
ladas i'feckauskas 
4222 Euclid Str. 
E•Chicago,Ind.

Nr. 114 Spalis-October 4, 1961 Cleveland, Ohio

JAV ATMETĖ SOVIETINĖS 'TROIKOS' PROJEKTĄ
Jungtinės Valstybės at

metė kiek pakeistą sovietų 
pasiūlymą, pagal Lurį laiki
nis Jungt. Tautų generali
nis sekretorius, diriguoja
mas trijų pagalbininkų, 
tvarkytų Jungtinių Tautų 
reikalus „koncerto dvasio
je”.

Adlai E. Stevenson pa
brėžė, kad sovietų pakeis
tasis pasiūlymas (diploma
tų tarpe gavęs „keturių 
marksistų” vardą) tebesle
piąs tą pačią „troikos” idė
ją — pasaulio padalinimą į 
tris blokus. „Tokio pasaulio 
nėra”, aiškino Adlai Steven
son, „ir tokios sąvokos įve
dimas į Jungtines Tautas 
prieštarautų JT Chartos 
raidei ir dvasiai”.

Sovietų naujausiame pla
ne, tiesa, nėra įsakmiai mi
nimas veto teisės naudoji
mas, bet nurodoma, kad lai
kinis JT administratorius 
turėsiąs „kasdien bendra
darbiauti su savo padėjė
jais ir siekti vieningo su
tarimo visuose svarbiuo
siuose klausimuose”.

Neapsisprendusių valsty
bių delegacijos sako, kad 
jos dar horinčios giliau pa
studijuoti sovietų pasiūly
mą, bet JT koridoriuose jau 
didėja susirūpinimas, kad 
JT administratoriaus klau
simo sprendimas galįs nu
sitęsti labai ilgai.

JAV ambasadorius Ste
venson tą klausimą svarstė 
pakartotiniuose privačiuose 
susitikimuose su sovietų 
ambasadoriumi Zorinu. Vie
no JAV delegacijos nario 
žodžiais, tolimesni susitiki
mai nesą užplanuoti, tačiau 
jų dar galį įvykti j

*

Ekspertų komisija, tyri
nėjusi Dago Hammarskjol- 
do žuvimo aplinkybes, pri
ėjo išvados, kad sabotažo 
avarijoje nebūta. Lėktuvas 
užkliudęs medžius, bandy
damas leistis, ir jam užside
gus, sprogo lėktuve buvę 
šaudmenys, kurių pėdsakai 
rasti kai kurių žuvusių kū
nuose. Komisijos komuni
katas oficialiai būsiąs pa
skelbtas vėliau.

Vienas švedas pareiškė,

DERYBŲ DĖL BERLYNO VIS
DĖLTO LAUKIAMA

Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Sovietija, kaip informuoti šal
tiniai sako, lėtai, bet pastoviai 
artėjančios prie susitarimo dėl 
derybų, kuriose galbūt būsiąs 
pasiektas kompromisas Berlyno 
krizės klausimu.

Šią savaitę pasitarimai tarp 
valst. sekr. Rusko ir sovietų užs. 
reik. min. Gromyko vyks Wash- 
ingtone, kur Gromyko grei
čiausiai susitiks ir su prez. Ken- 
nedžiu.

Didįjį uždavinį valst. sekre
toriui Ruskui ir prezidentui Ken- 
nedžiui dajjar sudarant proble
ma, kaip įtikinti sąjungininkus, 
ypač prancūzus ir vokiečius, kad 
jie sutiktų su amerikinėmis for
mulėmis, kurios, reikia manyti, 
grindžiamos nuolaidomis sovie
tams. Prancūzija ir Vakarų Vo
kietija jau keliais atvejais 
yra kritikavusios JAV ir Bri
tanijos norus cį^rėtis su sovie
tais, jei derybose bus siekiama 
kompromisų.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad Rytų-Vakarų viršūnių 
susitikimo tuo tarpu nereikią 
laukti. Pirmiausiai įvyksianti 
keturių valstybių užsienių reika-

kad Dagas Hammarskjoldas Hammarskjoldo galvos. Ta- 
buvęs bandytas nušauti Je- da Hammarskjoldas jį įspė- 
ruzalėje Suezo krizės metu, jęs: „Atsimink, mes nieko 
Kulipka vos nekliudžiusi nematėme ir negirdėjome”.

De Gaulle sieksiąs laisvo Alžirov.

Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle pagrasino paleis
ti parlamentą ir vėl pradėti 
naudoti diktatorines teises, 
jei to prireiks, siekiant vi
daus ir tarptautinės politi
kos tikslų. Diktatorinių tei
sių jis savo noru atsisakė 
nuo spalio 1 dienos.

Kalboje į prancūzų tautą 
prezidentas De Gaulle pa
brėžė savo nusistatymą 
siekti Alžiro nepriklauso
mybės derybomis su muzul
monų sukilėliais. Jis kvietė 
sukilėlių Tautinį Išlaisvini
mo Frontą (FLN) dalyvau
ti provizoriniame režime, 
kuris bus sudarytas po re
ferendumo.

Prezidentas De Gaulle 
taip pat ragino Alžiro euro
piečius „nuryti savo kartė
lį” ir bendradarbiauti, ku
riant laisvą Alžirą, glau
džiai susirišusį su Prancū
zija.

Jis taip pat išreiškė 
griežtą pasipriešinimą nuo
laidoms dėl Berlyno, bet nu
rodė, kad Prancūzija esanti 
p a s i r uošusi konstrukty
vioms deryboms, jeigu So
vietija bus tikrai pasiren
gusi mažinti Rytų-Vakarų 
įtampą.

Kalba, pasakyta parla
mento rudeninės sesijos iš
vakarėse, prezidentas siekė 
įspėti „senosios linijos po
litikus”, kad parlamentas 
galįs būti paleistas ir pa
skelbti nauji rinkimai, jei 
parlamento atstovai bandys 
kliudyti jo politiką Alžire. 
Taip pat jis atnaujino kvie
timą Alžiro sukilėliams at
naujinti pertrauktas dery
bas dėl Alžiro ateities.

Naujas jo kalboje buvo 
projektas sukurti „grynai 
alžirišką” saugumo jėgą iš 
galbūt 50,000 vyrų, kuri 
būtų naudojama tvarkai 
palaikyti tarpuvaldžio lai
kotarpyje. De Gaulle nuro-

lų ministerių konferencija,^grei
čiausiai lapkričio mėnesį Žene
voje.

Bet jeigu šią savaitę priva
čiuose pasitarimuose nepasisek
tų sukurti "derybų rėmus”, A- 
merika būtų linkusi Berlyno 
klausimą perduoti Jungtinėms 
Tautoms, tą idėją aprobavus Va
karų užsienių reikalų ministerių 
konferencijai. Kyląs klausimas, 
ar problemą būtų geriau per
duoti Saugumo Tarybai, kur so
vietai turi veto teisę, ar JT 
plenumui, kur sovietai neturi veto 
teisės, bet nepaprastai padidėju
si neutralistų įtaka.

Iš patikimų šaltinių patiriama, 
kad britų užsienių reikalų mi- 
nisteris Lord Home rodąs ma
žiau simpatijų tai idėjai, negu 
valst. sekr. Rusk, o Prancūzija 
ir Vakarų Vokietija visiškai 
jai nepritariančios, nes abejo
jančios, ar Jungtinės Tautos, su
stiprėjus jose Azijos ir Afrikos 
neutralistų jėgai, galėtų pajėgti 
išspręsti tokias problemas, ku
rios, kaip Gromyko praeitą sa
vaitę pareiškė, jau reiškiančios 
taikos ar karo klausimą. 

dė, kad jis esąs nusistatęs 
kurti tą jėgą nedelsiant, ta
čiau aiškiai nepasakė, nei 
kada planuojamas referen
dumas dėl Alžiro ateities, 
nei kada numatomas neda
ryti provizorinis režimas.

Kalba buvo transliuojama 
visame Alžire, išskyrus 
Orano miestą, kuriame 
kraštutiniai dešinieji, slap
tosios ginkluotos organiza
cijos nariai, išsprogdino te
levizijos stotį keliomis mi
nutėmis prieš kalbos pra
džią.

Tačiau beveik visame Al
žire europiečiai pirkliai pus
valandžiui uždarė savo 
krautuves,, pritardami mi-i 
nėtos slaptosios organizaci
jos skelbtam solidarumo 
streikui.

TRUMPAI
* ETIOPIJA paskelbė atsišau

kimą į Afrikos valstybes, kad 
jos sukurtų savo regioninę or
ganizaciją afrikinėms proble
moms svarstyti ir "šaltajam ka
rui" išvengti. Dvidešimt šešios 
afrikinės valstybės Jungtinėse 
Tautose dažnai šaukia savo stra
tegines sesijas; pasiūlytoji orga
nizacija sudarytų didesnio for
malumo įspūdį, kaip pvz. Ameri
kos Valstybių Organizacija.

* JT SAUGUMO TARYBA ati
dėjo debatus dėl Mauritanijos 
ir Išorinės Mongolijos priėmimo 
į Jungt. Tautas, kad delegatai 
turėtų daugiau laiko pasitari
mams. Nuo Mauritanijos ir Išo
rinės Mongolijos klausimų iš
sprendimo priklausys Kinijos li
kimas Jungt. Tautose: jei Tau
tinė Kinija vetuos Išorinės Mon
golijos priėmimą, afrikinės val
stybės tada "gelbės" Maurita
niją, balsuodamos už komunisti
nės Kinijos įsileidimą į Jungt. 
Tautas ar net įsodinimą į Tauti
nės Kinijos vietą.

* SIRIJOJE areštuotas Abdel 
Hamid Serą j, kuris atsistatydi
no iš JAR viceprezidento posto 
dviem dienom anksčiau, negu 
prasidėjo armijos sukilimas, iš
šaukęs Sirijos atskilimą nuo Nas- 
serio. V/ashingtone valst. de
partamento pareigūnai pareiškė, 
kad JAV greičiausiai pripažins 
naująją Sirijos vyriausybę šią 
savaitę, jei premjeras ai-Kuzba- 
ri pilnai įsitvirtins. Nasseris 
nutraukė diplomatinius ryšius su 
Turkija ir Jordanu už naujosios 
Sirijos vyriausybės pripažinimą.

