto, kad prieš ka
rą radijas ir plokštelės dar nebu
vo tiek išplitę kaip dabar, o val
džia brangiam (šiandien daug pi
gesniam) gaidų spausdinimui ne
skyrė reikiamo dėmesio. Teisy
bė, visi buvome tada naujakuriai; 
inteligentijos stigo, miesčionijos 
kaip ir nebuvo.

O vistik, iš anų metų turime 
tikrų instrumentinės muzikos dei - 
mančiukų. Turėjome ir tebeturi
me progų šiandien kompozito

Kas tik turi gerų skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. Vlctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

riams užsakyti veikalus -- pri
sitaikant prie ribotų mūsų gali
mumų. Tik, atrodo, retai kam 
tai ateina į galvą.

Žinoma, traukiantis iš Lietu
vos mažai kas gaidų tepasiėmė. 
Liaudies dainą nesunku iš klau
sos atkurti, kurtinės muzikos 
veikalo neatkursL Bet per mažai 
dėjome pastangų tokias gaidas 
vėliau iš Lietuvos gauti.

O šiandien gyvename tikrą ins- 
trumentalinės muzikos triumfo 
amžių. Ignoruodami liet, kompo
zitorių instrumentinę kūrybą 
kenkiam patys sau ir saviems 
reikalams, stumte stumiame liet, 
muziką į vokalinį getą, patys ap- 
sistatome mūru.

Nepasakysiu, kad tautiečiai, 
bendrai paėmus, nebūtų muzika
lūs ar nemėgtų muzikos. Priešin
gai! Tik išgirdus apie lietuviš
ką muziką, iškart įsijungiam ki
tą "bėgį", vokalinį. Dar gerai, 
jeigu instrumentiniam kūriny at- 
Pažįstam kokią dainos temą, o jei 
ne -- velniop. Paskui mūsų vos 
60 metų amžiaus kurtinei mu
zikai statomi išties keisti rei
kalavimai: norime, kad ji, 20 
amžiuje rašoma, būtų galimai pa
našesnė į čaikovskį.Beethoveną, 
Mozartą. Maža ir to — jeigu 
liet, kompozitorius neprilygsta 
Beethovenui ar Mozartui, esą jo 
visai nereikia. Ką čia mums reiš - 
kia? Mes per pusę šimtmečio pa- 
gaminsim Beethovenų tiek, kiek 
visos tautos kartu paėmus nepa
gamino per šimtmečius....

Panašiai esą ir pas kitus, kaip 
matyti iš sekančio reklamos šū
kio, iškabinto šimtmečio pra
džioje JAV: "Come and hear the 
masterpiece of the fifth simpho- 
ny by Ludwig van Beethovenl 
In all of St. Louis there are not 
even five people able to right 
such music!"

Apie tą skelbimą turėjau pagal
voti, perskaitęs vieno mūsų re
cenzento nuomonę apie Eduardo 
Balsio Styginį Kvartetą, išpildy
tą Zueriche; tasai buvęs ir blan
kus ir šiaip nevykęs, o, svar
biausia, svetimieji atliko...

Kaip ten buvo? šveicarams bu
vo patiekta dar šie kvartetai — 
estų Ed. Tubin, du latvio J. Vi- 
tols, du Karnavičiaus, Čiurlionio 
ir Gruodžio. Pasirinkta -- Bal
sys. Rinkosi vienas geriausių 
Šveicarijos profesionalinių kvar
tetų -- Zuericho "Tonhalle-Quar. 
tėti", kuris vistik apie muziką 
šiek tiek nusimano...

Geros nuomonės buvo ir

Zuericho radiofonas, kuris tuojau 
užsisakė kvartetą koncertui (ir 
grojo per radiją), šveicarų kri
tikai rašė, kiek susigėdę, kad 
muzika, kurią išgirdo "ne gėda 
visur pasaulyje groti" ir atsipra
šinėjo, kad taip mažai girdėję 
ligišiol apie lietuvių, latvių es
tų kurtinę muziką.

Kągi, kiekvienas tegu pasilie
ka prie savo nuomonės, jeigu 
ja tikrai įsitikinęs; taip ir rei
kia. Bet, susimildami, kažkas 
vistik netvarkoj, jeigu visa ei
lė žinovų yra teigiamos, o dalis 
mūsų tautiečių kažkodėl neigia
mos nuomonės apie liet, kom
pozitoriaus veikalą!

Mano nuomone, E. Balsio 
kvartetas profesiniu lygiu, rim
tu darbu, muzikališkumu, liau
dišku elementu, mokoviškumu 
panaudojimo atžvilgiais priklau
so prie tų, kurių visam pasauly
je per dešimtmetį sukuriama vos 
vienas kitas. Dieve duok, kad to
kių deimančiukų būtų sukurta 
daugiau.

DĖDES IR DĖDIENĖS IŠ 
AMERIKOS

Vienas žymiųjų muzikos įvy
kių Europos lietuvių gyvenime 
buvo kelių stiprių muzikų atvy
kimas Europon, kuriais, deja, 
reikiamai nepasinaudota.

Mėnesiais Vokietijoje, nie
kam net nežinant, gyveno pia
nistei Antanas ir Lois-Carole 
Smetonai. Tarptautiniam kon
kurse premiją laimėjo jaunasis 
Motieka itis. Bosas Stasys C it va
ras, beveik niekam nežinant, at
vyko ir po kiek laiko vėl išvyko, 
kaip reikiant jo į darbą neįtrau
kus. A. Kuprevičius, planavęs vi
są turnė po Europa, deja, dėl 
šeimyninių priežasčių, vykti ne
galėjo.

Ir gaila, gaila, kad neišnaudo- 
jom visų šių puikių progų. Be 
abejo, truko tam tikro entuziaz
mo visuomenėje: įdomu čia kam, 
kad "svetimiems" koncertuoja, 
"svetimas" premijas ima, "sve
timųjų" veikalus groja, štai, kur 
pagrindinė priežastis, kad net ir 
ten, kur rodoma iniciatyvos, ne
surandama reikalingos visuome
ninės paramos!

Ar nevertėtų tokiais atvejais 
geriau atsiklausti vaikų - lie
tuviukų?! Manau, jie mylių my
lias pėsti eitų, naktimis iš su
sijaudinimo nemiegotų, nes trokš* 
ta ir alksta gyvo įrodymo, kad 
jų lietuvybė ne vien mamos bei 
tėvelio "nelaimė", o labai prak
tiškas, ypač "svetimųjų" tarpe 
sėkmingas dalykas!

Vieno lietuvių suėjimo metu, 
bekalbant šiomis temomis, tar
si laiku atsiųstas atsirado violon
čelistas prof. Atis Teichmanis, 
Freiburgo konservatorijos dės
tytojas. Nieko neprašytas, jis tuo
jau ėmė dideliu susijaudinimu pa
sakoti apie tikrai žymų fortepi
joninį talentą, ką tik pristatytą 
konservatorijos profesorių kole
gijai -- Antaną Smetoną. Kada 
gi, klausė profesorius, kada gi lie - 
tuviai, pagaliau, susipras šį ta
lentą pakviesti koncertui, stipri
nant savo ir jo moralę?

Ar mun saka?, pagalvojau že- 
matiškai. Eik, sakau, profeso
riau (papasakok kitiems lietu
viams, gal pačiam geriau seksis. 
Sekėsi. Antanas Smetona buvo pa- 
kviestas groti per Studijų Dienas 
Lietuvių Gimnazijoje. Paliko tik
rai didelį įspūdį visiems. O kur 
daugiau jam ruošiamos sąlygos 
pasirodyti nors savo tautie
čiams?!

Ar muzika, muzikinių įvykių 
suorganizavimas vien specialis
tų reikalas? Gal, bet lygiai tiek 
visuomeninis reikalas; visuome

ninis ne tik savęs administravi
mo prasme, kiek "svetimos" ap
linkos atžvilgiu.

Prof. M. Biržiška lietuvius 
kartą apibudino "Pabaltijo is
panais", nes tokį temperamentą, 
tokias aistras jie rodą. Teisybė 
-- savybėje, "Svetimųjų " at
žvilgiu staiga dingsta narsumas, 
drąsuoliai tampa bailiais, išmin
tingi nuduoda negudrius. O pas
kui, vėl savybėje, vėl tampam 
narsūs, puolam malūnus, kaip 
Don Kichotai, naujus malūnus pa
sistatom, kad neatprastume nuo 
"visuomeninio darbo".

Ar ne laikas būtų sistemin
gai įtraukti ir darbą tarp "sve
timųjų” mūsų programon, studi
juotume galimybes, derintume tą 
sektorių su kitomis mūsų pastan
gomis?

Daug, labai daug daro mūsų 
bendrumenės. Gal savotiškai 
per daug, per masiškai, tarsi dar 
tūkstančiai mūsų būtų vienoje 
vietoje. Ar nebūtų geriau lėšas 
ir pastangas koncentruoti J siau
resnį barą ir jame pasiekti dides
nį efektą?

Iš principo ir Įsitikinimo vis
ką atliekame savanoriškai, t.y., 
kas kart improvizuojant. Ar ne
būtų geriau kiekvienoje bendruo
menėj įsteigti ką nors panašaus 
į "kultūros attache" instituciją- 
bent vieną pajėgų žmogų skir
tume tiems reikalams, kad profe- 
•sionališkai rūpintųsi mūsų kultū
ros reprezentavimo ir organiza
vimo reikalais?

Meno, kultūros, lietuvybės iš
laikymo priemonių atžvilgiu Eu
ropos lietuviai priklauso nuo Ame
rikos lietuvių. Argi nebūtų galima 
apie meni ninku atvykimą Europon 
sužinoti laiku, informuoti vienas 
kitą, sistematingai telkti jėgas, 
kad pilnai išnaudojus tokius sve
čius, tokias priemones visų la
bui?

Man rodos, kad tokio kultūros 
reikalams pareigūno institucija 
daug padėtų. Jis neturėtų vežti 
"viską", o priešingai, koncen
truotis į siauresnį barą; tačiau, 
jame išgauti maksimumą — ar 
tai rengiant koncertus, ruošiant 
parodas, paskaitas, pirmoje ei
lėje, "svetimiems".

Suprantama, čia asmenų klau
simas. Antra vertus, argi dabar 
metas imtis naujų organizacinių 
priemonių? Esame juk politiniai 
emigrantai, gyvenam politikos 
poveikyje ir toji mums darosi 
nedrauginga. Dažnas mūsų linkęs 
nuleisti rankas; kaip tik dabar, 
niaukiasi horizontai, atrodo blės
ta mūsų jėgos, retėja eilės...

O tikrumoje yra priešingai: 
žaidimas nesibaigė, jis dabar tik 
teprasideda. Nesakykim, kaip 
anie kytruoliai Lietuvos žydeliai: 
"for vos me stradajim, for di 
klaine Litwe?" Taip dažnas 
kalbėjo 1940 m. ir dairėsi Į stip
resnius, ar tariamai stipresnius. 
Kiek tragedijų būtų išvengta, jei
gu tuo metu nebūtų nusispiauta, 
o juo labiau prisirišta prie Lie
tuvos reikalų.

Gyvenam prieš aušrą, gyvenam 
laikus prieš laisvei grįžtant. Bū
tų gėda dabar užmigti, taip ilgai 
budėjus. Dėl to, atrodo, turėtu
me dabar persvarstyti savo kul
tūrinio - organizacinio gyvenimo 
reikalus ir eiti į svetimuosius, 
"galąsti ginklus, kalavijus aš
trius" poeto žodžiais kalbant.

Lietuva, kaip Vatikanas, divi
zijų neturi. Lai būna mūsų gink
lai kultūringi.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pažįs
tamus užsiprenumeruoti

DIRVĄ
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LITUANISTINIO ŠVIETIMO
KELIU ŽENGIANT

TITULU GADYNEI ATBUNDANT
Nežymiai, beveik nepastebimai pradėjome gyventi naujų titulų 

ir jų aukštinimo gadynę. Nepastebimai, ir be blogos valios, jau tu
rime išsivysčiusią naują tituluotų, gerbtinų ir "savo vertę" iškelian
čių kastą, kuri visuomeniniame gyvenime jau "Įsigyveno". Be abejo, 
kad visiškas tos kastos apnuoginimas, žvilgsnis už jos tikrojo fasa
do, jos mentaliteto analizė, būtų labai rizikingas, gal net pavojingas 
o tikrumoje tai jau tikrai nedėkingas darbas. Tuo labiau, kad kokiam 
nors įpročiui įsigalėjus ir visuomenėje {sipilietinus, kritika ar pas
taba yra lygu kišimui nosies | širšių lizdą.

Tiesa (kalbant apie nos|), mūsų visuomenėje, šalia {vairių ki
tokių sąvokų susimaišymo, ir nosis nebėra išorine uoslės organo da
limi, bet kartais už galvą svarbesniu žmogui apspręsti ir jo vietai 
visuomenėje nustatyti mastu. Nors ui nėra vienu iš naujesnių išra
dimų (seniai jau buvo sakoma, kad to ar kito "nosis nepatiko"), bet 
nosies patikimo ar nepatikimo sąvoka {sipilietino, ir to posakio iš
radėjas, jei būtų j| savo laiku užpatentavęs, šiandien jau būtų milijo
nierius.

Ne taip seniai Newsweek žurnale vienas kitas gal bus perskaitęs 
{domų straipsn|, kaip amerikiečiai mikliai keičia ir gyvenimui pritai
ko naujus terminus, kuria net naujadarus, pritaikytus profesiniam 
išsilavinimui pabrėžti, kuo nors "išsiskirti iš masės*. Tai atskira, 
tegul ir savotiškai {domi, tema. Iš jos paimsim tik porą pavyzdžių, 
kuriuose naujos terminologijos pagalba (ne kuo kitu) siekiama iškelti 
žmogaus statusą. Tuo būdu visuomenės akyse lyg ir pradingsta "ne
garbingi amatai", bent terminologijoje. Ir uip iš žodžio ’janitor* 
išsivystė žodis ’custodian*. Taip atsitikus, vienos bibliotekos cus- 
todian buvo priverstas reikalauti, kad jo "titulas" būtų pakeisus { 
archivarą. Ne veltui ir Milwaukee miesto šiukšlių vežikai |teikė peti
ciją miesto valdybai, kad jie būtų oficialiai vadinami — "public 
works combustible fieldmen". Kas be ko, išradingi miestų inžinieriai 
ir planuotojai aikštes, kur pilamos miesto šiukšlės, ėmė ir pavadino 
-- "parkais konstrukcijos stadijoje"...

Ne vienam gal kilo klausimas, kur gi, pagaliau, tie tavo iškeltie
ji titulai ir kuo motyvuoji savo tok| titulų gadynės atbudimą. Šiandien 
gi nebeturime žmonių su valstybės oficialiai pripažintais titulais. 
Jei tuos titulus turėjusieji ir juos garbingai užsitarnavusieji dar yra 
mūsų tarpe, retą kur| jų pamatysi šio meto gerbiamųjų tarpe. Tik 
gerai {sižiUrėkit { parengimų pirmose eilėse sustatytas kėdes ir 
įsitikinsite...

Vieno parengimo metu turėjau progą įsigyti bilietus antroje 
eilėje. Atėjus | salę, pirmose eilėse žmonėms ieškant savo kėdės, 
atsirado maža maišatis. Matot, ta antroji eilė pirktų bilietų buvo 
tikrumoje penktąja eile. Pirmos trys eilės buvo paskirtos -- garbės 
svečiams.

Ką nors pagerbti, už tam tikrus nuopelnus ir pasidarbavimą 
kuom nors atsidėkoti, negi peiktinas reiškinys. Su tuo reiškiniu ypa
tingai skaitosi parengimų vadovai. Jei jie toje protokolo srityje nė
ra naujokai, žino, kad tose trijose kėdžių eilėse turės sutilpti ger
biamieji su gerbiamosiomis, ne kartą ir su visais gerbiamaisiu- 
kais.

Kartą naujai išrinktas vienos organizacijos pirmininkas nusi
skundė tąja 'mada*, kad, girdi, kaip gi iš parengimo gali tikėtis pel
no, kai beveik reikalaute reikalaujama pačias geriausias salėje vie
tas užleisti naujos gadynės tituluotiems. Atrodo, kad j{ įtikinau, jog 
tų tituluotųjų teritorija nesiekia toliau jų pačių organizacijų ribų. 
Juos pagerbti suspėsite tada, kai jie tikrai to bus užsitarnavę. O kad 
tų naujos gadynės tituluotųjų pretenzijos ir siekia toliau jiems pri
klausomų kompetencijos ribų, tai yra mūsų visuomeninė yda, kurią 
laikas pradėti taip ir vertinti.

Negerai, kai yda darosi įpročiu. Negerai, kai titulas ugdo pre
tenzijas. Žmogus užmiršta savo pareigas ir ne darbu, o pretenzin
gumu siekia pateisinti ir apginti titulą. Kūrybiniu darbu ir pasišven
timu laimėta pagarba lieka savo vertę žinančio žmogaus privačiu, 
intymiu pasitenkinimu. O į kūrybini darbą ir pasišventimą žiūrėti 
maloniau iš ten, iš kur ne|žiūri grimo ir dirbtinos vaidybos, (j.č.)

LAIŠKAly

ATSISAKAU LIFE ŽURNALO

Visiems yra žinoma, kad kone 
visa didžioji Amerikos spauda 
yra įsitikinusi, jog pati geriau
sia politika yra šunuodegauti bol
ševikams. Tuo būdu, girdi, esą 
būsią galima išvengti karo ir 
laimėti laiko, per kur| bolševi
kai pasikeisią ir savo galvojimu 
priartėsią prie vadinamųjų libe
ralų, kurie lengva širdžia parda
vinėja bolševikams svetimą nuo
savybę ir žada rojų žemėje, ku
rio jie nei gali, nei nori sukurti.

Vienu iš tokių žurnalų, pasku
tiniu metu nudardėjusių | meili
kavimo bolševikams pakalnę, yra 
"Life", kur| aš prenumeravausi 
apie 20 metų. Neseniai atėjo man 
priminimas atnaujinti prenume
ratą, bet š{ kartą aš "Life" ad
ministracijai parašiau, kad man 
su "koegzistencijos" apaštalais 
nepakeliui ir "Life" daugiau ne- 
beprenumeruosi, o tuos pinigus 
geriau sunaudosiu vertingesniam 
tikslui. Rasit, kai kurie mano 
bičiulių jau yra pasielgę taip, kaip 

aš, ar ketina panašiai pasielgti. 
Jiems aš norėčiau pasiūlyti vie
toje "Life" užsiprenumeruoti bet 
kur| vieną leidinį iš skeančių: 
"National Review", 150 East 35 
Street, New York, N.Y. 10016, 
Human Events, Ine., 410 First 
Street, S.E., Washington, D.C., 
ir America's Future, Ine., 542 
Main Street, New Rochelle, N;Y.

Julius Smetona 
Cleveland

IIISRIMI CHIUCOJIi PIRKITE HU.I4JE H0DHUI8JB 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

K. Donelaičio lituanistinės mo
kyklos Chicagoje tikslas yra su
teikti mokiniams lituanistikos ži
nių, supažindinti su toli likusiu 
tėvų kraštu Lietuva ir {sąmonin
ti jauną, jau daugiausia svetima
me krašte gimusi lietuvi neiš
sižadėti savo tautybės. Kuo dau
giau išeivijoje užaugęs lietuvis 
turės lituanistinių žinių ir Lie
tuvos pažinimo, tuo lengviau jam 
bus jaustis lygiateisiu piliečiu šia
me krašte ir, torpnepaž{stančių- 
jų Lietuvos, atremti jų lietuviams 
ir Lietuvai skiriamus užmeti
mus.

K. Donelaičio žemesniosios ir 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos tikslas ir yra perduoti tas 
žinias suprantamiausiu ir tinka
miausiu būdu, kad mokiniai, bai
gę šias mokyklas, būtų gerai išė
ję priimtų programų kursą, {są
moninti toliau tęsti lituanistinių 
žinių ieškojimą lituanistiniam ir 
Pedagoginiam Institute, kuris pa
ruoštų mokytojus ateities dar
bui. Tiktai tvirtai paruoštas ir 
lituanistiniai išlavinus jaunimas 
galės ir toliau tęsti iki šiol vy
kusią lietuvišką visuomeninę, kul~ 
tūrinę ir tautinę veiklą.

Lituanistinis švietimas buvo 
sugrupuotas į tris dalis: žemes
nioji 8-rių metų, aukštesnioji 4- 
rių metų mokyklos ir Lituanisti
nis Pedagoginis Instituus, kurį 
baigę turi teisę dėstyti lituanis
tinius dalykus net ir JAV uni
versitetuose.

1958 m. lapkričio mėn. 29-30 
d.d. Chicagoje įvykęs mokytojų ir 
švietimo darbuotojų suvažiavi
mas atliko savo užduoti, kurio 
išdava buvo LB švietimo Tary
bos patvirtinu 8-rių žemes
nės lituanistikos mokyklos metų 
programa, šios programos laiky
tis buvo paprašyu visų žemes
niųjų mokyklų.

Jau net ir tada švietimo va
dovybė nebuvo užtikrinta šios pro 
gramos tobulumu, nes išleistos 
programos knygelės {vade randa
mas šis pasisakymas: "Žinoda
mi, kad tik mokyklų praktikos 
darbe gali paryškėti šių progra
mų pritaikomumas, dideliu pasi
tikėjimu kreipiamės J dirbančius 
mokytojus, prašydami bendra- ■

ANTANO SMETONOS

MONOGRAFIJA
ALEKSANDRO MERKELIO veikalas jau siun

tinėjimas prenumeratoriams.
Ši leidinį dar galima ’sigvti prisiimtus 10 dol. 

Povilui Ališauskui — 107-17 118th St.. Richmond 
Hill. N. Y.; K. Pociui. 3908 Fir St.. East Chicago, 
Indiana; ar Dirvai — 6907 Superior Avė., Cleveland. 
Ohio 11103.
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darbiauti, pasisakant dėl taisyti— 
nų vietų".

Po penkių K. Donelaičio mokyk
los darbo metų išryškėjo ir tos 
programos taisytinos vietos. 
Pirmiausia, vieniems mokslo 
metams nusutytas kursas buvo 
lengvai užbaigiamas ir dar gero
kai prieš mokslo metų pabaigą, 
ir pavasari buvo galima pradėti 
net sekančių mokslo metų pro
gramą, ką kai kurie mokytojai ir 
darydavo. Tai praktiškai |rodė, 
kad ištisai einant lituanistinę pro
gramą per tris mokslo metus ga
lima išeiti keturių mokslo metų 
programą, nė kiek neapsunkinant 
mokinių. Išvadoje: aštuonių metų 
lituanistinės žemesnės mokyklos 
kursą galima išeiti ir per šešis 
metus.

Antra, ypatingai keliuose pasku
tiniuose metuose atsiradęs reiš
kinys, tai aukštesniųjų (5-to
6-to ir 7-to) skyrių mokinių per
ėjimas mokytis { aukštesnias li
tuanistines mokyklas, neišėjus 
tiems skyriams skirtos progra
mos. Tas žymiai apkarpė moki
nių pasiruošimą aukštesniam li
tuanistiniam kursui, ir sunaikino 
šeštadieninių žemesniųjųlituanis- 
tinių mokyklų paskutiniuosius du 
skyrius. Tam paremti būtų gali
ma duoti net ir statistinius davi
nius.

Be šių dviejų pagrindinių prie
žasčių prisidėjo dar ir trečia. 
Giliai {vertinant mūsų lietuvių 
tėvų nuoširdų ir kiekvieną šeš
tadieni {rodytą norą išauklėti vai
kus geresniais lietuviais, ir su
sidarius sąlygoms priderinti pro
gramą šešiems mokslo metams 
žemesnioje lituanistinėje mokyk
loje, šis patvarkymas žymiai pa
lengvintų tiek tėvų, tiek ir moki
nių gyvenimą, nes susitaupo dve
ji metai šeštadieninio vežiojimo 
bei intensyvaus mokymosi. Per 
šešis mokslo metus būtų išeina
ma visa LB švietimo Tarybos pa
tvirtinta žemesniosios lituanisti
nės mokyklos programa, o per 
sekančius ketverius metus visa 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos programa.

šiuo metu K. Donelaičio litu
anistikos mokykloje veikia pa
rengiamasis skyrius, kuris pa

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

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

Žvilgsnis | ateit|. Vyt. Maželio nuotrauka

ruošia vaikus skaitymui, šeši 
žemesniosios lituanistinės mo
kyklos skyriai ir penkta ir šeš
ta aukštesniosios mokyklos kla
sės, kurios pamečiui išaugs {ke
turių metų aukštesniąją mokyklą.

Už tok{ lituanistinės progra
mos sutvarkymą jau praeitą pa
vasari pasisakė K. Donelaičio 
mokyklos mokytojai ir tėvų ko
mitetas bendrame posėdyje. Po 
to K. Donelaičio mokyklos ve
dėjas žodžiu ir raštu kreipėsi į 
LB švietimo Tarybos pirminin
ką gauti šiam projektui prita
rimą. Bet žodžiu duoti pažadai 
liko neištęsėti, o { raštą iki šiai 
dienai dar negautas atsakymas.

Besiartinant mokslo mėtoms, 
ir nesulaukiant atsakymo iš LE 
švietimo Tarybos, buvo sudary
ta mokytojų komisija, kurt iki 
šiol vartotą žemesniųjų lit. mo
kyklų programą sugrupavo še
šiems mokslo metams, net su ke
liais papildymais, padedančiais 
mokiniams lietuviškai orientuo
tis svetimame krašte.

K. Donelaičio lit. mokyklos 
mokytojai jaučia didelę atsako
mybę už 400 lituanistiniam auk
lėjimui ir mokymui patikėtų mo
kinių. Stengiamasi vartoti visas 
geriausias senąsias ir naująsias 
priemones prie mokinių prieiti, jį 
suprasti ir perduoti lituanistines 
žinias jam suprantamu ir aiškiu 
būdu. Mokykloje nepraktikuoja
mas pigus pataikavimas nei vai
kams nei tėvams. K. Donelaičio 
mokykla, turėdama profesiona
lus mokytojus, yra pajėgi susi
tvarkyti ir patvarkymus {vykdyti.