♦ FRANCO režimas Ispanijoje 
iškilmingai atšventė 25 metų su
kaktį. Ta proga gen. Franco įsi
pareigojo nuolatinę Ispanijos 
draugystę su Vakarais, atkreip
damas dėmesį į tai, kad "karai 
laimi ne vien ginklais, o mark
sistinę doktriną mes turime at
remti sveiką progresyvia politi
ne programa." Kalboje jis kvie
tė revizuoti JAV'-Ispanijos ka
rinį paktą, tuo sukeldamas spė
liojimus, kad norįs savo kariuo
menę apginkluoti branduoliniais 
ginklais.

* JAV gyventojų surašymo su
vestais duomenimis, Amerikoje 
yra daugiau televizijos aparatų, 
negu vonių: pirmieji rasti 88% 
amerikiečių namų, pastarosios 
--85%. Radijo aparatai rasti 91% 
namų, ir trys iš keturių šeimų 
turi daugiau, negu po vieną vei
kiantį. Apie 75% namų turi tele
fonus ir apie 62%skalbimo maši
nas.

Praeitą šeštadienį, 
Tamošaitienės darbų 
parodos atidarymo metu. Dešinėje stovi pasipuošusios Tamošaitienės austais tautiniais rūbais E. Ka
valiūnaitė ir R. Česaitė Plačiau apie parodą 3 psl. p< Petručio nuotrauka

rugsėjo 
paroda.

30 d., Chicagoje Čiurlionio
Nuotraukoje R. Valdytė įteikia gėlių puokštę dail. A. Tamošaitienei

galerijoje buvo atidaryta dail. Anastazijos

"VELTĖDŽIŲ”
Naujasis įstatymas, skirtas 

"apsivalyti nuo veltėdžių", uo
liai vykdomas ne tiktai mies
te vse, bet ir kaimų rajonuose, 
neišskiriant nei kolchozų. Tą liu
dija "Tiesos" (rugsėjo 21) prane
šimas ir iš Alytaus rajono. Bū
dinga, kad į "veltėdžių" rūšį, 
pasirodo, beesą įsitaisę ne koki 
nors "buvę ponai” ar "buvę buo
žės", o kaip tik buvę nežymūs 
ir neturtingi žmonės, kuriuos 
bolševikai skelbiasi vadavę ir 
išvadavę iš "kapitalistinės ver
gijos".

"Vienybės" vardu pavadintame 
Alytaus rajono kolchoze gyveno 
paprasta kaimietė žemdirbėBro- 
nė Bagdžiūnienė. Pranešime sa
koma, kad to kolchozo nariai il
gą laiką piktinęsi josios elge
siu, nes ji buvusi veltėdė. Visų 
pirma, ji "visaip vengusi" dirb
ti kolchoze. Vietoj to, pradėjusi 
spekuliuoti ir neteisėtu būdu įsi
gijusi namą Alytuje. Už tai da
bar kolchozininkai (nežinia, ar 
visi, ar tik tie, kurie pavydėjo 
Bagdžiūnienei namo) susirinkę 
ir nutarę pavartoti prieš Bag- 
džiūnienę "ostrakizmo" prie
monę: jie "nutarę" išsiųsti 
Bagdžiūnienę ne tik iš savo kol
chozo, bet ir iš Alytaus rajono 
ribų darbams. Rajono vykdo
masis komitetas nutarimą jau pa r 
tvi rtinęs.

Šis pranešimas akivaizdžiai 
nuneigia bolševikinės valdžios 
teigimus, esą kolchozai tai sava
noriškais pagrindais sudaryti 
"žemės ūkio kooperatyvai". 
Patvirtina, kad yra priešingai, 
būtent, kad darbas kolchoze yra 
jo ribose gyvenantiems vyrams 
ir moterims privaloma bau
džiava. Kas vengia atlikti bau- 
džiauninkiškas prievoles ir su
randa būdą kitaip pasirūpinti savo 
pragyvenimu, tas baudžiamas iš
trėmimu ir privertimu dirbti pa
skirtą dhrbą paskirtoje vietoje, 
Pranešimas nemini, kur Bag
džiūnienė išsiųsta: tikrai iš Aly
taus rajono, bet nutylėta, ar iš
siųsta tik kur nors į kaimyninį 
Varėnos ar Lazdijų rajoną, ar į 
Kazakstaną. Viena aišku, kad 
Bagdžiūnienė nuo šiol, nepano
rėjusi būti pririšta baudžiauninke 
savam kaime, tapo visiškai ver
giškai pririšta prie darbo kur 
nors kitur, iš kur -- kaip ir 
vergams praeities laikais -- jai 
jau nevalia pasišalinti, nes už 
tai, kaip pabėgusiai vergei, gre
sia kalėjimas.

Pažymėtina, kad Bagdžiūnie- 
nės "veltėdžiavimas" buvo pa
kenčiamas gana ilgą laiką. Ką 
ji darė visą tą laiką, neminima, 
išskyrus nurodymą, kad "spėkų-

TRĖMIMO RANGA LIETUVOJE
liavo", tai yra, vertėsi priva
čia prekyba. Aišku, ji vertėsi 
tuo ne kur kitur, o tarp savo 
apylinkės gyventojų, greičiausia, 
panašiai, kaip kadaise tą Lietu
voje darydavo keliaujantieji pirk
liai ("kromininkai"), dažniausia 
žydai arba "vengrai". Papras
tai toks prekiavimas žmonių 
akyse ne tik nėra joks nusikalti
mas, o priešingai -- pageidauja
mas patarnavimas, kuriuo žmo
nės naudojasi ne iš prievartos, 
o kad jiems tie patarnavimai 
naudingi ar bent reikalingi. Už 
tuos patarnavimus gaunamas at
lyginimas -- uždarbis sveikai 
galvojantiems žmonėms nėra 
koks neteisėtas pasipelnymas, o 
atlyginimas už darbą (prekių pa- 
rūpinimą ir patiekimą), lygiai, 
kaip atlyginimas ir už kiekvieną 
kitą darbą. Jei žmonėms valsty
bės krautuvėse būtų galima tų 
prekių gauti, ypač gauti pigiau, 
niekas nepriverstų jų naudotis 
privačių keliaujančių pirklių pa
tarnavimais. Bet bolševikinė val
stybė, nors ir nesugebėda
mas žmonių aprūpinti jiems 
reikalingais dalykais per savo 
prekybos tinklą, nepakenčia 
privačių varžovų ir jų pasisū- 
lymą žmonėms patarnauti skel
bia nusikaltimu. Bagdžiūnienės 
"nusikaltimas" regimai ir bus 
buvęs tas, kad ji drįso bandyti 
užpildyti spragą, kurios užkišti 
nesugeba valstybė.

Regimai, Bagdžiūnienė suge
bėjo tuo būdu uždirbti kiek dau
giau, negu būtų uždirbusi 
baudžiauninkės darbu. Ji įsigijo 
namą Alytuje. Tas įsigijimas 
esąs neteisėtas. Bet namo gi 
negalima nei pavogti, nei šiaip 
jau iš ko nors be jokio pagrin
do atimti. Ji namą arba pirko, 
arba statydinosi. Nekalbama, kad 
ji, pavyzdžiui, būtų už tą namą 
užmokėjusi netikrais pinigais, 
arba būtų kaip nors iš ko nors 
išviliojusi apgaulės būdu. Ne
matyti, kad ji būtų tą namą įsi
gijusi staigiai. Tai truko ilgoką 
laiką. Jeigu tas įsigijimas būtų 
vykęs neteisėtu, nusikalstamu 
būdu, tai normalu būtų, kad na
mo įsigijimo eiga būtų buvusi 
sustabdyta daug anksčiau. Betgi 
jai nebuvo trukdyta namą įsigyti 
ar statydintis. Tik kai sulaukta 
dienos, kada Bagdžiūnienė namą 
jau turėjo, tik tada įsigijimas 
tapo "nusikaltimu". Tuo pripa
žįstama, kad lėšos namui įsi
gyti buvusios neteisėtos. Tuo pa
čiu paliudijama, kad dabartiniai 
Lietuvos baudžiauninkai, jeigu jie 
skirtąją baudžiavą sąžiningai at
lieka, namo įsigyti negali, o 

jeigu įsigyja, tai tas reiškia, kad 
gavo lėšas iš kokio kito šal
tinio, o ne iš kolchozinio uždar
bio. O tai "nusikaltimas", nes 
bolševikinėje santvarkoje žmo
gui nėra 'laisvės pačiam 
savo nusimanymu prasimanyti 
pragyvenimą: jis privalo dirbti 
tik tai, kas jam paskirta, kas 
partijos bei jos valdžios yra 
nustatyta, kad tai "visuomenei 
naudingas" darbas. Nei visuo
menė neturi laisvės pasirinkti, 
kas jai naudinga, kadangi tokių 
dalykų sprendimas ir net gal
vojimas apie juos yra partijos 
komitetininkų monopolis.

Pranešimas patvirtina ir tai, 
kad nei partija nei valdžios or
ganai nesijautė patogiai imtis 
priemonių prieš Bagdžiūnienę. 
Jie "sutvarkė" Bagdžiūnienę ne 
savo, o kelių ar keliolikos pak
lusnesniųjų Bagdžiūnienės kai
mynų rankomis. Kaimynų, kurie 
eilę metų -- nors, kaip sakoma, 
ir "piktinosi" Bagdžiūnienė -- 
naudojosi jos prekybiniais pa
tarnavimais ir, galbūt, mielai ir 
toliau naudotųsi, jei nebūtų iš 
viršaus paspaudimo, kad laikas 
ją pašalinti. Toks susirinkimas, 
kuriame "nutariama" tremti vi
si škon vergi jon vieną iš savo kai
mynų, su kuriuo drauge gyventa 
ir su kuriuo geruoju santykiauta, 
turi būti slegiamai dramatiškas 
įvykis kaime.