Iš LB švietimo vadovybės bu
vo tikėtasi daug gilesnio proble
mų ir esamų sąlygų supratimo 
bei veikimo. Kažin kodėl taip il
gai buvo toleruoto pačios švie
timo Tarybos patvirtintos pro
gramos neišpildymas ir nebai
gusių žemesniąją lit. mokyklą 
mokinių priėmimas { aukštesnia • 
sias lit. mokyklas. Argi pedagogi
nis drausmingumas ir pagarba 
kolegai Lietuvos mokytojui, kurių

5th 4.75
5th .98
5th 1.29 

pilna žemesnėse lit. mokyklose, 
aukštesniųjų lit. mokyklų moky
tojams netaikoma? Net ir tada 
lietuvis mokytojas nieko nesakė, 
tik pagailo to lietuvio - mokinio 
kuriam buvo nukerpama dviejų 
mokslo metų programa.

K. Donelaičio žemesnioji ir 
aukštesnioji mokyklos ir toliau 
vartos programai atitinkamus ir 
pedagogų paruoštus vadovėlius, 
šiais mokslo metais jau einama 
pertvarkyta programa, bet ne
paliekant jokių spragų. Mokiniai, 
programos atžvilgiu, imami nuo 
ten kur buvo palikti praeitą pa
vasarį ir vedami iki to taško, kur 
gale mokslo metų turės baigtis 
tiems metams skirto programa.

Anksčiau baigę pagrindinių lit. 
dalykų programą, galės anksčiau 
baigti ir Lituanistinį Institutą. Gi 
praktika parodė, kad jaunesnio 
amžiaus vaikai noriau klauso tė
vų ir lanko lituanistines mokyk
las.

Būtų labai pageidautina, kad 
LB vadovai, vietoj barimo ir taip 
jau sąžiningai ir kruopščiai lais
valaikiais dirbančius mokytojus, 
pasirūpintų per Board of Edu- 
cation išgauti tam tikro pripa
žinimo lituanistiniam išsilavi
nimui už pirmuosius šešis ir 
antruosius keturius lit. mokyklų 
metus. Jau yra "high-school" 
mokinių, kurie būdami pažan
gūs ir patekę { amerikiečių 
"honor-roll", norėdami ten iš
silaikyti, turi dalyvauti savo mo
kyklų taip vadinamose "extra 
curricular activities",kurios su
laiko juos nuo lituanistinių pa
mokų šeštadieniais. Jeigu lit«mo 
kykla būtų užskaityto, kaip pri
dėtinis lavinimasis, būtų di
delis laimėjimas visai lietuvy
bei.

K. Donelaičio mokykla jau tre 
ti metai, kaip išsilaiko valstybi
nės McKay mokyklos patalpose, 
ir kas metai daugiau įsigyja tos 
mokyklos amerikiečių mokytojų 
pagarbos. Darnus mokytojų ir 
mokinių darbas ir nuoširdūs tė
vų ir mokyklos vadovybės san
tykiai aukštai iškėlė mokyklos 
drausmės lygj.kuris palieka savo 
pliusus ir bendrame išlavinime. 
Ir tėvų ir mokytojų tikslas iš
auginti ir išlavinti tvirto cha
rakterio susipratusius.sąmonin- 
gus jaunus lietuvius, kurie ir 
toliau galėtų tęsti gyvą lietuviš
ką veikla savo tautos ir tėvynės 
naudai.

Pasirašė: J. širka, K. Done
laičio lit. mokyklos vedėjas,kun.
J. Juozevičius, mokytojai: D. Bin 
dokienė, I. Bukaveckienė, S. Bu- 
rokienė, E. Diminskienė, V. Gu
tauskas, P. Lampsatienė, A. 
Martienė, M. Plačienė, O. Pau- 
likienė, K. Skaisgirys, I. šere- 
lienė, V. Snarskis, S. Sukelienė, 
D. šukelytė, M. šulaitienė, J. 
Radvilaitė, B. Vindašienė.

Tėvų komitetas: V. Albrechtas, 
J. Sugintos, L. Butikienė, J. De- 
renčius ir L. Ramanauskas.
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AKIMIRKOS

Sapnas apie Salomėja m
PUSMETIS PO REVOLIUCIJOS BRAZILIJOJE

BRONYS RAILA

Konrado kavinė, kaip ir pa
prastai, tą vakarą ūžė. Žmonių 
pilna, o vietos nedaug. Kavinė 
tada susidėjo tik iš prieangio su 
bufetu, kambario prie gatvės ir 
kiek didesnės svetainės užpaka
lyje. Ji dar nebuvo išplėsta l kie
mą, kada atsirado daug daugiau 
jaukios erdvės ir intymumo susi
tikti tinginiams ir įsimylė
jėliams aplink fontaniuką su mū
sų brangaus draugo Broniaus 
Pundziaus vandenešės skulptū
ra.

Patikslinant kai kurių rašan
čiųjų prisiminimus apie žavųjį 
Konrado plepalų klubą, reikėtų 
pasakyti, kad ten lankydavosi ne 
kiekvienu metu ta pati publika. 
Svečiai ir pastovieji klijentai keis - 
davosi. Dieną apie 11-12 valandą 
čia pradėdavo gūžėti bedarbės 
poniutės, kai kurie "sunkiai dir
bantieji" valdžios ar komercijos 
ofisų viršininkai, kiek advokatų, 
spaudos, mokslo ir meno atstovų. 
Popiet apie 5 valandą čia dar pa
sirodydavo tos pačios priešpieti
nės kategorijos dalyvių, atmie- 
šiant juos jaunimu ir šiaip mar
gesnė publika. Gi vakarias už
goždavo visai kitokia miesčioniš
ka diduomenė, valdininkai, pre
kybos ir pramonės įstaigų tarnau
tojai, ypač žydai su žydelkomis, 
kurie sudarydavo mažiausiai 
pusę visų svečių.

Tą visą vakarą Salomėja buvo 
rami, lygi, nė karto nepasikarš
čiavo, kaip ir visada vėliau per 
bendrus pokalbius ji laikydavosi 
labai ramiai, veik tyliau Tik akys 
kartais sublizgėdavo ar lūpąpri- 
kąsdavo. Šiaip, kaip vėlesnieji 
liudininkai pasakoja, ji dažnai mo
kyklos klasėje dėl ko nors susi
jaudinus staiga pravirkdavusi ar 
pati viena verkdavusi savo kam
baryje, - bet man niekada per

ypatingąs ir mums Jdomus, kad jv 
esmės ir net kai kurių pavienių 
posakių nebuvo galima greit pa
miršti.

Bet ir dieną ir vakarą Konra
do kavinė vienodai būdavo pilna 
rūkalo dūmų, lėkštelių ir šaukš
tukų traškėjimo, gerai išmankš
tintų ir išsisakyti norinčių lie
žuvių traškėjimo stiprios kavos 
aromato ir gardžių, "namie kep
tų" pyragaičių kvepėjimo. Viena 
mano pažįstama ponia kartą tvir
tino, kad jos uoslė Uip jautri ir 
nosis taip gerai išlavinu (o nos| 
ji turėjo stambią, ilgą, semitiš
ką), jog ji nė nepažiūrėjusi galin
ti pasakyti, kok| pyragaiti pa
davėja atnešė kaimyniniam stale
liui: obuolini, vyšnini, avietini, 
šokoladini ar "supisuškomis"...

Salomėja, Venclova ir jflsųtar- 
nas tą vakarą užėjome | Konra
do kavinę ne išragauti pyragaičių 
"su pisuškomis" ir ne dėl kavos 
aromato. Abi svetainėlės ūžė ir 
buvo perpildytos. Laimei, kaž ku
riai grupei čia pat išeinant, gavo
me laisvą su liuką. Aplinkui sė
dėjo daugiausia "mūsiškiai", jo
kių pažįstamų nesimatė. Nerei
kės varžytis, kalbėtis bus gali
ma laisviausiai.

- Jūs gal nepatikėsit, - pra
dėjo Salomėja, kai mums padavė 
kavą su citrina, bet be pyragai
čių, - aš buvau jūsų žurnalo skai
tytoja nuo pirmo numerio ir skai
čiau labai atidžiai. Aš jums pri
tariu, aš norėčiau būti su jumis. 
Aš nebegaliu pakelti gyvenimo 

gerus pusantrų metų artimo bend- Lazdijuose^ Aš nebegali u~pa kelti 
ravimo neteko jos verkiančios *
matyti. Dažniau ji stengdavosi 
būti kaip tik ramiai išdidi.

Ji anuo metu buvo gana smul
ki, žemoko ūgio, šilta ir simpa
tinga, apskritveidukė, ne|mant- 
ros povyzos ir atrodė dar jau
nesnė, negu jos tada tik perženg - 
tieji 26 metai. Taigi, užtenkamai 
subrendusi savarankiškam gyve
nimui ir galvojimui, pilnai atsa
kinga už save, bet vis dar labai 
jauna. Tik ir mudu su Venclova 
tada dar nebuvom dideli se
niorai: už Venclovą ji vistiek bu
vo vyresnė bene dvejais metais, 
o už mane net penkeriais... Ta
čiau, - o, tasai palaimintos jau
nystės įžūlumas! - mes jautė
mės už ją vyresni, daugiau su
brendę ir gali būti ne tik jos kri
tikais, bet net ir mokytojais. Bet 
kągi kitaip jūs darytumėt, jeigu 
taip keistai susidėstė aplinky
bės?

Ji iš tolimo provincijos už
kampio atvyko mums pasiguosti, 
paklausti mūsų patarimo, mums 
pranešti apie įvykusią milžiniš
ką revoliuciją jos didžiulėje šir
dyje ir mažutėje galvelėje.

Kai ilgas pokalbis neįrašomas 
į juostelę ar kitą dieną jo daly
viai neatlieka smulkių užrašų ir 
ypač kai toks pokalbis yra vykęs 
prieš 33 metus, neįmanoma tikė
ti, kad kas galėtų j| atpasakoti 
lygiai tais pačiais žodžiais, iš
samiai ir tiksliai perduoti kiek
vieną minties niuansą ir stilių. 
Venclova tatai yra bandęs sura
šyti po karo, bet fragmentiškai, 
ne pilnai, šio bei to gal nebe
prisimindamas, kai ką sąmonin
gai nutylėdamas, kai ką pridė
damas ar savaip aiškindamas.

Negalėčiau ir aš guldyti gal
vos už kiekvieną žod| ir frazių 
šimtaprocentini autentiškumą. 
Bet tos pirmasis išsamus pasi
kalbėjimas su Salomėja buvo tiek

šešeri mėnesiai yra trumpas 
laikotarpis revoliucijos pasieki
mams ar nesėkmėms įvertinti. 
Vienok esama daugelio skaudžių 
vietų, apie kurias rašo ir daug 
rūpinasi visa Brazilijos spauda. 
Yra žinoma taisyklė, kad jokia 
valdžia visų niekada negalėjo ir 
negalės patenkinti. Gi net dan
guje, kaip minima senuose raš
tuose, visų gabiausias angelas 
Liucipierius sukilo prieš die
višką tvarką dėl gero gyvenimo... 
Gi čia Žemė, Brazilijos tvarka.

Taigi ir porevoliucinė Brazi
lijos valdžia, prieš kurią ,lygCa- 
rioca kalnai, mūro siena stovė
jo jpolitinės ir ekonominės pro
blemos, nesugebėjo per šešerių 
mėnesių laikotarpi pragręžti to
ki tuneli, per kur| visi brazilai 
būtų galėję patekti j laimingesni 
ir sotesn| gyvenimą. Paveldėto
sios problemos buvo kuriamos 
per pastarąjį dešimtmet|, o nau
jasis režimas nėra joks stebukla
daris, kad visas negeroves paša
lintų per trumpučius šešerius mė
nesius. Tuo labiau, kad ir esa
mos valdžios viršūnėse, kaip ir 
kiekvienoje vyriausybėje, sėdi 
žmonės su įgimtomis ydomis, su 
savitu išauklėjimu ir savo pažiū
romis | tam tikras didžiulės Bra
zilijos gyvenimo problemas.

Revoliucijonieriai pirmoje ei
lėje stengėsi sulikviduoti proko
munistini ir korupcini elementą, 
kuris lyg devyngalvė hydra, at
rodė, jau buvo bepraryjanti kraš
to laisvą gyvenimą. Šios kovos 
pagrindinis įrankis buvo ne "kul
ka | pakauši", kaip tokioj komu-

r

Kaip kiekvienam Ohio 
gyventojui, 65 ir 

vyresniam, pasinaudoti 
naujuoju įstatymu

Naujo Ohio įstatymo dėka virš 50 vadovaujančių 
draudimo bendrovių galėjo apsijungti naujam žema 
kaina Ohio gyventojų, 65 ir vyresnių draudimui.

Tai vadinasi Ohio 65. Tas planas suteikia platų 

operacijų draudimą. Mokesti; 
atitiktų pensijon išėjusių l»iu

ligoninės, vaistų ir 
nustatytas toks, kad 
džetams.

Planas nereikalauja sveikatos patikrinimo ir blan
kų pildymo. Nėra ir amžiaus ribos. Sūnūs ir dukros 
gali apdrausti tėvus be jų parašų. Gi audrauda ne
nutraukiama nei ligai užsitęsus nei pasikartojus.

Veikite dabar. Apsaugokite savo sutaupąs senat
vei. Teiraukitės draudimo agento informacijų apie 
Ohio 65 — arba išsiųskite žemiau dedamų kuponų. 
Ohio 65 įsirašymas baigiasi spalio 31 <1.

OHIO/ HEALTH INSURANCE ASSOCIATION
, vi)/ 6 East Long Street, Columbus, Ohio 43216

Please mail me complete information on Ohio 65. 
I underatąnd there is no obligation.
OHIO 65 HEALTH INSURANCE ASSOCIATION
Dept. N14, 6 E. Long St., Columbus, Ohio 43216

Name.

viso mūsų gyvenimo su jo melais, 
niekšybėmis, veidmainystėmis, 
išnaudojimu, neteisybėmis. Aš 
nebegaliu ilgiau tylėti. Noriu pa
dėti tiems, kurie su tuo kovoja. 
Daug galvojau, kankinausi, blaš
kiausi. Bet taip juk negali trukti 
amžinai. Kas man daryti?...

Buvo galima nujausti, kad kaž
kas dedasi su Salomėja. Tačiau 
kad jos galvojimai ir kankini
maisi jau taip toli nuėjo, mums 
buvo staigmena. Kas daryti, kas 
patarti? Pažinkime arčiau vieni 
kitus, eikime iš vieno, tiesa juk 
mūsų ir mūsų ateitis. Bet bus 
sunku, bus triukšmas. Ir ar jūs 
žinot, kad prarasit visa, ką turė
jote ir turite? Jus iš visur išmes 
ir žiūrės kaip | raupsuotąją. Per
sekios, šmeiš, išjuoks, laikys be
prote. Jie visi raitysis iš pykčio, 
mūsų kleras pasiųs... Ar jūs tą 
viską numatėte? Pagaliau, ar jūs 
taip galutinai tikra už save? Kas 
svarbiausia jus paskatino taip ap
sispręsti?...

- Viską pergalvojau dešimti
mis kartų, - pakrimsdama lūputę 
ir daugiau prižemindama balsą 
tęsė Salomėja. - Ką jie galvos 
ar darys, man visiškai vistiek, 
visiškai nesvarbu. Nepražūsiu, 
kaip nors išgyvensiu; Ir ligi šiol 
ne kasdien man būdavo pyragai. 
Ir nelauksiu, kol mane išmes, pa
ti išeisiu. Tai visai nesvarbu, 
nekalbėkim daugiau apie tai. Aš 
tik socializme matau tiesą ir tei
singumą, tik pas socialistus ma
tau tikrus ir nuoširdžius žmones. 
Jų ateitis, ir tai bus mano atei
tis. Nebepakenčiu ypač to davat- 
kyno ir to tinklo, kuriuo buvau su - 
pančioto nuo vaikystės ir tebe- 
pančiojama visą laiką. Užteks 
klebonų, užteks dar už juosbiau- 
resnių pasauliečių veidmainių. 
Užteks tarnauti "dievo tar
nams"...

O! Girdėti totai iš katalikų po
etės buvo neįprasta, nors mūsų 
ausims tatai skambėjo, žinoma, 
švelniai, beveik saldžiai. Mes bu
vom jau tokio amžiaus, kada su 
moterimis noriai bendraujama, 
bet jomis nebepasitikima. Mūsų 
reikaluose kaip tik neseniai bu
vom turėję klastingų patyrimų. 
Net trys merginos "mylinčios li
teratūrą", ieškojo mūsų kom
panijos. Bet greit pastebėjo, kad 
dvi iš jų daugiau meilės ženklų 
rodė ne tiek literatūrai, kiek 
mūsų kolektyvo gerai nuaugusiam 
žemaičiui Jonui Šimkui. O viena, 
gražiai guvernančių išlavinto 
Kauno daktaro dukrelė, mokanti 
daug svetimų kalbų, gundė galė
sianti mums padėti vertimais iš 
prancūzų kalbos. Tik tuos verti
mus skaityti ir taisyti bei nuodug- čių naują rinkinj. Jis tuoj bus 
niai ir ilgai komentuoti vis atneš
davo man, blogai išauklėtam ne- 
prosytų kelnių barba r ui... Ir blo
giausia, - tie vertimai netiko mū
sų spaudai.

Tačiau dabar instinktas sakė, 
kad toks nebuvo Salomėjos Nė
ries kazusas. Nė viena iš anų 
merginų taip nekalbėdavo. Die
vas, tikėjimas, klebonai, socializ
mas, ateitis, gyvenimo melai, 
kankynės, kova, man nesvarbu, ne
pražūsiu! Tai visai kita kalba, vi
sai kitokio stiliaus mergaitė,pa
galiau, visai kito prestižo poetė, 
čia kažkas rimčiau.

Čia prie juodos kavos puoduko 
su citrinos ripkute sėdėjo susi
gūžusi ne "literatūros meilė", 
bet gili pasaulėžiūros drama, 
skausmingas ir tikras asmeny
bės lūžis. Ne, čia nebuvo galima 
daug abejoti. Visa tai buvo giliai 
iškentėto, perdaug tragiška, ir 
kartu kažkas labai tyra ir labai 
gražu.

"naują gyvenimą".
Didžiausias jos nusivylimas 

buvo tikėjimu, slegiančia aplinka 
Lazdijuose, buvusiais kolegomis 
ateitininkais, ypač jų intelektu
alais ir kai kuriais mokytojais. 
Ji nė žodžio nekalbėjo apie ko
kius savo naujus pažįstamus lie
tuvius socialistus Vienoje, da
riusius jai |ukos, ar apie san
tvarką, kurioje visi gyvenome, 
bet su kuria ji, matyt, dar nebu
vo konfliktiškai susidūrusi. Kam 
ji tuo metu jautė daugiausia kar
tumo iš tų tesuminėjo tik dvi pa
vardes, - vieno pasauliečio kata
likų intelektualo ir vieno kunigo. 
Abu jie tebėra gyvi, kai kurių lai
komi labai garbingais, vienas šia
pus, kitos anapus uždangos, tad 
geriau ir mes dar neminėkime. 
Galėčiau tik pridėti Krupavičiaus 
ramybei ir malonumui, kad jo var
do Salomėja nė karto nepaminėjo 
per visą ilgą mūsų pirmąjį pasi
kalbėjimą...

Tą vakarą mes susitarėme, kad 
Salomėja aiškiai, viešai, galuti
nai ir be rezervų stos l "T rečio 
Fronto" kolektyvą. Apie tai galės 
būti |dėtas žurnale jos specialus 
pareiškimas ir naujos kūrybos pa- 
vyzdžių. Mes jau ruošėmės ne
trukus išleisti penktąjį, žymiai 
storesnį numer|. Ot bus bomba, 
garsiai neišsakydamas pagalvo
jau.

JURGIS šATORIUS
Dirvos korespondentas 

Brazilijoje

nistinėje Kuboje, kur šis "meto
das" rado kuo plačiausią pritai
kymą, arba net ir tokiame Alžy
re, kur šaudoma iš kairės ir 
dešinės, čia kol kas dar nė vie
nas nebuvo sušaudytas, išski
riant banditus, kurie žūsta nuo 
policijos, nenorėdami pasiduoti 
| teisingumo rankas. Politiškai 
ir sąžiningumo atstatymo kovai 
vesti buvo paskelbtas INSTITU
CINIS AKTAS, pagal kurio tam 
tikrus nuostatus buvo galima nu
šalinti iš viešojo gyvenimo bet 
kur| pilieti,prasikaltusi ne šiam 
režimui, bet pačiai Brazili
jai. šio AKTO paskutinioji galio
jimo diena buvo spalio devintoji.

Šio akto aštrius spyglius ga
vo pajusti daug asmenybių, ku
rios savo garbei jau buvo pasi
statę paminklus viešose vieto
se... Net pats naujosios sosti
nės statytojas, buvęs preziden
tas J. Kubiček, buvo išbrauktos 
iš viešojo gyvenimo dešimčiai 
metų. Gi paskutinėmis savaitė
mis, prieš Aktui išeinant iš ri
kiuotės, jis lyg Alpių kalnų lavi
na besirisdamas | pakalnę, trau
kė su savimi iš šiltų tarnybų ( 
nežinią šimtus "progresyvių" ka
rininkų, aukštų valdininkų ir ki
tokio plauko nežemų pareigūnų. 
"Akto paliestų asmenų eilė sie
kia ne šimtus, bet tūkstančius 
asmenų" — rašė Rio dienraščiai.

Socialistų dienraštis "Diario 
de Noticias" savo vedamajame 
apie Aktą X.2. rašė: "šeši mė
nesiai prabėgo po revoliucijos. 
Negirdime agitatorių, streikai ne
drumsčia gyvenimo ritmo. Ta
čiau tauta stovi, kaip ir anksčiau, 
prieš tas pačias problemas ir 
sunkumus, nes žmones vis labiau 
spaudžia kylančios pragyvenimo 
išlaidos.

To maža. Konstitucijos garan
tuotos laisvės buvo sustabdytos 
Institucinio Akto, kuris kai kada 
buvo panaudotas be jokios ato
dairos vien tik tam, kad kitus 
nubausti, suvesti asmeniškas sąs - 
kaitas. Nors naujasis preziden
tas savo kalbose teigė, kad revo
liucija įvykdyta ne sąskaitom su
vedinėti, bet tikrovėje būta kiek 
kitaip: bausmės ir valymai prieš - 
taravo jo žodžiams. Gi revoliuci
niai tardymai kai kuriose vieto
vėse visiškai paraližuodavo vie- , 
šąją tvarką...

Spalio 9 d. pasibaigia Insti
tucinio Akto galiojimas. Tikė
kimės, kad su šia diena gr(š

daugiau demokratinių laisvių, 
nors jų visų atstatymo tesulauk
sime tik tolimesnėje ateityje... 
Žmonės jau pavargo beklausyda
mi tvirtinimų, kad dar reikia 
daug ką bausti. Tuo tarpu, kai 
valdininkai atidengia menkus po
grindžio veikėjus, prekių kainos 
kyla | padanges.

Neužmirština, kad š| mėnes| 
baigsis daugelio |monių kolekty
vinės sutartys ir todėl reikia 
laukti, kad tai iššauks socialinius 
susidūrimus ir naują (tampą.

Tautinės problemos, kaip že
mės reforma ir kitos, tebelau
kia sprendimo. Valdžios viršū
nėse neturima nuovokos, kas reik
tų daryti. Kalbama apie parla
mentarinės sistemos grąžinimą. 
Tačiau liaudis tenori vieno 
dalyko: grjžimo | demokratinę 
santvarką, nes tik tada bus gali
ma išspręsti visas degančias pro
blemas" — rašė laikraštis.

šiam Institucinio Akto likvi
davimui artėjant ir kiti dienraš
čiai, kaip Jornal do Brasil, Jor- 
nal do Comercio ir O Globo kė
lė panašias mintis savo pusla
piuose.

Tačiau kai kurie revoliucijos 
vadovai ir organizatoriai, kaip 
generolas Maurao Filho, (nese
niai nušalintas iš IV-tos armi
jos vado pareigų, l kurias tebu
vo paskirtos vos prieš tris sa
vaites laiko) prezidento dabar pa
skirtos Aukščiausiojo Kariuome
nės Teismo pirmininku, perim
damas šias pareigas IX. 30 pa
reiškė: "Institucinis Aktas ne
atliko jam pavestos pareigos — 
šis bandymas nepavyko. Many
čiau, kad sekančiais metais (1965), 
kai daugelio valstijų gubernato
rių pareigos baigsis po penkių 
metų, tada vietoje gubernatorių 
reiktų paskirti karius - gene
rolus! Aš niekada nepatenkinsiu 
jokių "Habeas Corpus" politiš
kiems nusikaltėliams", -- teigė 
Maurao Filho.

Taigi, tarp reikalaujamo nuo
saikumo ir demokratiškų laisvių 
grąžinimo esama nė kiek nesilp- 
nesnių balsų, kurie norėtų, kad 
tokios laisvės būtų suvaržytos 
ilgesnf laiką.

Nėra jokios abejonės, kad pre
zidentas Castelo Branco ras ga
limybę ir progą suderinti šias 
diametrališkai priešingas pažiū
ras, lygiai kaip kad jis sugebėjo 
(rikiuoti Braziliją | demokratiš
kų Lotynų Amerikos valstybių 
sambūri, pasmerkdamas Kubą ir 
tuo pačiu Sovietų Sąjungos kiši
mąsi | Vakarų pusrutulio valsty
bių vidaus reikalus.

Addrete.

County

City__ Statė
Dar bent porą valandų Salomė

ja kalbėjo apie savo pergyveni
mus ir tvirtą pasiryžimą pradėti

Turiu tik vieną prašymą, - 
pasikalbėjimams baigiantis ne
drąsiai lyg varžydamas! .pasisa
kė Salomėja. - Jūs tai turėtumėt 
suprasti ir man nekliudyti. Aš 
paruošiau savo vėlesnių eilėraš-

baigtos spausdinti. Išleidžia "Sa
kalo" bendrovė. Tai yra doku
mentas mano nueito kelio. Jis- 
man vistiek savotiškai brangus. 
Jo neištrinsi. Jis rodo, ką jau
čiau ir išgyvenau. Kas norės 
suprasti, galės suprasti. Rin
kinys vadinsis "Pėdos smėly". 
Toks pavadinimas man gražus ir 
labai teisingas. Toks buvo mano 
kelias ligi šiol: per byranti 
slenkant!, gurgždanti smėl|... 
Praėjai per tą smėl|, syvruoda- 
ma, lengvai, žaidžiant, nerūpės- 
tingai, ir pasilieka tik pėdos. 
O paskui vėjas jas užpusto. Lai
vai ant kranto sudeginti. Pėdos 
pradingsta. Prasideda naujas gy
venimas!...