Kitas "dykaduonis, veltėdis" 
surastas pačiame Alytuje. Tai 
Antanas Moskeliūnas, buvęs ka
dai Alytaus taupomosios kasos 
sargas (ne direktorius!). Pra
nešime sakoma, kad pastaruosius 
16 metų jis "niekur nedirbo". 
Tai yra, matyt, nedirbo jokioje, 
valdinėje įmonėje ar įstaigoje. 
Ką nors Moskeliūnas tačiau bus 
dirbęs ir bus turėjęs iš to pa
jamų, nes per tą laiką jis įsi
gijęs Alytuje net dvejus namus. 
Jeigu jis visą tą laiką būtų vo
gęs, sukčiavęs, pinigus klastojęs, 
būtų keista, kaip ištisą 16 metų 
jis galėjo išsilaikyti nepagautas. 
Tokiu atveju tektų daryti išvadą, 
kad bolševikiniai įstatymų saugo
tojai -- milicija ir kiti -- visiš
kai niekam netikę. Matyt, Mos
keliūnas nedarė nieko tokio, ką 
aplinkiniai, jį matantieji ir su 
juo santykiaujantieji žmonės ga
lėtų laikyti nusikaltimu. Jei bū
tų ką neleistina daręs, net ir 
slėpdamasis būtų buvęs pastebė
tas ir kas nors būtų pasiskun
dęs. O jis ne tik nesislėpė, bet 
(neatsargiai) net dvejus namus 
čia pat Alytuje įsigijo, -- kas 
irgi įstatymų nedraudžiama.

(Nukelta į 2 psl.)
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VELNIŠKOJI SUTARTIS [12]

Hitleris greit atidavė Liepoją
Apsiginklavęs raštiškais 

Hitlerio įgaliojimais pasira
šyti nepuolimo paktą ir „ki
tas sutartis”, turėjusias 
tuoj pat įsigalioti, Ribben
tropas rugpiūčio 22 dieną 
išskrido į Maskvą.

Karaliaučiuje gausi vo
kiečių delegacija sustojo 
pernakvoti. Pasak vertėjo 
Schmidto, Ribbentropas dir
bo visą naktį, be paliovos 
telefonuodamas į Berlyną 
ir Bergtesgadeną ir grupuo
damas gausybę pastabų sa
vo pasikalbėjimams su Sta
linu ir Molotovu.

Abi ”Kondor” mašinos su 
vokiečių delegacija į Mask
vą atskrido rugpiūčio 23 po
pietę. Po trumpo užkandžio 
vokiečių pasiuntinybėje Ri
bbentropas tuoj pat nusku
bėjo į Kremlių prisistatyti 
sovietų diktatoriui ir jo už
sienių reikalų ministeriui. 
Pirmasis pasikalbėjimas už
truko tris valandas ir, kaip 
Ribbentropas telegra f a v o 
Hitleriui, praėjo „visiškai 
pozityviai mūsų prasme”.

Grobio dalybos
Sprendžiant iš užsienių 

reikalų ministerio telegra
mos, nepuolimo paktui, ku
riuo Sovietija turėjo būti 
išjungta iš Hitlerio karo, 
nebuvo jokių kliūčių. Vie
nintelis sunkumas, palygin
ti mažas, lietė grobio pasi
dalinimą.

Rusai, — telegrafavo Ri
bbentropas, — pareikalavo 
mažų Latvijos uostų, Lie
pojos ir Vinduvos, įtrauki
mo į „jų interesų sferą”. 
Kadangi Latvija, pasidali
nant interesų sferas, jau ir 
taip teko sovietams, tai šis 
reikalavimas nesudarė di-

4Veltėdžių’ ...
(Atkelta iš 1 psl.)

Niekas nesukliudė jam tų namų 
įsigyti. Tik kai įsigijo, tai dabar 
staiga, -- vis anot to paties pra
nešimo, -- susirinko "viso rajo
no visuomeninių organizacijų ats
tovai" (reiškia, partijos ir jos 
kontroliuojamų "satelitinių" or
ganizacijų) ir "pasiūlė bylą apie 
veltėdį A. Moskeliūną perduoti 
liaudies teismui", kuris,žinoma, 
nedelsdamas nusprendė Moske
liūną ištremti iš rajono (nežinia 
kur) trejiems metams, o jo abe
jus namus konfiskuoti ("perduoti 
liaudies nuosavybei"). Tas 
sprendimas galutinis ir neskun
džiamas.

Tokių ištrėmimų audra anot 
pranešimo, siaučia visame Aly
taus rajone: "Alovės, Butri- 
miškių, Dubėnų, Miroslavo ir ki
tose apylinkėse deputatai (t. y., 
apylinkių sovietų nariai), draugo
vininkai (pagalbiniai milici
ninkai) išaiškino veltėdžius, ė- 
mėsi priemonių. Iš kitų vis daž
niau pasirodančių pranešimų ga
lima spręsti, kad ta audra pana
šiai siaučia ir visoj Lietuvoj. 
Ji vadinama "apsivalymu nuo vel
tėdžių". Tik "veltėdžio" reikšmė 
dabar ne ta, kokia ji lietuvių 
kalboje nuo amžių žinoma. Šių 
dienų bolševikinėje kalboje "vel
tėdis" yra tas, kas bando nepa
siduoti kompartijos diktatūrai 
savo asmeniniame gyvenime. 
1948 - 49 metais, kai partija nu
tarė Lietuvos žmones suvaryti 
į kolchozus, dešimtimis tūkstan
čių nenorėjusių geruoju tam įsa
kymui pasiduoti, policija ir 
kariuomenė sukrovė į sunkveži
mius, paskui į prekinius trauki
nius, ir išvežė Sibiran. Daugu
mas suterorizuotų Lietuvos žmo
nių ilgainiui pasidavė prievartai 
ir mažiau ar daugiau paklusniai 
atlikinėja baudžiauninkiškas 
prievoles, bet dar yra ir tokių, 
kurie vienokiomis ar kitokiomis 
priemonėmis bando nepaklusti. 
Gali būti jų tarpe ir tokių, kurie 
elgiasi tikrai nusikaltėliškai, bet 
iš dabartinių pranešimų apie 
"veltėdžius" matyti, kad dažniau 
tai yra ekonominiai rezistentai 
prieš diktatūrišką tvarką. Jų trė
mimas dabar ir vyksta "patobu
lintu" būdu. (LNA)

dėlės problemos, ir Hitleris 
greitai jį aprobavo.

Po pirmojo pasikalbėjimo 
Ribbentropas telegra f a v o 
Hitleriui: „Yra numatyta 
pasirašyti slaptą protokolą, 
liečiantį abiejų pusių inte
resų sferų apribojimą viso
je Rytų srityje”.

Visos sutartys — nepuo
limo paktas ir slaptasis pro
tokolas — buvo dar tos pa
čios dienos vakare pasira
šytos, antrą kartą susitikus 
Kremliuje.

Vokiečiams ir rusams bu
vo taip lengva susitarti, kad 
per šį antrą, iki ankstyvų 
ryto valandų nusitęsusį pa
sitarimą buvo iš tikrųjų ne 
deramasi, o gana draugiš
kai diskutuojama viso pa
saulio ir atskirų kraštų būk
lė, ir per priėmimą Krem
liuje nestigo įprastinių ir 
begalinių tostų. Vienas vo
kiečių delegacijos narys „vi
siškai slaptuose” užrašuose 
atpasakojo neįtikėtinas sce
nas.

Į Stalino klausimus apie 
vokiečių sąjungininkų japo
nų ir italų intencijas Rib
bentropas davė linksmus, 
r a m i n ančius atsakymus. 
Dėl Anglijos Stalinas ir Ri
bbentropas labai greit rado 
vieningą nuomonę.

Britų karinė misija, — 
išdėstė savo svečiui Stali
nas, — „Sovietų Sąjungai 
niekada nepasakė, ko iš tik
rųjų norėjo”. Į tai Ribben
tropas pasiskubino pridurti, 
kad Anglija visą laiką sten
gėsi sudrumsti santykius 
tarp Vokietijos ir Sovieti
jos. „Anglija yra silpna ir, 
siekdama užvaldyt visą pa
saulį, nori sukurstyti, kad 
kiti kariautų”.

„Stalinas gyvai pritarė”, 
sakoma tuose vokiečio užra
šuose, „ir pareiškė sekan
čiai: ... jei Anglija vis dėl
to dominuoja pasaulyje, tai 
tik dėl kvailumo kitų kraš
tų, kurie leidžia sau akis 
dumti”.

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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Sovietijos diktatorius ir 
Hitlerio užsienių reikalų 
ministeris taip puikiai su- 
sičiulbėjo, kad antikomin- 
terno pakto paminėjimas 
neįnešė jokių šešėlių. Rib
bentropas pastebėjo, kad 
paktas esąs nukreiptas ne 
prieš Rusiją, o prieš Vaka
rų demokratijas. Į tai Sta
linas reagavo pastaba, kad 
„antikominterno paktas iš 
tikrųjų nugąsdino Londono 
miestą ir mažuosius Angli
jos pirklius”.

Stalino meilumas iššaukė 
tokią puikią Ribbentropo 
nuotaiką, kad jis net pa
bandė juokauti, beje paro
dydamas, kad neturėjo jo
kio humoro jausmo.

Ponas RAM (reicho už
sienių reikalų ministeris), 
— sakoma tuose slaptuose 
užrašuose, — tuoj pat pri
tarė ir juokaudamas pridū
rė, kad antikominterno pak
tas tikrai Staliną mažiau 
nugąsdinęs, negu Londono 
miestą ir anglų pirklius. O 
kaip vokiečių tauta apie tą 
klausimą galvojanti, aiškė- 
ją iš berlyniečių juokų, ku
riuose sakoma, jog „pats 
Stalinas įstos į antikomin
terno paktą”.

P a g a liau Ribbentropas 
pabrėžė, kaip gyvai vokie
čių tauta- sveikinanti susi
tarimą su Sovietija. „Ponas 
Stalinas atsakė, kad jis mie
lai tuo tikįs. Vokiečiai norį 
taikos o.

Tostas už Hitlerį
Dar neįtikimiau tie ple

palai pasireiškė gėrimų tos
tais. Vienu metu Stalinas 
staiga pertraukė pokalbį, 
pasiūlydamas išgerti už 
Hitlerį tokiais žodžiais:

„Aš žinau, kaip labai vo
kiečių tauta myli savo fiu
rerį, ir todėl norėčiau išger
ti už jo sveikatą”.

Ponas Molotovas pasiūlė 
išgerti už pono RAM svei
katą ... Pakartotinai gėrė 
ponai Molotovas ir Stalinas

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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KONGAS GRĮŽTA Į CHAOSĄ Iš to pasipelnys tik komunistai
Vakarų stebėtojai Leopoldvilė

je prieina vieningos išvados: 
Kongas grįžta į tą pačią būklę, 
iš kurios jį gelbėti buvo pasi
šovusios Jungtinės Tautos prieš 
pusantrų meti]. Ta būklė galima 
aptarti vienu žodžiu -- chaosas, 
tik šį kartą su nepaprastai pa
didėjusia grėsme, kad tą kraštą 
užvaldys komunizmas.

Paskutiniai pranešimai iš Kon
go sako, kad rusai, čekai, len
kai ir vokiečiai komunistai plūstą 
į Leopoldvilę dideliais kiekiais. 
Rusai, prieš kurį laiką išvyti iš 
Leopoldvilės, dabar pradėjo de
rybas su premjero Adoulos vy
riausybe dėl didžiausio mieste 
Bei Air pastato, kurį naudotų sa
vo ambasadai ir kitų operacijų 
bazei.

Rytų Vokietijos komunistai ve
da derybas dėl ginklų tiekimo. 
Siuntos būtų žymimos, kaip "ma
šinos", o vokiečiai dešimtąją 
dalį pajamų padėtų Šveicarijos 
banke, ir iš tų sumų būtų fi
nansuojama komunistų veikla 
Konge.

Mieste vis ryškiau pradeda ro
dytis komunistiniai leidiniai, ku
rių dar taip neseniai nebuvo ga
lima pastebėti. Laikraštis "Le 
Matin" vis atkakliau garbina ko
munistų ir Lumumbos liniją, Ry
tų Vokietijos komunistai atvirai 
platina savo leidinius.

♦

Amerikiniai valdininkai jau ne
slėpdami sako, kad būklė per 
pastaruosius kelis mėnesius ne
paprastai pablogėjusi. Jungti
nėms Amerikos Valstybėms ir 
Jungtinėms Tautoms spaudžiant 
Kongo suvienijimą, ypač po 
paskutiniosios Jungtinių Tautų 
akcijos prieš Katangą, komunistų 
auklėtinis Gizenga suskubo su
tvirtinti savo pozicijas, formaliai 
įeidamas į centrinę vyriausybę, 
kurioje dabar stiprėja priešva- 
karietiskas kursas.

Stebėtojai sutaria, kad, jeigu 
Adoulai nepasiseks prijungti Ka
tangą prie Kongo, Gizenga galįs 
perimti valdžią ir pasišaukti 
"pagalbą iš užsienio", t. y. ko
munistų karines jėgas.

Bet tie patys stebėtojai tiki, 
kad praeisią dar daug laiko, kol 
Katanga būsianti sujungta su Kon-

už nepuolimo paktą, už nau
jąją vokiečių-rusų santykių 
erą ir už vokiečių tautą.

Ponas RAM iš savo pusės 
pasiūlė tostą už poną Sta
liną, vėliau už sovietų vy
riausybę ir laimingą san
tykių tarp Vokietijos ir So
vietijos vystymąsi.

Tačiau, nepaisant karštų 
užtikrinimų iš žmonių, ku
rie dar taip nesenai buvo 
mirtiniai priešai, Stalinas, 
kaip atrodo, slapčia abejojo 
nacių ištikimybe paktui. Kai 
Ribbentropas atėjo atsisvei
kinti, jis pasivedė jį šalin ir 
pasakė:

„Sovietų vyriausybė šį 
paktą priėmė labai rimtai, 
jis gali savo garbės žodžiu 
užtikrinti, kad Sovįetija sa
vo partnerio neapgausian- 
ti”.

Ką gi tie naujieji partne
riai pasirašė. Apie tai pla
čiau sekančiame tęsinyje. 

gu, jei iš viso pasiseks ją pri
jungti.

Maža vilčių, kad tai pasisektų 
padaryti Jungtinėms Tautoms, 
naudojant savo tarptautinę ar
miją. Nė kiek nedidesnės vil
tys, kad tai įvykdyti pajėgtų Kon
go armija.

Tiksliausia išeitis, tų stebėto
jų nuomone, būtų padalinti Kongą, 
t.y. pripažinti Katangos atsi
skyrimą.

*

JAV ambasada, matydama vis 
didėjančią komunizmo įsigalėji
mo grėsmę, pastarosiomis die
nomis pradėjo papildyti savo am
basadą naujais nariais, stiprinti 
žvalgybos pastangas ir didinti 
ūkinę pagalbą Kongui.

Neseniai paskirti papildomi 7.5 
mil. dolerių iš ūkinių gaminių 
pertekliaus programos yra nu
matyti sunaudoti tokiu būdu: 
Jungtinės Tautos parduoda tuos 
produktus, ir gauti pinigai nau
dojami vietiniams projektams, 
kuriuos JAV patvirtina. Bet ga
miniai faktiškai būtų pardavinė
jami kongiečių arba belgų krau
tuvininkų, ir kyla abejonių, ar vi
si pinigai grįš į Jungt. Tautų 
kasą.

Taigi, nėra aišku, ar plačiai 
išreklamuota JAV pagalba pa
sieks reikiamą tikslą, kai JAV 
nebeturės kontrolės, tuos gami
nius perdavusi Jungt. Tautų misi
jai. Panašiai JAV ūkinės pagal
bos efektingumą nuo karo nuken
tėjusiems Europos kraštams su
žlugdė liūdno atminimo UNR- 
RA-os organizacija.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

Ml nU/C QT MAISTO ir LIKERIŲIvll U H L O I KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
SAV. J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA 

Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1 ASBACH URALT ..........5ths $4.95
2 BISQUIT 3 star Cognac .. 5ths $4.98
3 MARTELL 3 star Congnac 5ths $5-39
4 METAXA graikų brendy 5ths nuo $5.75
5 WHITE HORSE SCOTCH

whisky  ........................ 5 ths $4.98
6 SKAIDRIOJI 80°...............5ths $2.95
7 CHERRY, BLACKBERY, PEACH,

APRICOT importuoti
prancūzų likeriai ..............5ths $2.98

8 BORDEAUX pranc. vynas 5ths $0.98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME ŠIĄ DOVANĄ

KAS DU M®N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

W4A> X'™.

DAR SO VALANDOS:

pirm. 9 iki S v. v. 
antr. 3 Iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
AeSt. 9 iki 1 v. p.p.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, v # d i Į « «

JAV politika tuo tarpu tebėra 
remti Adoulos vyriausybę ir Ka
tangos įjungimą į Kongą. JAV 
administracija kiek nukrypo nuo 
savo ankstesnio kurso, pasiųs
dama kelis karo aviacijos lėktu
vus su instrukcijomis, kad jie 
galį būti naudojami JT įgulų 
pergabenimui; anksčiau JAV savo 
lėktuvais gabeno JT karinius kon
tingentus į Kongą, bet nenaudojo 
tų lėktuvų kariuomenės perkel- 
dinėjimams krašto viduje.

Prieš keltą dienų JT misija 
paskelbė įteikusi prezidentui 
Tschombei ultimatumą dėl "bal
tųjų samdinių" atleidimo. Ulti
matumo terminas nebuvo pa
skelbtas, bet Konge sustiprėjo 
baimė, kad pilietinis karas galįs 
įsiliepsnoti visame krašte, o tai 
iššauktų dar didesnį komunistų 
antplūdį iš visų Sovietijos impe
rijos kraštų ir eventualiai su
kurtų komunizmo centrinę bazę 
pačioje Afrikos širdyje.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Siuntinių klausimą pajudinus
Reikia džiaugtis, kad demokratų senatorius Dodd 

JAV Kongrese pasako tai, ką mes patys norėtume, bet 
negalime ten pasakyti. Jis ryškiai kelia komunistinės 
agresijos klausimus, jis atrištomis akimis paliečia vidaus 
problemas ir kylančias negeroves.

Viena iš paskutiniųjų, jo iškeltų negerovių, tai šimtų 
ar net ir tūkstančių žmonių skundai, kad į Sovietų Są
jungą ar jos užgrobtus kraštus išsiųstų siuntinių dalis, 
jau labai ilgas laikas nepasiekia adresatų. Dalis tokių 
siuntinių, dėl neapmokėtų sovietams muitų, yra sugra
žintų į JAV ir guli sandėliuose. Tokį prasikaltimą yra pa
dariusi General Parcel and Travel Co. ir senatorius Dodd 
reikalauja reikalą ištirti ir siuntinių klausimą iš viso 
įstatyti į saugesnę tvarką, kad neatsirastų šimtai nuken
tėjusių žmonių.

Kada toks klausimas pajudintas JAV kongrese, rei
kia laukti, kad juo bus daugiau domimasi, daugiau ren
kama medžiagos ir daugiau ar mažiau siekiama geresnės 
tvarkos ir apsaugos. Taigi atsiranda kaip ir palnkesnė 
proga visus tuos negerumus parodyti tikroje šviesoje.