Nors ir be entuziazmo, mudu 
su Venclova iš karto nesiginčy

dami sutikom su šiuo Salomė
jos noru. Perdaug būtų buvę ne
dora ir per žiauru prieštarauti 
tokiam poetiškam jos būdui at
sisveikinti su praeitimi. Ypač 
tokio įtempto pasiryžimo akivaiz
doje paskutini kartą perbėgti 
minkšto, puraus smėlio kopas ir 
basomis kojytėmis užšokti ant 
aštrių akmenų naujai, daug šiurkš
tesnei kelionei.
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Dail. Vytauto K. Jonyno 
koriniai Clevelande

Ši dail. V. K. Jonyno pa
roda, surengta Gallery In- 
ternational, pristato daili
ninko’paskutinių metų kū
rybą. O toji kūryba plati. Ji 
apima ir grafiką, ir litogra
fiją, piešinius, ir akvarelę, 
ir net skulptūrą, kuri Cleve- 

V.K. JONYNAS Ruduo (akvarelė)

lando lietuviams bus bene 
mažiausiai pažįstama.

Anksčiau V. K. Jonynas 
reiškėsi kaip grafikas, kny
gų iliustratorius, šioje sri
tyje susidarė gerą vardą. 
Atvykęs j Ameriką, jis pri
sitaikė prie naujų sąlygų ir 

išugdė įvairias meno šakas: 
pradžioje dirbo litografijas, 
liejo akvareles. Su kitu 
draugu, amerikiečių daili
ninku, Shepherdu įsikūręs 
bažnytinio meno studiją, 
susidūrė su naujomis įvai
riomis galimybėmis. Pra
džioje studija ribojosi tik 
vitražais, vėliau įjungė ir 
kitas vidaus dekoravimo 
sritis. Pats V. K. Jonynas 
be visos daugybės vitražų 
sukūrė gana daug skulptū
rų ir net architektūros kū
rinių.

Šioje parodoje visai ne
paliesta vitražų sritis. Sun
ku buvo juos atgabenti, pri
taikyti parodai. Bet ir to, 
kas čia išstatyta, pilnai už
tenka, kad susidarytum 
vaizdą apie dabartinę daili
ninko kūrybą.

Bendrai — visoje jo kū
ryboje atpažįsti tą patį V.
K. Jonyną — grakštų gra
fiką, pamėgusį lengvų lini
jų žaismą, formos elegan
ciją. Jis turi savyje daug 
nerimo, įtampos ir dinami
kos, bet visa tai perduoda
ma gana švelnioje, visiem 
prieinamoje formoje. Net ir 
ten, kur jis susiduria su 
abstraktu, išlieka — toks 
pats susidrausminęs ir ne
triukšmingas. Ne savo for
mos brutalumu V. K. Jony
nas nori nustebinti ir pa
traukti žiūrovą, bet savo 
elegancija. Tai senas daili
ninko kelias, prasidėjęs nuo 
Donelaičio "Metų” iliustra
cijų.

Kiekvienu metu jis suge
ba išnirti j meno paviršių 
su nuostabiu naujumu ir 
skaidrumu.. To neįprasto 
naujumo ypač kupinos jo 
skultūros.

Skulptūra
Parodoje išstatyta 4 me

tale atliedintos skulptūros: 
šv. Pranciškus, du šv. Se
bastijonai ir viena Kry
žiaus Kelių stotis (I).

Šv. Pranciškus stovi ar
čiausiai prie realybės, su 
pabrėžta stipria išraiška, 
su į dangų besiveržiančiu 
judesiu, {vairiem apšvieti-

Mergaitė studijoje (akvarelė ir spalv. pieštukas)V.K. JONYNAS

mam besikeičiant, keičiasi 
ir jo išraiška, pereidama į 
viduramžių asketinę nuo
taiką.

Stacija — Kryžiaus Ke
lių stotis — religinio pri
taikomojo meno pavyzdys, 
įdomus savo samprata ir 
modernia stilizacija. Kur 
kas toliau nueita dviejuose 
šv. Sebastijonuose. Jie yra 
abstraktai, kuriuose kur ne 
kur atsekami kūno judesiai 
ar patys kūnai. Tačiau kū
riniai žavūs savo šviežumu 
ir gracingumu.

Kūriniai yra atlieti iš 
aluminijaus, su turtinga 
faktūra, kurioje jaučiasi 
kiekvienas dailininko įbrė
žimas. Aluminijus kai kur 
nušlifuojamas, taip sudaro
ma bent trys ar keturi me
talo blizgesio laipsniai. 
Strėlių ritmui (šv. Sebasti
jonas buvo nušautas strė
lėm) įvedama net paauk
suotų linijų.

Litografijos
Spalvotos litografijos, at

liktos švaria technika, turi 
didelį lengvumą ir kartais 
primena piešinius. Kai da
bar mėgstama litografija 
apsunkinti daugybe drums
tu spalvų, ypač pabrėžiant

13218 Superior prie 
Euclid Avė.

Cleveland, Ohio
NUO SPALIO 17 

iki LAPKRIČIO 19 I).

V. K. JONYNO
DAILĖS PARODA

Galerija atidaryta kasdien, 
išskyrus pirmadienius nuo 6 iki 
9 vai. vak., šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 2 iki 7 vai. vak. 

juodos spalvos jėgą, Jony
nas atsistojo priešingoje 
pusėje: jis leidžia kalbėti 
baltam popieriui, jo plačiom 
didelėm erdvėm, per kurias 
sriuvena vidurdieniška ra
mybė. Spalvos — pasteli
nės, įsijungusios į linijų 
ritmą.

Piešiniai
Su spalvota litografija 

rišasi piešiniai, atlikti įvai
riausiom technikom: tušu, 
rašalu, pieštukais ir kt. Pie
šinyje pabrėžiama laisva 
dinaminė linija, pagrindi
niai gamtovaizdžio bruožai 
pagauti keliais brūkšniais.

V.K. JONYNAS Carmen (piešinys plunksna)

Piešiniai daryti gamtoje, 
keliaujant ar atostogaujant, 
daryti kaip škicai kitiems 
darbam, bet ir jie savo gied
ria nuotaika ir kūrybiniu 
mostu yra savarankūs kū
riniai.

Raižiniai
Medžio raižymo technika 

reikalauja daug laiko, ku
rio čia taip maža šiame 
krašte. Ir V. K. Jonynas, 
g y v e n damas Amerikoje, 
yra išraižęs vos keletą rai
žinių, iš jų pažymėtina — 
3 Avė. New Yorke. Raiži
nyje dominuoja plonų lini-

(Nukelta Į 6 psl.)
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V.K. JONYNAS Sode (akvarelė)

KALBOS
I rį J! STEPAS VYKINTAS

KAS KALTAS ?

V.K. JONYNO DAILĖS PARODA
(Atkelta iš 5 psl.)

jų nėriniai, atlikti su ypa
tingu technišku kruopštu
mu.

Akvarelės
Daugiausia išstatyta ak

varelių. Tai pavasariai, ru
denys. parkai, pajūrio sce
nos. gėlės ir gaivalingi miš
kai. apskurę krūmai, van
dens pelkės, smėlynai. Vi
sa, ką pagavo akis ir sujau
dino sielą, jis pavertė ak
varele.

Techniškai jos atliktos 
gražiai. Ypač atkreiptinas 
dėmesys į spalvinį sodrumą, 
įvairiuose tonuose ir. pus
toniuose čia plaukte plau
kia dar smulkiosios dalys 
— visokie taškeliai, pataš- 
kymai. įdrėskimai ir 1.1. Vi
sa tai atgaivina ir pratur
tina pačią akvarelę.

potraukį. Vienam patinka 
tas, kitam kitkas, ši įvairi 
dail. V. K. Jonyno kūryba 
tikrai daug ką sudomins ir 
pradžiugins. Pradžiugins ir 
tai. kad kiekviena io sritis 
atlikta su visa rimtimi ir 
meistrišku pasirengimu.

V. Alg.

š. m. "Gimtosios Kalbos" 2/24 
numeryje Stasys Barzdukas pa
rašė kalbinę recenziją apie Ma
riaus Katiliškio beletristikos kny - 
gą "šventadienis už miesto". Su
prantama, kiekvienas kalbininkas 
sielojasi, kad rašytojų koriniai 
kalbiniu požiūriu būtų tobuli. Tik 
klausimas, ar M. Katiliškis tiek 
nusikalto, kad jį reikėtų taip va
noti.

Iš gero recenzento be kitų da
lykų reikalaujama ir objektyvu
mo. Ar. St. Barzdukas pasižymi 
objektyvumu? Jis, pasakęs rašy
tojui pora komplimentų ir nuro
dęs mažą dalį stilistinių graž
menų, tuoj kniausiasi po knygą 
kalbinių, rašybinių ir skyrybi- 
nių rūdžių. Žinoma, jis randa jų 
apsčiai ir smerkia rašytoją ne
gailestingai.

Kaipgi iš tikrųjų yra? M. Kati
liškis yra vienas iš kūrybingiau
sių ir vertingiausių šių dienų mū
sų rašytojų ne tik literatūriniu, 
bet ir kalbiniu požiūriu. Ne tik 
tie stilistiniai (vaizdžiai, kurių 
pavyzdžių tik mažą dalį St. Barz
dukas teparinko, bet ir M. Kati
liškio žodynas, kuriuo recenzen
tas visai nesusidomėjo, yra jo di
delio kalbinio turtingumo (rody
mas. šit keli pavyzdžiai: glėbs- 
nis, krytis, kvapsnis, kvaptis, 
nešmuo, nukvankti, piliarožės, 
Žygūnas etc. Kalbos turtingumu 
M. Katiliškis gali lygintis su Že
maite, Vaižgantu ir Krėve.

Negalėčiau teigti,kad St. Barz
dukas tyčia ieškojo M. Katiliškio 
knygoje klaidų. Jei būčiau recen
zavęs kalbiniu požiūriu šią M. 
Katiliškio novelių knygą, būčiau
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iškėlęs dar daugiau kalbinių 
trūkumų. Mano nuomone, M. Ka
tiliškis savo beletristikoje be rei
kalo vartoja tiek daug barbariz
mų. Tokie žodžiai, kaip va: bliuz- 
ka, svietas, biesas, slauniausias, 
pekla, smokas, durnius, durnelė 
jokio grožio nesuteikia mūsų kal
bai. Argi negražiau skamba: pa
laidinukė, pasaulis, velnias,gar
siausias, pragaras, skonis, kvai
lys, kvailikė? Juk slaviniai bar
barizmai dar caro laikų mūsų liau • 
dies ir inteligentų kalbos pavel
dėtos šiukšlės. Kodėl šiandien 
dar jas net grožinėje literatūro
je rašytojas vartoja? Mano, kad 
savo dialogams suteiks grožio? 
Anaiptol.

Kritikuodamas M. Katiliškio 
rašybinę maišatį, St. Barzdu- 
kas rašo: "Katiliškio knyga yra 
rašybinės mūsų maišaties at
spindys. Knygos rašyba, kaip ir 
turi būti, yra "tradicinė jablons- 
kinė rašyba". Bet nuo jablonski- 
nės rašybos autorius nutolsta 
kitokiu kai kurių žodžių rašymu, 
pvz: jieškoti, pjauti, spjauti, pjo
vėjas, lentpjūvė (su J), augštas 
(augštas medis ir namo augštas) 
su g ir kt. Tai gali būti "Lietu
vių kalbos vadovo" įtaka. O kas 
gi tą vadovą redagavo? Be kitų, 
ir St. Barzdukas. Taigi, mokyto
jas plaka savo mokini, kodėl jis 4 
iš jo vadovo mokėsi rašybos.

Daugelis St. Barzduko nurody
tų rašybos klaidų gali būti ir ko
rektūros klaidos. Tačiau ne visos 
rašybos klaidos yra ir nurodytos: 
pvz: popieris, vasarvydis, vėle- 
vėlės, pažąsty, grįčioje, Sala etc. 
Turi būti rašoma: popierius, va
sarvidis, vėliavėlės, pažasty,

Chicagos Kernavės tunto skautės, dalyvavusios skaučių vadovių 
sąskrydyje Clevelande. V. Bacevičiaus nuotrauka

gryčioje, šąla... Beje, gryčią kaž 
kodėl ir "Gimtoji Kalba" rašo su 
nosine, nors "Dlkž" ir "Lkv" rašo 
su y. Man rodos, patartina vi
siems lietuviams atsikratyti šio 
žodžio kaip slavinio barbarizmo. 
Juk pirkia yra daug gražesnis žo
dis.

Nenurodęs M. Katiliškio kal
bos perlų, St. Barzdukas recen
zijos pagynoje rašo: "Pro rūdis 
negali matyti nė jos (knygos) gro- 
žio. Sunku, prisipažinsiu, tokią 
knygą skaityti, nes beveik kiek
vienam puslapy už ko nors suk- 
liūvi. Kaltas dėl to autorius. Kal
tas dėl to ir leidėjas. Bet kalti 
esame ir mes visi, kad knygos 
su tokia gausybe klaidų mūsų gy
venime dar gali pasirodyti".

Nors, skaitydamas šią knygą 
radau daugiau klaidų, negu St. 
Barzdukas, tačiau joje užtikau 
ir daug daugiau kalbinių perlų 
negu klaidų. Todėl man tos klai
dos nenustelbė M. Katiliškio kny
gos literatūrinio grožio.