Greičiausia, kad šiame krašte nesurasi šeimos, kuri 
turėdama Sovietų Sąjungoj ar jos užgrobtuose kraštuose 
giminių, nesiųstų ten siuntinių. Kai kurie siunčia retokai, 
tik vieną kitą siuntinį, bet nemažai yra ir tokių, kurie, 
turėdami labai artimų giminių ir žinodami jų skurdą, 
suntiniams per metus išleidžia tūkstančius. Ir bendroji, 
JAV gyventojų išleidžiama tokiems siuntiniams suma, 
yra labai didelė, skaitoma dešimtimis milijonų dolerių.

Taigi jau vien iš tos sumos dydžio verta JAV val
džios įstaigoms atkreipti daugiau dėmesio, negu iki šiol 
buvo atkreipiama, kad visas tas siuntinių biznis, turėtų 
rimtą apsaugą, kaip turi ir taupytojai, padėję savo su
taupąs į valdžios kontroliuojamus ir apdraudą turinčius 
bankus.

Antras reikalas, tai JAV valdžios įstaigų pareiga pa
sirūpinti, kad Sovietų Sąjunga, iš tokių siuntinių siunti
mo nedarytų nežmoniško plėšikavimo, kokį iki šiol daro. 
Iš žmonių vargo ir nelaimių jie į valdžios kasą krauna 
milijonus dolerių. Ir krauna kaskart vis didesnius reika
lavimus statydami, nes žino, kad giminės giminių neuž
mirš ir siuntinius vistiek siųs.

Pagaliau ir trečias reikalas, tai tokiems siuntiniams 
siųsti nors kokių lengvatų iš JAV valdžios gavimas. Juk 
jei JAV suinteresuota kova su komunistiniu įsigalėjimu, 
jei ji veda įvairiom kalbom propagandą už geležinės už
dangos atsidūrusių žmonių tarpe per radiją ar kitomis 
priemonėmis, tai tokia, ir dar didesnė propaganda, yra 
ten nuėję siuntiniai. Jie žmonėms daug daugiau kalba, 
negu dabar nublukintas Amerikos Balsas.

Taigi įvertinant siuntinių propagandos daug didesnę 
vertę, negu kitomis kuriomis priemonėmis JAV valdžios 
ar privačios įstaigos dabar padaro, reikia ir atitinkamo 
dėmesio bei paramos siuntinių siuntėjams skirti. Ma
žiausia, siuntiniams išleistos sumos, turėtų būti atleistos 
nuo valstybinių mokesčių. Atleistos todėl, kad tokie siun
tiniai, apmokėti žmonių sunkiai uždirbtomis lėšomis, daug 
gero daro pačios JAV prestižo kėlimui, ko labai reikalavo 
dabartinis JAV prezidentas J. F. Kennedy.

Dėl šių visų problemų reikia rašyti savo valstijų kon
greso ir senato atstovams, žinoma, reikia rašyti ir sena
toriui Dodd, jam reiškiant padėką ir prašant, kad ir to
liau mūsų reikalais rūpintųsi. B. G.
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J. Daužvardienė, atidariusi dail. A. Tamošaitienės dailės parodą, perdavė gen. konsulo dr. P. 
Dauzvardžio sveikinimus. Dešinėje stovi: E. Kavaliūnaitė, R. Česaitė, K. Sabaliauskaitė, I. Bendo- 
raitė. p, Petručio nuotrauka

TAMOŠAITIENĖS DARBŲ PARODA
Nepakartojamo orginąlu- 

mo paveikslai, puikūs kili
mai ir spalvingi tautinių 
drabužių pavyzdžiai yra su
telkti rugsėjo 30 d. Chica
goje, Čiurlionio Galerijoje 
atidarytoje dailės parodoje. 
Parodoje išstatytų kūrinių 
autorius: Kanadoje gyve
nanti dail. Anastazija Ta
mošaitienė. Parodos rengė
jai: Čiurlionio Galerijos di
rekcija.

Perduodama Lietuvos Ge
neralinio Konsulo Dr. P. 
Dauzvardžio sveikini mus, 
parodą atidarė J. Daužvar- 
dienė. Savo žodyje J. Dauž- 
vardienė pasidžiaugė mūsų 
dailininkų nepailstančia kū
ryba ir šiltai įvertino dail. 
A. Tamošaitienės kūrybinį 
kelią. Vėliau žodžiu sveiki
no Čiurlionio Galerijos di
rektorius dail. M. Šileikis ir 
Jaunimo Centro Tautinio 
Ansamblio vardu ž. Balsy
tė. Telegrama iš Montrealio 
sveikino B. Vaitkūnaitė-Na- 
gienė ir raštu iš Bostono 
dail. V. Vizgirda. Parodos 
atidaryme dalyvavo daug 
Chicagos ir apylinkių lietu
vių. Nemaža dalis atsilan
kiusiųjų buvo pasipuošę 
dail. A. Tamošaitienės aus
tais tautiniais drabužiais.

Parodoje matyti guašo ir 
tapybiniai darbai stebina 
savo spalvomis, linijomis ir 
orginaliai išspręsta forma. 
Nežiūrint modernumo, dail. 
A. Tamošaitienės paveiks
luose galima užtikti lietuvių 
liaudies meno savybių. Pa
sak pačios dailininkės, ir 
lietuvių liaudies dailėje aps-

Kelkime balsą prieš kraštutines užmačias
Rugsėjo 2-3 dienomis New 

Yorke įvyko JAV Lietuvių Bend
ruomenės naujai išrinktosios 
Tarybos suvažiavimas. Be pa
čios Bendruomenės plačiai mo- 
jamo Ir dirbamo darbo, Taryba 
taip pat matė ir kitus dirban
čiuosius. Todėl savo nutarimais 
kreipėsi į JAV lietuvius, ska
tindama juos aktyviai remti tiek 
lietuvių draugijas, tiek paskirus 
asmenis, veikiančius religijos, 
kultūros, politikos, šalpos, eko
nomikos, sporto ir kitose srity
se. Taryba taip pat pripažino 
darbo padalos principą, todėl pa
skatino remti ir bendrines lietu
vių institucijas - -Altą,Amerikos 
lietuvių sukurtą Lietuvos vadavi
mo darbui, ir Balfą, skirtą lie
tuvių šalpai bei globai.

Šitokie nutarimai kilo iš lie
tuviškojo Dekalogo — Lietuvių 
Chartos dvasios. Tai iš tik
rųjų išmintingas lietuvių tarpu
savio bendravimo ir bendra
darbiavimo kelias.

A. Tamošaitienė

tu modernizmo, kuris reiš
kiasi moderniu stilizavimu, 
ryškiomis kontrastingomis 
spalvomis ir t.t.

Darbai daugumoje yra 
įvardinti gamtiškais pava
dinimais: žali daigynai, Li
jundros augmenys, Linguo
jančios smilgos, Motūgių

Bet Taryba, kalbėdama JAV 
Lietuvių Bendruomenės vardu, 
negalėjo jos laikyti tik pasy
vioj padėty todėl taip pat 
nutarė Lietuvos laisvės bylos 
reikalais ir pati kreiptis į JAV 
valdžios įstaigas bei pareigūnus, 
aktyviai prisidėti prie Kuchel 
--Lipscombo rezoliucijos pra- 
vedimo ir kt. Nutarė --ir jau 
vykdo: tam tikrais raštais jau 
kreipėsi į tas įstaigas bei pa
reigūnus. Jau gauna jų pačių 
atsiliepimų. Vadinasi, LB Ta
rybos akcija Lietuvos reikalą 
judina, garsina, primena. Bend
ruomenė čia atlieka Lietuvai nau
dingą darbą.

Normaliai reikėtų pripažinti 
kiekvieną Lietuvos reikalui ski
riamą akciją ir džiaugtis kiekvie
na pozityvia pastanga, nes tai 
rodo mūsų pačių gyvybę bei ak
tyvumą. Ir Washingtonas matys, 
kad visi Amerikos lietuviai, vi
sos jų institucijos juda ir sie

Brūzgyno raizginys

nėrinys, žiedų verpetai, Ug
ningi šaltiniai, Verkiančios 
skalos, Tankumynų pro
švaistės ir panašiai. Gamta 
ir jos apraiškos dominuoja 
visuose paveiksluose.

Paroda veiks iki spalio 8 
d. Aplankyti ir patartina ir 
verta. Ptr. P.

lojasi pavergtosios savo tėvy
nės likimu ir ateitimi. Washing- 
tonas žinos, kad visiems Ame
rikos lietuviams jų tėvynė rūpi, 
todėl jie ieško Amerikos įstai
gų ir pareigūnų globos bei pa
ramos. Tad ko daugiausia |Wash- 
ingtoną, | amerikiečių spaudą ir 
kitur žygių, raštų, telegramų!

Kitaip | šitą reikalą žiūri Nau
jienos su Keleiviu. Naujienos 1 
LB Tarybos nutarimus ir jų vyk
dymą pažiūrėjo kaip | "vieny
bės ardymą". Esą: "LB žada 
eiti J politiką ir dirbti tą 
darbą, kuriam yra susiorganiza
vusi Amerikos Lietuvių Tary
ba. Ne gana to. LB žada dė
tis prie los-angeliečių grupės 
sudaryto komiteto pastangų Ku- 
chel-Lipscomb rezoliucijai pra
vesti. Tas komitetas, veikia at
skirai nuo Alto. Čia jau ne dar
bo padala (pasidalinimas), o vie
nybės ardymas" (rugsėjo 21 nr.). 
Panašia kalba | LB Tarybos nu
tarimus taip pat atsiliepė ir Ke-

LN$KAI

DĖL DAINŲ ŠVENTES 
KOMITETŲ

JAV ir Kanados lietuvių II- 
osios Dainų Šventės Komiteto 
vicepirmininkas ir iždininkas T, 
Blinstrubas, kaip žinome, visai 
lietuvių spaudai išsiųstu pareiš
kimu painformavo apie antrąjį 
komitetą -- Lithuanian Song F es- 
tival Committee. Dabar Juozas 
J. Bachunas į tai Dirvoje atsi
liepė straipsniu "Visuomeninės 
atsakomybės krizė -- dviejų 
Dainų Šventės komitetų paslaptis 
turi paaiškėti" (rugsėjo 27 dienos 
lllnr.). Autorius, atkreipęs dė
mes! t tai, kad šitokius reiš
kinius turime "visu griežtumu" 
išrauti iš šaknų, nes "joks pla
tesnis ir rimtas viešasis lie
tuvių darbas ilgainiui pasidarys 
nebegalimas", šaukia taip pat 
pasiaiškinti. St. Barzduką ir J. 
Jasaiti, buv. ir esamąjį Bend
ruomenės Centro Valdybos pir
mininkus.

Būtume pasiaiškinę ir apie tai 
jau kalbėjomės. Spiriamas aiš
kintis kaip galima greičiau, da
rau ir tai.

1. JAV Lietuvių Bendruome
nės organai, jos Centro Valdyba 
ir Chicagos Apygardos Valdyba, 
imdamiesi II-osios Dainų Šventės 
rengimo darbų, sudarė vieną 
prl. Ig. Albavičiaus vadovau
jamą Dainų Šventės Komitetą. 
Su juo vienu Bendruomenė ir 
tebendradarbiavo.

2. Dainų Šventės Komitetas 
savo darbo dar nėra baigęs. Kai 
šis darbas bus baigtas, LB 
Centro Valdyba siekia, kad Ko
mitetas viešumai paskelbtų iš
samią savo veiklos apyskaitą. 
Visų darbu, pastangomis ir pa
siaukojimu Dainų Šventė įvyk
dyta, tad visi taip pat turime 
teisę ir tikrąją padėt| žinoti.

STASYS BARZDUKAS
Ein. pareigas LB Centro Vai. 

pirmininkas

leivis.
Kaip matome, Naujienos su Ke

leiviu prakalbėjo diktatūriniu 
balsu: Amerikoje yra mūsų va
dovaujamas Altas, tad visi kiti 
tylėkit! Prakalbėjo taip, kaip yra 
kalbama diktatūrinėse sis
temose: mes viešpačiai, tad ki
tų mums nereikia!

Prieš tokią dvasią reikia 
pasisakyti ir iš principo, ir iš 
esmės, nors ji ir yra, kaip Nau
jienos nurodo, atremtai Alto gru
pių susitarimą (rugsėjo 22 nr.). 
Negeras toks susitarimas, kuris 
paneigia pačių žmonių iniciatyvą 
bei pastangas ir reikalauja ver
giško paklusnumo. Niekas nesi
kėsina | Alto suverenumą, to ne
daro nė Bendruomenė, bet būtų 
tikras nesusipratimas drausti 
kam nors | Washingtoną raštu ar 
žygiu, jei tai būtų Lietuvai nau
dinga.

Lietuvių Charta kiekvieną 
mūsų Jpareigoja: "Darbu, moks
lu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis 
kovoja, kad apgintų ir išlaikytų 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę". Ir tai yra įpareigojimas 
kiekvieno lietuvio sąžinei.

Šioj vietoj reikia priminti, kad 
ir Kuchel-Lipscombo rezoliuci
jos akcija išėjo iš paties Alto 
iniciatyvos -- šios akcijos pir
masis ėmėsi Alto Los Angeles 
skyrius. Šis skyrius kreipėsi | 
Alto Vykdomąjį Komitetą ir taip 
pat gavo jo pritarimą. Alto va
sario 10 dienos formalus nu
tarimas remti rezoliuciją, kaip 
pranešama spaudoje iki šiol nė
ra pakeista. Tad ko iš tikrųjų 
siekia Naujienos, tvirtindamos, 
kad "tas komitetas veikia atski
rai nuo Alto"? Kam naudinga ši 
Alto kova prieš Altą? Bet dikta
tūrinė dvasia, kaip žinome, ne
siskaito nei su faktais, nei su 
reikalu. Jos pagrindinis rūpes
tis -- tai "mes", o po mūsų 
— "tai nors tvanas".

Prieš tokias linkmes, šiuo at
veju atstovaujamas Naujienų ir 
kt., turi kelti savo balsą kiek
vienas gyvasis lietuvis.

ST. PAPARTIS
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Grupė Chicagos jūrų skaučių prie Udruvės stovyklos vartų. Iš kairės: Jonė Kregždaitė, Dalia Ęidin- 
taitė, Janina Liškevičiūtė ir Ramunė Kviklytė. Br. Juodelio nuotrauka

SKAUTAI STOVYKLAVO INDĖNIj SALOJE
Du šimtus mylių į šiaurės va

karus nuo Chicagos dunkso ne
didelė sala, kurios krantus iš 
visų pusių skalauja Wisconsin 
upė. Visa sala, apaugusi ąžuo
lais, pušimis ir visokiais krū
mais, kvepia, kaip Zarasų kraš
to pušynai.

Kadaise, prieš kokį šimtą me
tų, šioje saloje gyveno indėnai 
savo kailiniuose "vigvamuose", 
medžiojo, gaudė žuvis ir vaka
rais apie laužus šoko kirvio šo
kį. Dar ir šiandien už dešimt my
lių nuo šios salos, kuri dabar 
yra geraširdžio amerikiečio lie
tuvio nuosavybė, prie VVisconsin 
Delis, "vigvamuose" gyvena Wis- 
consin indėnų giminės palikuonys 
ir vakarais Šoka savo tautinius 
šokius didžiuliame gamtos am
fiteatre ant Wisconsin upės kran
to.

Dunkso sala visai vieniša ir 
jos monotonišką medžių šna
rėjimą suardo žvejotojų balsai 
arba retkarčiais atsilanką sto
vyklautojai. Kai ateina rudenį 
indėnų vasara, sako į salą su
grįžta indėnų vėlės ir mėnesie
noje šoka savo karo šokius.

*
Per siauriausią upės šakos 

vietą veda medinis lieptas tiesiai 
į salos vidurį. Saloje skamba 
lietuviški žodžiai ir aidi skautiš
ko juoko klegesys. Šią vasarą 
čia buvo įsikūrę Chicagos jū
rų skaučių ir jūrų skautų sto
vyklos.

Peržygiavus lieptą rodyklės 
rodo į Bebrungą ir į Ūdruvę.

--Na, veizėk Unte, Bebrun- 
gas! Ar tik ne į Plungę būsim 
pakliuvę, -- šūkteli atvykęs šeš
tadienio svečias, kadaisegyvenęs 
prie Bebrungo krantų.

--Atspėjai, kaimyne, čysti že
maičiai čia gyvena, -- juokiasi 
užkietėjęs žemaitis, stovyklų ka
pelionas jūrų sktn. kun. J. Rai
bužis ir plačiau paaiškina sto
vyklos vardo prasmę. Pasirodo, 
iš visų 43 stovyklaujančių jūrų 
skautų, beveik visi yra jaunesnie
ji jūrų skautai bebrais vadinami. 
Taigi koks vardas gali geriau 
tikti bebriukų stovyklai jei ne 
Bebrungas!

Čia pat ir jūrų skaučių Ūdru- 
vės stovykla. Ir ten daugumoje 
stovyklauja jaunesnės jūrų skau
tės ūdrytėmis vadinamos. Nuo 
to duotas ir stovyklos vardas 
"Ūdruvė”.

Abiems stovykloms bendras ū- 
kio skyrius, virtuvės ir didelė 
valgykla, kurios centre iš gam

Taypymo įnašai, gauti iki
SPALIO 1O d., ir palikti ketvirčiui, 
gauna procentą nuo SPALIO 1 d.

NATIONAL BANK
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

tos gėrybių išdėstyti skautiški 
ir tautiniai ornamentai. Šiame 
rajone skamba sesių ūkio virši
ninkės valt. Rūtos Domarkaitės 
kulinariški nurodymai ir brolių 
ūkio pareigūnų A. Rimo ir K. 
Tamošiūno balsai.

♦

Brolių rajone baltuoja "laivo 
denio" bortas ir stiebe plevė
suoja trispalvė, JAV ir "Balti
jos jūros" tunto vėliavos. Iš va
dų palapinės pasitinka stovyklos 

Chicagos jūrų skautų Bebrungo stovyklos viršininkas G. Bubelis 
posėdžiauja su Udruvės vadovėmis: J. Kregždaite, J. .Eigelyte, R. 
Kviklyte ir J. Liškevičiūte. L. Knopfmilerio nuotrauka

viršininkas j. s. A. Levanas, 
kartu su štabo nariais valt.
K. Eidukoniu ir valt. Vyt. Mik- 
lium.

—Kaip sekasi stovyklauti indė
nų žemėje, -- klausiu.

--Puikiai! Skautaujam, žuvau- 
jam, varom viena po kitos "ca- 
noe" keliones, o indėnus irgi jau 
suspėjom aplankyt, -- šypsosi 
stovyklos viršininkas.

--Ar tas pušų kvapas neužmig
do jus dieną, ne tik naktį?

--Tas tai ne, bet mes turime 
nemalonesnę migdymo priežastį. 
Tai vaistai nuo poison-ivy, kurį 
čia "sukombinuoti" labai lengva.

Pasirodo, kad poison-ivygero
kai kamuoja stovyklautojus, nors 
tas visai negadina geros nuo
taikos. Prieš jį energingą "ka
rą" per dvi savaites vedė sto
vyklos komendantas ir sanita
ras v.v. Audris Aglinskas, šį 
savaitgalį išvykęs į baidarių 
kelionę Minnesotoje,

Nuo stovyklos uosto ateina van
dens sporto vadovas v.v. Julius 

Butkevičius. Uoste stovi plaus
tas.dinge ir keturi nauji "canoe", 
įsigyti tunto pastangomis. Čia 
pat srauniai bėga plati rausvo 
vandens Wisconsin upė, kuri savo 
dydžiu primena mieląjį Nemuną.