Nesijaučiu kaltas, kad tokios 
knygos pasirodo. Nekaltas ir lei-

dėjas. Kažin, ar nekalti yra tie 
kalbininkai, kurie rašytojus su
klaidino, mokydami juos nevieno
dai rašyti ir nenustatydami tiks
lių skyrybos taisyklių. Žinoma, 
kiekvienas rašytojas yra tiek kal
tas, kad jis užmiršta pagrindinius 
savo ginklus: gramatiką, sintak
sę, žodyną ir gimtosios kalbos 
nuolatinę pažangą.

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos Įstaigų Cleve
lande.

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

ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

Office M E 1-5997
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

ŪSE EAGLE STAMPS LIKĘ MONEY AT ALL 5 MAY COMPANY STORESI

MAY'S DOWNTOWN 
ON THE HEIGHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL BASEMENTS

Jos pasižymi gilia ir stip
ria spalva, kartais nueinan
čia iki juodumo ir išgau
nančia bendrą gamtos nuo
taiką. Akvarelėse Jonynas 
mėgsta išsitiesti ir tiesiog 
pasitaškyti visa gaivališka 
jėga, mėgsta pasikviesti iš 
savo grafikos dinamiškas 
linijas ir jom paveiksluose 
suranda tinkamas vietas.

Jo akvarelių kūriniai yra 
buvę išstatyti įvairiausiose 
parodose, gavę premijų, ve
žioti keliaujančiose parodo
se po visą kraštą.

Clevelando lietuviam tai 
bus gėla proga susipažinti 
su galerijoje išstatytais kū
riniais. su .jais intymiau pa- 
draugaut i.

Alene yra taip, kad kiek
vienas turi savitą skonį ir

• Pinir/ij taupymui nereikia važinėti, 
juos yalite atsiųsti paštu., nes 

mes apmokant ri.sa.s pašto 
pe rsi n utinio i šia idųs.

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS Jūs TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

SERVING YOU SINCE 1922”

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

Gaminti JAV žinomiausios gamyklos

Jei be trukumu

Gaila, nepriimami užsakymai paštu ar telefonu

UOMEN’S SIIOE DEPARTMENT. THE MAY COMPANY, 
D<>WNTOWN AND \LI. 4 STORES

Pirkite dabar ir pasiruoškite šaltoms, snieguotoms žiemos die
noms! 10<r. saugūs nuo drėgmės, aukštos rūšies vinylio viršais 
su nesl\stanėiais padais, šiltais nylono ar estrono pamušalais, 
peraustais medvilne ar medvilnės flanelių. Toje grupėje rasite 
lygius, aukštus, žemus ir su aukštais kulnimis botus. Pasirinki
mas juodų, rudų, šviesių, rusvų, baltų ir raudonų spalvų. Dy
džiai 5 iki 10 toje grupėje.

Sezonui prasidedant!

■rikli
TR.
1

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOC1ATION

1417 So. 49th CourL Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas. sekretorius 

Chicago Phone: 242-1395; Suburban Phone: 656-6330

PLANINGAS TAUPYMAS

‘iii1 ”'IJ

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Dabartinis dividen
das 4'i'i išmuša
mas du kart 
melus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Moterims
Žinomos gamyklos

pamušalais botai

14.99 - 16.99
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• J. Grigaliūnas, iš Cleve

lando* per Dirvą užsiprenu
meravo prez. A. Smetonos 
monografiją.

ALEKAS BANYS, clevelandie- 
tis veikėjas, grybą sezone su
randa ir retesnių grybų. Nuo
traukoje j| matome su retai ran
damu 10 svarų lapuotiniu, kali- 
fjorinės kilmės grybu, kurt savo 
laiku kaip ypatingai retą patie
kalą patiekdavo vienas iš Cle
velando miesto centro restoranų. 
1930 m. Alekas Banys buvo su
radęs tokj grybą, sveriant! 95 
svarus. Su retu radiniu jį buvo 
atžymėjęs ir Clevelando dien
raštis Cleveland Press,

• Neolituanu balius Įvyks 
spalio 31 d. ištaigingoje 
Stardust Bali room (2177 
Lee prie Cedar) salėje. Pra
džia 7:30 vąl. vak. Bilieto 
kaina $5.50. Programoje 
vakarienė, bufetas ir geras 
šokiams orkestras.

LIETUVIŲ DIENA — mūsų vi
sų metinė šventė 1964 m. spalio 
18 d., ateinanti sekmadieni pra
sidės pamaldomis abiejose lietu
vių bažnyčiose.

Dailės paroda Naujosios para
pijos didžiojoj salėj nuo 10 v. ryto 
iki 5 vai. p.p. Dalyvauja šie mūsų 
dailininkai: V. Stančikaitė -
Abraitienė, L. Balienė, L Bespe- 
raitytė, kun. P. Dzegoraitis, T. 
Idzelytė, M. Kižienė, R. Laniaus- 
kas, J. Minkūnienė, A. Muliolis, 
E. Muliolienė, M. Nasvytis, R. 
Raulinaitis, I.Skardytė, K. Šla
pelienė, R. Unguraitytė, A. Vaikš- 
noras, K. Žilinskas.

Atsilankę pamatysite daug nau
jų ir {domių kūrinių. Kaikurie iš 
šių dailininkų yra pareiškę suti
kimą savo kurinius parduoti.

Po dailės parodos koncertas 
toje pačioje salėje 7 vai. vak. Pro - 
gramą išpildys mūsų žymieji me
nininkai: pianistė B. Smetonienė, 
solistai J. Krištolaitytė - Daugė
lienė ir Julius Kazėnas. Akompa
nuos R. Brazaitienė.

Antroje dalyje jungtinis choras 
-- Čiurlionio Ansamblis, vad. 
muz. Alf. Mikulskio ir šv. Jurgio 
parapijos, vad. muz. Pr. Ambra- 
zo. Diriguoja muz. A. Mikulskis, 
chormeisteris R. Babickas.

Prieš pat koncertą bus pagerb
ti visi šios dailės parodos dai
lininkai ir {teiktos premijos, ga
vusiems iš lankytojų balsavimo 
būdu daugiausia balsų.

Po koncerto šokiai, vaišės ir 
traukimas paveikslų, padovano
tų Lietuvių Bendruomenei.

Visą dieną veiks lietuviškų val
gių valgykla ir baras.

Koncerto bilietų kainos $2.50, 
$2.00 ir $1.00 jaunimui. Jie ga
lioja ir { dailės parodą. Vaiku
čiai su tėvais į dailės parodą 
eina be bilietų. Prašom bilietus 
įsigyti iš anksto. Vietos nume
ruotos. Bilietai gaunami Dirvo
je (šeštadien{). Spaudos Kios
ke ir pas rengėjus -- L.B. Cle
velando 2-ros apylinkės valdy
bos narius.

Valdyba maloniai prašo visus 
lietuvius atsilankyti.

Valdyba

Išnuomojamas butas
1 mieg., 1 kamb. ir pilnai 
įrengta virtuvė. Garažas. 
Ta proga reikalingas namų 
prižiūrėtojas, galįs tuo butu 
pasinaudoti.

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN
1-0182 po 6 vai. vak.

DROVIOS IR SKAUDŽIOS POPIEČIO 

DIAGNOZĖS INJEKCIJOS

Popiečio diagnozė, A. Kairio 
komedija, atstatė šmaikščias gai 
res svyruojantiems lietuviškos 
ateities vingiams.

Gal atrodo, kad komedija ne vi
sai "išlyginta", bet drąsus trapių 
tautinių šeimos išeivijoje nusly 
dimų vaizdavimas skaudžiai pla
ka, net jaudina. Gavome juoktis 
pro ašaras ir dejuoti dėl juokin
gų nardymų tarptautiniame "ka
tile". Sąmojis, šaunios replikos 
vertė dažnai vaidinimo metu plo
ti. Tikslas pasiekus. Sentimen- 
ulumo atspalvių beveik išveng
ta. įtaka siekia pačias širdžių 
gelmes. Autorius gal net klasiko 
laurais gerbtinas.

St. Pilkos pastatyta įspūdinga 
forma ir surežisuota neužmiršti
nais momenuis.

Parodiniai dailininko V. Vir- 
kau poveikiai tartum patys vaidi
na. Scenovaizdis, kiek {manoma, 
spalvingas, vaizdus ir meniškai 
tikslus.

J. Raudonis buvo pavojuje, kad 
publika jo perdėtos, bemaž su
šaržuotos manijos nesupras, 
skaudžiai pajuoks, bet pusiausvy-

CLEVELAND TRUST TURTAS 
PAKILO 101 MIL. DOLERIŲ

Tuo pakilimu bendras banko 
turtas pasiekė 1,780,481,000 dol. 
Tai dėka rekordų, atsiektų pasko - 
lomis ir pagrindiniu kapitalu.

Paskolos, lyginant su praeitų 
metų apyvaru, pakilo 115,843,000 
dol. Pagr. kapiulas pakilo vi
sais 9,511,000 doL 700.000 kli- 
jentų depozitai pakilo 97,870.000 
dol.

Plečiasi tuo pačiu ir banko sky
riai, steigiami nauji. Tik ką buvo 
atidarytas naujas, didžiausias 
skyrius Erieview Plaza, tuo 
skyrių skaičių pakeliant iki 76. 
Tai dvigubai daugiau, nei bet ku
rio kito banko skyrių. Dar vienas 
skyrius numatyta atidaryti Clif- 
ton Blvd. ir Hird Avė. Tačiau 
banko prezidentas G. Gund pa
reiškė, kad mokesčių sumažini
mas nors ir {nešė gyvumo maž
menų prekyboje, kurių dar pa
kils Kalėdų sezone, paklausa ke
lia gamybą ir investicijas { pra
monę, tačiau jau 1965 m. galima 
tikėtis sulauksiant naujos ban
gos kainų infliacijoje.

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir 
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas 
Z. Obelenj 881-7741 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Bonna. Hecker, Addison ir 
kt. Arti gero susisiekimo, 
bažnyčios, mokyklos. Ne
brangūs. galima pirkti su 
mažu įmokėjimu. Nedideli 
mokesčiai. Suintere s u o t i 
skambinkite.

Investavimui
2 š. ir 1 š. ant 1 sklypo. 

$11.500. {mokėjimas $500.

6 š. mūrinis arti St. Clair. 
$22.000.

1 š. medinis E. 47 — St. 
Clair. $11.500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1 6666

ŠOKIŲ VAKARAS
ST ATL E R- II | LTO N VIEŠBUTYJE. 

PENKTADIENI. SPALIO 16 D. 
NUO 9 VAL. VAK. IKI 1 VAL.

Kviečiami visi lietuviai atsilankyti. Dovanos at
silankiusiems tautiniais drabužiais. {ĖJIMAS NE
MOKAMAS.

Rengia The Ne\v ('itizens (’emmittee of The 
Republican Party and Citizens for 
(■olduater — Miller, Nationaiities 
Division.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

ra buvo išlaikyto. B. Briedienė 
labai "moteriška", iš esmės tei
singa, gausiomis priemonėmis pa - 
ryškinta. įtikinama. J. Cijunėlie- 
nė dukters rolę vaidino drąsiai, 
tipiškai ir nuoširdžiai. E. Radvila 
— puiki išvidinių gabumų ir pa
prastumo mozaika. Be pabrėžti
nų pastangų, tikrai švytjs kiek
vienu žodžiu, kiekvienu natūraliu 
judesiu. E. Blandytė — patrauk
lios išvaizdos, gerai valdomų per
gyvenimų, rimtai aptvarkdyto nuo
saikumo. A. Dikinis--įterptinis, 
blankus vaidmuo, bet atliktas tik
rais, gyvais bruožais. Rodos, 
nieko nei pridėtum, nei atim- 
tum.

Visa aktorių sudėtis nuteikė 
apytikriai trejetą šimtų žiūro
vų labai prielankiai ir pagarbiai. 
Turinys bendrai ir atskirais "per
liukais" vertė dažnai jaudintis ir 
liepsnoti brangiomis tikrojo 
meno žiežirbomis.

Scenos darbuotojų sąjungos pir
mininkė S. Adomaitienė apdova
noto didele gėlių pintine, o visi 
aktoriai bei talkininkai -- gėly
tėmis.

Gaila, kad mūsų Clevelandas 
tik retomis progomis gali tokiais 
pavyzdingais vaidinimais gėrė
tis.

Vladas Braziulis

PADĖKA

Rengiant dail. A. Tamošaitie
nės dailės ir audinių parodą ne
apsieita be talkininkų, kurių dė
ka paroda praėjo tokiu pasiseki
mu.

Reiškiame nuoširdžią padėką 
garsinusiems {vykstančią paro
dą: Kun. B. Ivanauskui, Dirvos 
redakcijai, J. Stempužiui, Draugo 
atstovui V. Rociflnui. Parodą ati
dariusiam ir pasakiusiam pras
mingą žod{ PLB Valdybos vice- 
pirm. A. Mikulskiui, už {domią 
paskaitą apie mūsų tautinių rū
bų kilmę ir vertę dail. A. Ta
mošaičiui.