Pražygiavus stovyklos bažy- 
čią ir laužavietę ant stataus upės 
kranto, pasitinka sesių stovyklos 
palapinės, išdėstytos aikštėje 
gražiu pusračiu. Čia dvi savai

tes gyveno 44 "Juodkrantės" tun
to sesės vadovaujamos stovyklos 
viršininkės ps. Jonės Kregždai- 
tės, komendantės valt. J. LiŠke- 
vičiūtės, programų vadovės v.v. 
Ramunės Kviklytės, ūdryčių va
dovės valt. Jolandos Eigėlytės, 
adjutantės vair. Dalės Eidintaitės 
ir ūkio vadovės valt. Rūtos 
Domarkaitės.

Didelį pasisekimą sesių sto
vykloje turėjo gamtos paroda, 
kurioje atskiros valtys varžėsi 
išstatydamos kuo daugiau ir kuo 
įvairesnių augalų, gyvių, ak
menų, uogų ir kitko, ko buvo ga
lima surasti, ar sugauti stovyk
los saloje. Šioje parodoje pirmą 
vietą laimėjo undinių valtis, va
dovaujama valt. Aurelijos Gin- 
čauskaitės.

Svečiai ir stovyklautojai stebi pasiruošimus Jūros dienai. Iš kairės: Vyr. skautininko pavaduotojas 
Br. Juodelis, vyr. skautininke O. Zailskienė, Juodkrantės tunto tuntininkė A. Gasnerienė ir kiti.

M. Maksvyčio nuotrauka

Stovyklos metu buvo einamos 
laipsnių programos ir įspūdingai 
pravesti skaučių ir gintarių įžo
džiai.

į Jūros Dieną, surengtą tėve
lių ir svečių lankymo savait
galyje, atvyko didelis skaičius 
lankytojų bei stovyklauti negalė
jusių sesių ir brolių. Sesių sto
vyklą aplankyti atvyko Seserijos 
vyriausioji skautininke v. s. O. 
Zailskienė, o brolių stovyklą ap
lankė Brolijos vyriausio skauti
ninko pavaduotojas S. Br. Juode
lis. "Bebrungo" stovyklos trečios 
savaitės vadovavimui perimti at
vyko ir v.v. G. Bubelis. Atvyko 
ir abu tuntininkai su vadijų na
riais ir tėvų komiteto nariai su 
pirm. prof. M. Mackevičium, ir 
sesės kernavietės.

Jūros diena buvo pradėta laužu 
iš vakaro, kurį vedė j.s. A. 
Levanas ir v.v. R. Kviklytė. Lau
žo pradžioje į Tėvynę, į Bal
tijos Jūros krantus buvo paleistos 
keturios raketos kurios įvairio
mis spalvomis nušvietusios nak
ties padangę, panėrė į upės ban
gas. Keli gerai paruošti pasiro
dymai prie laužo įrodė gerą mū
sų mažųjų kūrybingumą, ir visai 
gerą lietuvių kalbos žinojimą.

Šeštadienį vėliavų nuleidimo 
metu, šeši bebrai kandidatai iš
kilmingai įžengė į jūrų skautų 
eiles, duodami jaunesniojo jūrų 
skauto įžodį.

Sekmadienis prasidėjo bendru 
vėliavų pakėlimu sesių stovyklo - 
je ir pamaldomis. Papusryčiavus 
buvo atliekamos pagrindinės 
Jūros Dienos iškilmės --vai
niko nuleidimas į gelmes, pa
gerbiant mirusius ir žuvusius 
jūrinės idėjos mylėtojus. Gumi
nis plaustas, nešantis vainiką 
su jo tarnyba, stovyklų viršinin
kus, Seserijos ir Brolijos aukš
tuosius pareigūnus, nuo prie
plaukos pasuko į upės vidurį. 
Vainiko nuleidimo proga žodį tarė 
j.v.s. L. Knopfmileris. Krante 
esantiems stovyklautojams, sve
čiams ir plausto įgulai atiduodant 
pagarbą, vainikas panėrė į upės 
bangas.

Didelį malonumą tėveliams, 
svečiams ir stovyklautojams su
teikė Jūros Dienos proga paruoš - 
tas "Baltaragio Malūno" vaidi
nimas, kurį sesės ir broliai 
išpildė, vadovaujant Daliai By- 
laitienei. Moderniškai, su suolais 
įrengtas valgyklos rajonas pui
kiai pavadavo teatro salę ir visas 
vaidinimas jaunųjų aktorių buvo 
atliktas gerai.

Sekmadienio popietėje skirstė
si stovyklų savaitgalio svečiai ir 
suko automobilius Chicagos link. 
Gražioje Wisconsin valstybės 
gamtoje paliko indėnų sala ir sto
vyklaujanti dar vieną savaitę 
Chicagos jūrų skautija. Stovyk
loje paliko ir nuolatos brolių 
ir sesių stovyklavimu besirūpi
nąs "Baltijos Jūros" tunto tun
tininkas j. ps. A. Butkevičius. 
Pasiliko ir kelios "Juodkrantės" 
jūrų skaučių tunto vadovės, ste
bėti ir padėti mūsų jaunimui 
išsilaikyti tikrajame skautybės 
kelyje.

Šiais metais vėl stovykloms 
vadovavę jaunieji vadovai parodė 
savo pasiruošimą užimti pavar
gusių vyresniųjų vietas mūsų did
žiojoje skautiškoje šeimoje.

s. Br. J.

Kas Oirm neskaito
- daug nustoja!

Solistė S. Klimaitė-Pautienienė po sėkmingo rečitalio Chicagoje, 
rugsėjo 23 d. Iš kairės: Jaunimo Centro direktorius Tėv. Dr. J. 
Kubilius, S. J., solistė S. Pautienienė ir koncertui akompanavęs 
prof. V. Jakubėnas.

V. Noreikos nuotrauka

KITI RAŠO:

KIEK AUKOJAMA IR KAM
PINIGAI EINA

„Darbininkas” atspaude 
tokio pavadinimo trumpą 
rašinį. Kadangi jis įdomus, 
jį čia ir perspausdiname:

„Altas išspausdino „Ame
rikos Lietuvių Tarybos Su
važiavimo” 1961 apyskaitą. 
Joje dėmesio verti pinigi
niai reikalai. Nuo 1959 lap
kričio 1 iki 1961 gegužės 31, 
vadinas, per pusantrų me
tų, aukų surinkta 62,778.91 
dol. Išleista paties Alto vei
klai 28,246.43, Vliko veik
lai — 18,000.

Alto išlaidose didžiausios 
pozicijos yra tokios: Infor
macijos biuro veiklai 12,500 
dol., tarnautojų algom ir 
raštinės reikmenim 6,644.04 
dol., Alto suvažiavimam ir 
važiavimam į Washingtoną 
5,607.77 dol., leidiniam 
(Biuletenis, ištraukos iš 
Congressional Record) 977. 
29 dol.

Kuria kryptimi eina žmo
nių nuotaikos aukoti, atsi
liepė suvažiavime kalbėtojai 
— Virbickas: Chicagoje mi
nėjimas davė mažiau pini
gų ; Devenienė: Los Ange
les kolonijoje plinta nepa
lankios nuotaikos Alto at
žvilgiu ; sudedama taip pat 
mažiau aukų; Aleksis: Wa- 
terbury Vasario 16 minėji
mo metu aukoja visi; nors 
šiais metais surinkta kiek 
mažiau, bet bendra nuotai
ka nėra smukusi; Paųrazie- 
nė: Detroite palinkimas yra 
mažiau aukoti.

Tokius faktus nurodo 
apyskaita. Jų priežastis ieš
kant tektų sustoti prie 

klausimų: ar jie reiškia au
kotojų didesnį abejingumą 
laisvės reikalui, ar jie reiš
kia didėjantį abejingumą 
organui, laikydami jo veik
lą nepakankamai gyvą ir ne
pakankamai produkt y v i ą 
tam laisvės reikalui?”

ŠYPSENOS
-— ☆ ☆ ☆ —

DU GYDYTOJAI netikėtai 
susitiko. Jie nesimatė nuo to 
laiko, kai baigė universitetą. 
Pirmasis padarė puikią kar
jerą, antrasis debiutavo sun
kiai. x

--Bet dabar tau sekasi? Tu 
susidarei gerą klijentūrą? -- 
teiraujasi pirmasis.

--O, taip. Dabar aš jau ga
liu leistis ir į liuksusą ir pa
sakyti kuriam nors klijentui, 
kad jis sveikas.

•
DU DRAUGAI po atostogų 

susitikę kalbasi.
--Kur praleidai atostogas?
--Aš atostogavau farmoje 

pas vieną ūkininką, Kentucky 
valstybėje.

--Ar gerai davė valgyti?
--Tu neklausk! Pirmą sa

vaitę padvėsė kiaulė, tai val
gėme aštuonias dienas kiau
lieną!... Po to padvėsė veršis, 
tai vėl valgėme aštuonias die
nas veršieną? Bet kai trečią 
savaitę sunkiai susirgo far- 
merio močiutė... aš išvažia
vau!...

•
LIŪDNOS išraiškos vyras 

įeina į cirko direktoriaus ka
binetą.

--AŠ galiu išpildyti vienin
telį pasaulyje programos nu
merį. Aš išeinu į sceną, iš
sitraukiu revolverį ir nu
sišaunu.

--Puiku, -- atsakė direkto
rius. -- Bet kas atsitiks, jei 
publika pareikalaus bisui?

®
EDIMBURGE, Škotijoje, 

vienas gydytojas išgydė mik- 
čiojantį. Vieną dieną mik- 
čiojantis skotas, atėjo pas gy
dytoją.

--Aš... aš... ne... nega... 
negaliu ka... kai... bėti...

--O, jūs mikčiojate? Tai 
lengva išgydyti. Grįžę namo 
paskambinkite į Buenos Aires 
mano kolegai dr. Smith ir jam 
pasakykite: Aš nebemikčioju, 
aš galiu kalbėti! Tą kartokite 
per telefoną vieną valandą.