Padėjusioms prie parodos {ren 
gimo darbų -- O. Mikulskienei, 
G. Plečkaitienei ir D. Dundurie- 
nei, talkinusioms vaišėse ir au
kojusioms maisto gaminius: SLA 
30 moterų kuopos pirm. J. Bud
rienei, Garlauskienei, Grigaliū
nienei, Plechavičienei ir Jara- 
šflnienei. Talkininkaujančiam ne 
tik šiai parodai, bet ir kitoms 
Clevelande ruošiamoms dailės 
parodoms, {dedant daug darbo ir 
rūpestingumo savo patyrimu dail. 
Vyt. Raulinaičiui.

Skyrusiems piniginę auką, pa
rodos rengimo proga, ApyL kult, 
reikalams -- Dr. ir poniai Mar- 
tusams ir O.K. Karpiams. Už 
gėles — V. ir poniai Apaniams. 
Talkininkavusiems {vairiemsdar
bams A. Juozaičiui ir V. Knis
ta utui. Parodos uždarymo proga 
pasakiusiems nuoširdžius žo
džius -- birutininkių pirm. V. 
Nagevičienei ir dail. A. Vaikš- 
norui. Čiurlionio Ansamblio val
dybai už patalpas parodai ir be 
varžymų ją tinkamai panaudoti 
parodos eksponatų išstatymui. 
Čiurlionio namų prižiūrėtojams 
p. Binkauskams už nuolatin{ tal
kininkavimą. Visiems atsilankiu
siems parodon skiriant Apyl. val
dybai nustatytą auką. Apyl. val
dyba ir visi parodos lankytojai 
liekame dėkingi dail. A. Tamo
šaitienei už pastangas, kad ši pa
roda buvo atgabenta {Clevelandą.

LB Clevelando I-os 
Apyl. Valdyba

HELP WANTED FEMALE

Reliable lady for 2 days cleaning 
in Shaker home. Top wages for 
thorougly steady worker. City 
references desired.

Tel. 464-0328

HELP WANTED MALĖ

CAFETERIA WORKERS

MEN 18 to 45
Applicatlons are now being ac- 
cepted for kitchen, bake shopand 
dish room.
Uniforms furnlshed and launde- 
red FREE. Discount on meals and 
many other beneftis.
Apply in person only to Person- 
nel Manager daily (except 
Monday)

8:30 to 2:30 p.m.
FORUM CAFETERIA 

2050 E. 9 St.

AUTO BODY MAN

Turi būti patyręs; geras atlygi
nimas, bonus, kiti bendrovės 
priedai. Tai pastovus darbast?hio 
didžiausiame Cadillac pardavimo 
skyriuje. Kreiptis asmeniškai J 
Walter Klinkenberg, dirbt, vedė
ją. Tik ne telefonu.

Centrai Cadillac
2801 Carnegie

(114-116)

BUS BOYS

Over 21; experienced preferred; 
hourly wages plūs good tips; uni
forms, meals furnished; fringe 
benefits and paid vacations. Ap
ply in person after 6 p.m.

KENNY KING’S RESTARUANT 
5836 Mayfield Rd.

(114-116)

FITTER - WELDER

Privalo išskaityti mėlynraščius; 
geras valand. atlyginimas; pasto
vus darbas, dieninė pamaina. Ki
tokie ten nesikreipia.

Boom Boiler & Welding Co. 
2514 Center St.

(114-116)

HELP WANTED FEMALE

CAR HOPS

OVER 21, experience not neces- 
sary, will train. Meals and uni
forms furnished. Paid vacations 
and company insurance. Apply in 
person after 4 p.m.

KENNY KINGS RESTAURANTS 
5836 Mayfield Rd.

(114-116)

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ

SUPERIOR 
SAVINGS

13515
6712

SlNCt 1909

EUCLID 
SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

Naujas pavojus komunizmui
- filatelija

Angų laikraštis "Guardian" 
viename savo straipsnyje nuro
do, kad naujas laisvalaikio už
siėmimas — pašto ženklų rin
kimas — kaip viesulas užvaldąs 
Sovietų Sąįungą ir sukeliąs rū
pesti ir nerimą komunistų val
džiai. Baltgudijos laikraštis 
"Sovietų Baltgudija" praneša, kad 
"užviešpatauja pašto ženklų rin
kimo polinkis, šis naudingas ir 
Įdomus užsiėmimas vadinasi fi
latelija. Pašto ženklų rinkėjų 
skaičius auga iš dienos { die
ną".

Toliau seka perspėjimas: 
"Mūsų priešai išnaudoja kiek
vieną kelią ir kiekvieną prie
monę, kad nusilpninti socialis
tines valstybes kaip ekonominiai, 
taip ir politiniai. Jie panaudoja 
net tok{ ne|stabų užsiėmimą, kaip 
filatelija. Šie ideologiniai prie
šai panaudoja pašto ženklų rin
kimą ryšių užmezgimui su sovie 
tų piliečiais ir jų adresų gavi
mui. Jie tikriausiai tikisi, kad 
kartu su ženklais ir laiškais jie 
pasieks galimybę sėti antisovie- 
tinę sėklą mūsų žmonių galvo
se."

1959 m. išleistoje knygoje "So
vietų Prekyba" apie pašto ženk
lų rinkimą buvo duoti šie nuro
dymai: "Mūsų ženklų rinkėjai tu
ri laikytis didžiausio atsargu
mo, nes didžioji dalis kapitalis-

CASHIERS

OVER 21, experience not neces- 
sary, will train. Meals and uni
forms furnished. Paid vacations 
and company insurance. Apply in 
person after 4 p.m.
KENNY KINGS RESTAURANTS 

5836 Mayfield Rd.
(114-116)

WAITRESSES

OVER 21, experience not neces- 
sary, will train. Meals and uni
forms furnished. Paid vacations 
and company insurance. Apply in 
person after 4 p.m.

KENNY KINGS RESTAURANTS 
5836 Mayfield Rd.

(114-116) 

O

tinių šalių ženklų reprezentuoja 
ideologini ginklą atkreiptą prieš 
socialistines idėjas. Ženklų rin
kėjai neturi to užmiršti."

Rūpesti Maskvai sukelia ne tik 
užsienio ženklų rinkimas, bet 
ženklų rinkėjų veikla bendrai. 
"Tikras filatelistas turi būti ap
saugotas nuo buržuazijos supuvu
sių idėjų {takos iš {vairaus plau
ko pinigų lupikų ir apgavikų pu
sės" -- nurodo laikraštis,paste
bint, kad Baltgudijos sostinėje vai- 
kai tampą aukomis tų žmonių "ne
švariam darbui", kurie bandą už 
ženklus gauti pinigus. Net orga
nizuotos padorios ženklų pasikei
timo sueigos dažnai pavirstą 
lenktynėmis, kuriose kiekvienas 
griebiąs kiek galėdamas. Kai 
kurie rinkėjai nesidrovi net su
kimšti po keletą šimtų sovietinių 
pašto ženklų { vokus ir išsiunti
nėti juos { kitus kraštus visame 
pasaulyje. Net kalėjimo bausmė 
tekusi vienam tokiam nusikaltė
liui prieš muito nuostatus, neat- 
grąsina nuo "spekuliacijos kon
trabandiniais pašto ženklais". Už • 
sienio turistai Sovietų Sąjungoje 
taip pat bandą užpirkinėti dides
nius kiekius sovietiškų ženklų ir 
slaptai pergabenti juos per sieną, 
nes sovietų ženklai esą patys ge
riausi pasaulyje ir labiausiai pa
reikalaujami užsienyje...

Užsienio turistus pati sovietų 
valdžia skatina pirkti ženklus, 
nes tie gaunami kiekviename ke
lionių biure — net ir tokie ženk
lai, kurių vietinės pašto {staigos 
paprastam sovietų piliečiui nė 
neparduoda. Taip pat Vakaruose 
kiekvienas žino, kad ženklų par
davimas suteikia galimybę įsigy
ti taip reikalingą užsienio valiu
tą, lygiai kaip kiekvienam žino
mos tos spekuliatyvinės priemo
nės, kuriomis naudojasi komu
nistinės valstybės tam pačiam 
tikslui.

Tai ne paslaptis ir ženklų rin
kėjams sovietų respublikose. Štai 
vienas filatelistas iš vienos res
publikos rašo: "Esu apisprendęs 
rinkti ir JAV ženklus, nes tie.iš- 
leidžiami pakankamoje kiekybė
je ir JAV paštas nesinaudoja jo- . 
kiomis spekuliatyvinėmis priemo
nėmis".

Toliau laikraštis nurodo, kad 
Minske yra keletą {monių, kur 
ženklų rinkėjai gali veikti be 
"kapitalizmo maro" pavojaus. 
Filatelistų klubai {steigti suaugu
siems prof. sąjungų kultūros rū
muose, o vaikams — pionierių 
namuose. Tai reiškia, kad visa 
filatelistinė veikla yra tiesiogi
nėje komunistų partijos priežiū-
roję. Vis dėlto, kaip priduria mi
nėtas laikraštis, "net Minsko 
miesto vykdomojo komiteto švie
timo valdyba nežino priežasčių, 
kodėl mokiniai vengia lankyti pio
nierių namus, bet duoda pirmeny
bę, net praleidžiant pamokas, Cen 
traliniam knygynui, kur irgi kei
čiami ženklai. Ten galima stebėti 
jaunuolius, kurie vienas kitam ką 
tai rodosukonspiratyviniupaslap 
tingumu. Užtat pribrendęs reika
las pravesti rimtą ženklų rinkėjų 
klubų "tardymą".

Eug. Pš.

ATSIUSTA PAMINĖTI

MOKSLAS IR RELIGIJA — dr. 
J. Prunskis. Išleido Lietuvių Die 
nų leidykla. 142 psl. Kaina $2.00.

Joje autorius supažindina skai
tytoją su žymiausių gydytojų, fi
zikų, chemikų, astronautų bei 
astronomų pasisakymais apie 
mokslo ir religijos santykj.

RELIKVIJOS -- Nerimą Naru- 
tė. Poezija. Lyriniai natiurmor
tai. Išleido Lietuvių Dienų lei
dykla. Viršelio aplanką piešė Pau 
liūs Jurkus. Kaina $2.00

P E R I) I R V Ą 
galite užsisakyti šias kny
gas :

Shakespeare — Hamle
tas — 5 dol.

Ant. Šukys — Du medi
niai ir trys geležiniai kry
žiai — 3 dol.

Dr. J. Prunskis — Moks
las ir Religija — 2 dol.

Nerimą Narutė (poezija) 
Relikvijos — 2 dol.

L. Dambriūnas — Lietu
viškas auklėjimas šeimoje 
— 50 centų.

Visa eilė kitų, senesnių ir 
naujesnių laidų, knygų.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALEKSIS RANNIT, estų poetas 
ir meno istorikas, didelis lietuvių 
bičiulis, spalio 14 d. sulaukė 50 
metų amžiaus sukakties.

A. Rannit yra vedęs operos so
listę Gražiną Matulaitytę ir iki
karo dirbo Valstybės Teatre ver
tėju. Pasitraukęs | Vokietiją dės
tė meno istoriją dailės institute 
F reiburge. Atvykęs 1953 m. j JAV 
kurį laiką kaip meno ekspertas 
dirbo Scott ir Fowless meno ga
lerijoje New Yorke. 1956 m. 
Columbijos universitete NewYor
ke gavo magistro laipsni už 
disertaciją "M.K. Čiurlionis, an 
annotated, critical bibliography 
of writings on his art". Dirbda
mas New Yorko miesto centrinė
je bibliotekoje suruošė M.K. čiur. 
lionio parodą, kuri susilaukė di
delio pasisekimo amerikiečių tar
pe. Šiuo metu A. Rannit dėsto 
meno istoriją Yale universitete, 
New Haven, Conn.

A. Rannit yra parašęs keletą 
studijų prancūzų, anglų ir vokie
čių kalbomis apie mūsų meninin
kus: M.K. Čiurlionį, V.K. Jonyną, 
V. Kasiulį ir daug jo straipsnių 
meno klausimais buvo atspaus
dinta lietuvių spaudoje.

• Siuntiniu i užsieni siun
tėjams žinotina, kad kalė
diniai siuntiniai privalo bū
ti išsiųsti (jei siunčiami i 
Europą) iki lapkričio 10 d. 
(oro naštų iki gruodžio 15 
d.). Tik iki tos datos iš- 
sinstieii siuntiniai galės pa
siekti adresatus prieš Ka
lėdas. Be to. pašto ištaiga 
rvgina nesiųsti gendančių 
prekių. Ypatingas dėmesys 
turi būti atkreiptas į gavė
jo adresą.

MONOGRAFIJOS 
REIKALU!

Prez. Ant. Smetonos mo
nografijai pasirodžius, dau
gelis ieško keliu, kaip grei
čiau ją įsigyti. Neskuban
tiems ir kantrybės turin
tiems patariame užsisakyti 
per Dirvą. Tai ilgesnis ke
lias todėl, kad prenumera
torių sąrašus Dirvos admi
nistracija turi persiųsti mo
nografijos e k s p e d i ei jai. 
Skubantieji gerai padarys 
užsisakydami ir 10 dol. če
kį siųsdami šiuo adresu: 
K. POCIUS, 3908 I IR SU
KASI' CHICAGO, IND.

VIENERIV METU MTRllES SUKAKTIS 
A + A

STASYS MIŠIŲ N A S
Gimė 1910 metais gruodžio .» du
Mirė 1963 metais spalio I I dieną.
Lygiai prieš vienerius metus Di vo ranka pa

lietė STASĮ MISIŪNĄ ir pasiėmė pas save.
Prašome šią dieną visus gimines, draugas ir 

pažįstamus prisiminti jį savo maldose.
Brangus Stasy, ilsėkis ramybėje.

Nuliūdusi žmona, vaikai, likusi motina 
ir giminės Lietuvoje.

• Prez. ANTANO SME
TONOS p r e numeratoriai, 
anksčiau pranešę savo ad
resus ir per tą laiką juos 
pakeitę, prašomi savo nau
jus adresus pranešti K. 
POCIUI. 3908 F1R ST.. 
EAST CHICAGO. IND.

Kai kurios siuntos jau 
yra grįžę paštui nesuradus 
adresatu.

NEW YORK
• L.S.T. Korp! Neo-Li

thuania metinė šventė 
įvyksta lapkričio 7 d. Tra
velers Hotel, 9400 Ditmar 
Blvd., prie La Guardia ae
rodromo. Programa prade
dama iškilminga sueiga 6 
vai. vak. Pompeii Room. 
Vaišės ir šokiai, 8 v. v. 
Terrace Bali Room. Kvie-
timai gaunami pas korpo- 
rantus ir Valdyboje, užsa
kant telefonu: MI 2-0656.

* VISUOTINIS SANTAROS - 
Šviesos federacijos narių 
suvažiavimas įvyksta šį šešta
dieni, spalio 17, New Yorke (Idle- 
wild Riviera viešbuty, prie Ken
nedy aerodromo).

Pranešimus apie kultūrinę ir 
politinę veiklą ir organizacines 
problemas padarys Algimantas 
Gureckas, Algimantas Mackus, 
Raimundas Mieželis, Leonas Sa
baliūnas ir Jonas Valaitis.

Pradžia 9 valandą ryto.

Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas išpildo lietuvišką baletą 
"Subatos vakarėlis". Jasiukonio nuotrauka

CHICAGO

ETAS SUEIGA

Lietuvių Tautinio Akade
minio Sambūrio Valdyba 
Chicagoje kviečia Sambūrio 
narių sueigą spalio 18^ d., 3 
vai. 30 min. p. p. "Gintaro” 
svetainėje, 2512 West 69 St.

Dar botvarkėje svarbūs 
reikalai. Valdyba nuošir
džiai kviečia visus Sambū
rio narius sueigoje daly
vauti ir tikisi, kad kiekvie
nas narys turės suformula
vęs konkrečių pasiūlymų 
Sambūrio veiklai suakty
vinti.

• Valentinos KOJELIE
NĖS koloratūrinio soprano 
dainų rečitalis įvyks š. m. 
spalio mėn. 24 d. Chicagoje, 
Jaunimo Centro salėje.

Koncertą ruošia Korp. 
Neo-Lithuania.

Paraginki t savo pa- 
■žjstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

♦ PREZ. ANT. SMETONOS mo-
nografiją per Dirvą užsiprenu
meravo: Ant. Rukuiža, Berwyn, 
III., V. Bagdonas, Chicago, E. 
Žitkus, Chicago.

• Inž. Donatas ir Vida 
Siliūnai iš Kolumbijos, tar
nybos reikalais lankosi 
JAV. Ta proga aplankė Chi
cagoje Donato tėvus, gimi
nes New Yorke ir šiomis 
dienomis grįš atgal.

Donatas yra Destrol fab
riko, kurio stambiausias 
akcininkas, Donato uošvis 
Vytautas Didžiulis, vado
vas.

BUVO SUSIRINK? LATVIŲ 
DIPLOMATIJOS ATSTOVAI

Rugsėjo 30 d. Londone buvo 
susirinkę latvių diplomatijos at
stovai, kurie, aptarę esamą tarp
tautinę padėtį ir politinio darbo 
aplinkybes, nutarė daryti visus 
galimus žygius tų diplomatinių ir 
konsularinių postų veiklos atnau
jinimui, kurių veikla dėl įvairių 
aplinkybių buvo nutraukta. Be gry
na i diplomatinio darbo sekto
riaus, buvo apsvarstyti ir kul
tūrinės bei propagandinės veik
los aspektai, pasiinformuota apie 
padėtį okup. Latvijoje ir susi
tarta dėl žygių, kurių tektų im
tis pavergtos tėvynės labui.

Ta proga taip pat sutartinai 
pasisakyta už kuo glaudesnį kai
myninių valstybių diplomatų bend 
radarbiavimą ir ryšių palaikymą 
su tomis tarpt, organizacijomis, 
kurių veikla siejasi su pavergtų 
tautų išlaisvinimu.

• Albinas ir Ieva-Trečio
kai, kartu su Veronika 
Budreckiene, iš New Jersey 
lapkričio 5 dieną išvyksta 
ilgesnei kelionei į Afriką ir 
kitus kraštus.

Trečiokai yra plačiai ži
nomi Amerikos lietuvių vei
kėjai. Albinas šiuo metu 
yra ALT S-gos Rytų Apy
gardos pirmininkas, BALF 
vicepirmininkas, SLA dar
buotojas ir k.

• Regina Jasiūnaitė ir 
Gražina Sirutytė, baigusios 
dviejų metų studijas Chica
gos valstybiniame univer
sitete, tolimesnėms studi
joms išvyko į Nevv Yorką. 
Ten studijuodumos, mano 
greit įsijungti į' vietinės 
Korp! Neo-Lithuania veik
lą.

AUKOS DIRVAI

V. Janonis, Northfield...... 9.00
Iz Šamas, Cleveland..........4.00
St. Kligys, Franklin Park .. 1.00
L.S.S. Seserijos Vadija,

Cicero ................... 10.00

BALETAS DETROITE
DLK Birutės Draugijos Det

roito skyrius ruošia šokio kon- 
certą-balių, kuris įvyks spalio 
mėn. 31 d. graikų salėje, 4801 
Oakman Blvd. Programą išpil
dys baleto šokėjai Violeta Karo
saitė ir Jaunius Puodžiūnas. Gi 
mūsų birutininkės atsilankiusių 
patogumui paruoš vaišių stalus ir 
visi galės šokio menininkus 
stebėti prie savo sulų. Jau lai
kas iš anksto užsisakyti sulus 
pas VI. Paužą "Neringoje". Det
roito birutininkės tą didelį ir 
vertingą parengimą ruošia pasi- 
tikėdamos, kad visuomenė su
pras ir įvertins jų pasungas ir 
jas parems gausiu atsilankymu.

V. Karosaitė ir J. Puodžiūnas 
yra pasiekę klasikinio šokio aukš
tumas ir abu yra paruošę koncer
tinę programą lietuviams. Jie jau 
yra sėkmingai gastroliavę po įvai
rias lietuvių kolonijas JAV ir Ka
nadoje ir štai šį rudenį neap
lenks mūsų kolonijos. Reikia ma
nyti, kad šia išimtina proga pasi
naudos dauguma, nes pati progra
ma labai reta mūsų kolonijai ir 
be to, įdomi ir gyvenimiška, nes 
Šokis visų yra, o ypač jaunimo,

Rugsėjo 26 d. LB Detroito apylinkės iniciatyva buvo surengus krepšininkų, dalyvavusių išvykoje 1 
Australiją, pagerbimas. Dalyvavo krepšininkai Pranas Čekauskas, Algis Varnas, Edvardas Modestavi- 
čius ir Viktoras Memėnas. Atidaromąjį Žodį urė LB apyl. pirm. V, Pauža. Apžvalgini visos kelionės 
vaizdą atpasakojo V. Adamkavičius. Kalbėjo PLB pirm. J. Bachunas ir visa eilė sveikintojų. Sportinin
kai buvo apdovanoti gėlėmis. Į pagerbimą atsilankė apie 200 svečių. Nuotraukoje iš kairės: V. Adamka
vičius, V. Pauža, P. Čekauskas, P. Misiūnas, P. Januškas, A. Varnas. J. Gaižučio nuotrauka

A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS BOSTONO SKYRIUS

' ęPAI m T1 niFKIA A-TO VAI VAKARO

Parengimo-vakarienės metu kalbės Dirvos red. J. čiuberkis ir redakcinės 
kolegijos narys rašytojas St. Santvaras.

Girdėsime jaunimo išpildomą meninę programą, pasitarsime šiuo opiu mū
sų tautinio gyvenimo reikalu. Bus proga įstoti "Vilties” draugijon nariais ar pa
didinti jau esamus savo įnašus.

Kviečiami visi lietuviškos spaudos bičiuliai šiame parengime aktyviai daly
vauti.

CmCAGIŠKŠS 
NUOTRUPOS

Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas praeitą sa
vaitgalį praėjo, taip sakant, dviejų kartų kovos ženkle. Kad tą kovą 
supratus, reikia prisiminti, jog po ilgų kalbų ir diskusijų ALTos 
įstatai buvo pakeisti taip, kad jos valdybą sudaro vienuolika narių: 
po 2 gavo kiekviena politinių-ideologinių srovių, kurių dydis ir įta
ka mūsų visuomenėje toli gražu nėra vienoda, o tris narius siunčia 
kultūrinės ir labdaros organizacijos. Jų tarpe atsidūrė ir abu didie
ji susivienijimai, dalyvaują ALToje nuo pat jos įsteigimo. Savaime 
suprantama, kad jie pretenduoja J nuolatinį atstovavimą Valdyboje, 
nors tai ir nėra įstatuose įsakmiai nustatyta. į likusią vieną valdy
bos vietą šį kartą pretendavo: studentų sąjunga, kuri jau praeitą 
kadenciją turėjo savo atstovą. Vyčiai, Šviesos-Santa ros federaci
ja ir Katalikų Moterų Draugija. Kadangi už ALTos valdybos ribų 
tokiu būdu pasilieka kai kurios organizacijos, kurios tikrai gali tu
rėti daugiau jukos, negu kai kurios iš senųjų 'srovių*, buvo siflly- 
u valdybos narių skaičių padidinti iki 13, tačiau us pasiūlymas ne
surinko reikalaujamos 3/4 balsų daugumos. Studentų Sąjungos atsto
vai labai griežui reikalavo sau vietos ir naujoje valdyboje. Jų 
kalbėtojai dr. T. Remeikis, G. Frocuta, dr. G. Gedvilą ir A. Zapa- 
rackas labai karšui gynė savo tezę. Tačiau faktas, kad jų urpe 
buvo du su dakurų titulais rodė, kad faktinai jie jau nebėra studen
tai. Susivienijimai, žinoma, ir nesirengė jiems užleisti savo vie
tos, nes toks SLA turi 13.000 narių,o studentų S-ga 200. Per balsa
vimą 21 balsu į valdybą buvo išrinktas Šviesos-Sandaros atstovas 
dr. J. Valaitis, kaulikių kandidatė p. Diržienė gavo 15 balsų. To
kiu būdušiais meuis J valdybą įėjo šviesa-Santara. Tai ir buvo il
giausias bei triukšmingiausias šio suvažiavimo dienotvarkės punk
tas.

Nesusipratimai tarp Lietuvių Fondo tarybos ir valdybos, kaip 
spėjome praeitą trečiadienį buvo likviduoti, prašant ligšiolinę val
dybą toliau eiti savo pareigas. Tarybos pirmininkas dr. A. Razma ir 
valdybos pirmininkas T. Blinstrubas tuo reikalu paskelbs oficialų 
pranešimą.

Vilniečių Sąjunga, toliau tęsdama ginčą, kuri šventovė daugiau 
reprezentuoja Lietuvą — Šiluvos ar Vilniaus Aušros Vartų — per
spausdino Lietuvoje Marijampolėje, Marijonų 1939 m. išleistą kny
gutę, patvirtintą Vyskupo Reinio. Toje teigiama, kad Aušros Vartai 
esą didesnė šventove. Chicagos Marijonai tačiau yra nuomonės, 
kad Šiluvai priklauso didesnė garbė.

«*•
Utenos gimnazijos buvę auklėtiniai, Bronio Kviklio klasės drau

gai, suruošė jo knygos Mūsų Lietuva 'sutiktuves', kuriose su "mar
čiom ir žentais" dalyvavo per 60 uteniškių. Buvo smagiai pasižmonė
ta ir padėta knygai. Tuo tarpu bendruomenės apygardos suruošta 
"solidarumo vakarienė" nesjutraukė laukiamo skaičiaus dalyvių. 
Greičiausiai todėl, kad pasirinkta gera salė buvo per 70 blokų nuo 
lietuviško Marąuette Parko. Vietoje pelno laukiama nuostolių, (vm)

graži ir smagi gyvenimo dalis. 
Suprantama, kad Violeta ir Jau
nius parodys tikrąją šokio paskir 
tį ir prasmę ir iškels jo meninę 
vertę. Jų šokio koncertas turės 
ir auklėjamosios reikšmės bend
rai pažiūrai į šokius, kas ir yra 
ne pro šalį ir suaugusiems ir 
ypač mūsų jaunimui.

Teko sužinoti, kad V. Karosai
tė dabar yra užangažuota į Chi

cago Lyric Opera Co„ o J. Puo
džiūnas yra pakviestas įChicagos 
Lietuvių Baleto Teatro mokyklą 
instruktoriumi. Jie net yra pa
kviesti Chicagon EstųBenruome- 
nės atlikti programą jų rengia
moje šventėje. Būtų gražu, kad 
mes savo iškiliuosius šokio me
nininkus pagerbtume parodydami 
jų atžvilgiu dėmesį gausiuatsilan 
kymu. St. Sližys
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