--Ir... ir... aššš... pa...pa- 
sveikkk... siu?

--Taip, atsakė gydytojas, 
gausite tele---Tą dieną, kai 

fono sąskaitą!...
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Marija Varnienė Z. KATILIŠKIENĖ
/

Prieš 75 metus,Bakaičių, dva
re, Birkalnio vals. Raseinių aps
krityje, gimė Marija Kuraitytė 
--Varnienė, kurios visas ligšio
linis gyvenimas buvo ir tebėra 
paskirtas pedagogikai. Sakytume, 
čia nieko nepaprasto, tai kiek
vieno, atsidavusio savo pasi
rinktam darbui, kelias. Tačiau 
Marijos Varnienės kelias ypa
tingas tuo, kad ji visuomet ja
me stovėdavo, kaip pionierė, ir 
sunkiai kovojo už savo pasirink
tą tikslą. Niekad ji neatėjo į jau 
iškultivuotą lauką, kurį tebūtų 
reikėję prižiūrėti. Dirvonuojąs 
plotas buvo prieš ją, ir jame rei
kėjo kovoti su visų rūšių pikt
žolėm, ir tik mažais rėžiais 
tebuvo galima pasiekti norimo 
derliaus. Pradžia tokio darbo 
buvo, kai Marija Varnienė, bū
dama gimnazistė, grįžusi iš Pet
rapilio vasaros atostogoms, su
rinkdavo apylinkėje esančius vai
kus ir paauglius, ir mokydavo 
juos lietuviškai skaityti ir rašy
ti.

Šis jos pirmasis pedagoginis 
darbas daugelį kartų buvo "pa
įvairintas" rusiškųjų žandarų 
kratomis. Tačiau šitai jos ne
atbaidė. Priešingai, jinai su da
limi savo mokinių palaikė gyvą 
susirašinėjimą gyvendama Pet
rapilyje, tuo būdu suteikdama 
jiems galimybę, kiek galint dau
giau pralavinti jų lietuvių kalbą 
raštu. Neabejotinai didelė atra
ma jai buvo jos tėvas, kuris ne 
tik pritarė, bet ir skatino šiam 
darbui.

Baigusi gimnaziją, ir nega
lėdama patekti į medicinos fakul
tetą, dėl perjauno amžiaus, ji 
lankė ir baigė genekologijos ins
titutą, o kiek vėliau dvimečius 
gimnastikos ir pedagoginių žai
dimų kursus.

Tuo metu gimnazijose tik ką 
buvo pradėtas įvesti fizinio la
vinimosi pamokos. Ir taip Ma
rija Varnienė buvo viena iš pir
mųjų mokytojų, o aplinka, kurioje 
jai teko dirbti, nebuvo labai ma
loni. Didesnė dalis mokytojų šias 
pamokas laikė nereikalingomis, 
ar net laiko gaišinimu. Todėl 
Marija Varnienė, kaipo dėstyto
ja tokių "nerimtų dalykų", prad
žioje į mokytojų posėdžius ne
buvo kviečiama. Tačiau vos pus
mečiui praslinkus, jie negalėjo 
nepastebėti žymų pasikeitimą 
vaikuose. Jie pasidarė draus
mingesni ir kur kas atidesni pa
mokų metu. Ir taip Marija Var
nienė ne tik, kad buvo kviečia
ma į posėdžius, bet jos nuomo
nė bei pastabos priimamos su 
ypatingu dėmesiu.

Šalia savo tiesioginio darbo ji 
nepailstamai domėjosi kiekvienu 
metodu, lietusiu priešmokyklinį 
vaiko auklėjimą, o popiečiais lan
kė Liaudies Universiteto pedago
ginį skyrių. Praktinį darbą at
liko priešmokyklinio amžiaus 
vaikų klube. Čia darbas buvo 
bandomojo pobūdžio: suskirstant 
vaikus į kelias grupes, ir 
leidžiant kiekvienai grupei veikti 
skirtingu pagrindu. Kaip pati Ma
rija Varnienė išsireiškia: "tai 
buvo praktinis kelias, vedąs į 
Montesori metodą -- stebėjimas 
vaiko plėtros įvairiose jo darbo 
sąlygose".

Nuo 1917 metų ji dirbo Voro
neže su lietuvių pabėgėlių vai
kais. Ir 1918 m. pirmuoju eša- 
lonu grįžo į Vilnių. Nuo Čia jos 
visą ligšiolinį darbą būtų galima 
padalinti į dvi, jeigu ir nelygias 
dalis. Darbą savame krašte ir 
išeivijoje.

NEPRIKLAUSOMOJE 
LIETUVOJE

"Su jūsų (rusų) vaikais aš mo
kausi. su saviškiais dirbsiu." 

M. Varnienės mokiniai, ėję karo invalidų sargybą prie Karo mu
ziejaus. g. Gaidžiūno nuotrauka

Šituos žodžius Marija Varnie
nė pasakė vieno pasikalbėjimo 
metu rusų mokytojui. Dabar, pa
sižiūrėjus atgal, atrodo, kad šis 
jos troškimas, su grįžimu į Ne
priklausomą Lietuvą, turėjo iš
sipildyti. Jau vien dėl to, kad 
žmonių, taip kruopščiai pasiruo
šusių šiam darbui, labai nedaug 
tebuvo. O ypač, kiek tai liečia 
priešmokyklinį vaiko auklėjimą. 
Tačiau, pasirodo, buvo visai 
priešingai. Marijos Varnienės 
atmintyje pirmasis nepriklauso
mybės dešimtmetis įsirėžė, kaip 
ypatingai sunkus ir pareikalavęs 
baisaus kietumo, bekovojant už 
tai, kas atrodo turėjo būti sa
vaime suprantama. Kaip jinai 
jautėsi nesunku įsivaizduoti, ka
da jos visos sukauptos žinios ir 
metais išnešiotas entuziazmas, 
atsimušė į neįtikėtiną kai kurių 
žmonių ignoraciją. Betcharekte- 
ringa, ji nieko nekaltino ir nie
kam nejautė kartėlio, nes tai jai 
dar aiškiau parodė jos darbo rei
kalingumą ir atsakomybę prieš 
busimąją kartą.

Grįžusi į Vilnių Marija Var
nienė tuoj pradėjo dėstyti Vytau
to Didžiojo gimnazijoje. Len
kams užgrobus Vilniaus kraštą, 
ji apsigyveno Kaune ir tuojau įsi

Švenčiant Vasario 16, kad vaikams vaizdingiau perduotų šventės prasmę,Ravensburge buvo atkurtos 
Karo Muziejaus iškilmės. Nuotraukoje: dail. A. Varnas, D. Petrutytė ir M. Varnienė tarp mokinių. 

B. Gaidžiūno nuotrauka

jungė į priešmokyklinę auklėjimo 
organizavimo veiklą. Dėstėpeda- 
goginius žaidimus aikštelių vedė
joms suruoštuose kursuose, vė
liau dirbo Liet. Karininkų Šei
mų Moterų Draugijos suorgani
zuotame vaikų darželyje.

Pagaliau pamačiusi, kad nuola
tinis trukdymas jos darbo, iš
plaukiąs iš aplinkos visiško 
nesupratimo bei nenorėjimo su
prasti, negali duoti teigiamų iš
davų, ji įsteigė savo privatų vai
kų darželį.

Po pirmojo Tarptautinio Mon
tesori kongreso, kuriame Lietuvą 
atstovavo viena Marija Varnienė, 
ten baigusi pusmetį užtrukusius 
Montesori kursus darželių ve
dėjoms, jos darbui pamažu pra
dėjo susidaryti palankesnės są
lygos. Ji buvo kviečiama su
ruoštuose darželių vedėjoms 
kursuose supažindinti kursantes 
su Montesori metodu. Ir bendrai, 
šiam metodui imta rodyti plates
nis susidomėjimas. 1934 m. grį 
žūsi iš Prancūzijos, kur baigė 
antruosius TarptautiniusMonte
sori kursus, ir gavusi leidimą 
Lietuvoje atstovauti Montesori 
metodą, Marija Varnienė su ke- 

lėtą kitų, susipažinusių bei pri
tariančių šiam metodui, įstei
gia Montesori Draugiją. Steigė
jų tarpe buvo V. Lozoraitienė, 
dail. Adomas Varnas ir prof. 
St. Šalkauskas.

Laikui slenkant, šalia Monte
sori darželio įsteigiama ir tuo 
pačiu metodu vedama 4 skyrių 
pradžios mokykla. Bet karas vis
ką sutrugdė. Reikėjo pasitraukti 
iš savo krašto. Ten liko viskas: 
darbo bei mokslo priemonės, ku
rios pačios Marijos Montesori 
teigimu, buvo padarytos tokiu 
tikslumu, apie kurį ji visuomet 
svajojusi. Liko visas archyvas, 
liudijąs šio darbo pradžią ir 
tolimesnę eigą. Liko ir visi mo
kinių darbai.

VOKIETIJOJE

Karui pasibaigus, kada lietu
viai pradėjo rinktis į stovyklas 
ir pamažu organizuodamiesi 
steigti pradžios mokyklas, kai 
kur net ir gimnazijas, Mari
ja Varnienė matė, kaip neatidė
liotinai aktualu yra priešmokyk
liniam vaikui, nors kelias va
landas dienoje, turėti ramią, vie
nodą ir darbingą užuovėją, taip 
būtiną jo vystymuisi. Tada, ka

ro demoralizuota ir skurdo nu
alinta aplinka, negalėjo viso to 
vaikui duoti.

Ir taip 1946 m. liepos mėn. 
Marija Varnienė, talkininkaujant 
Montesorinio metodo pedagogei 
Domei Petrutytei ir dail. Ado
mui Varnui, įsteigia Ravensbur
ge Montesorinės mokyklos prieš
mokyklinį skyrių. Nelengva įsi
vaizduoti, kaip tai buvo galima 
padaryti. Neužteko vien gerų norų 
ir trupučio veiksmo. Kiek kieto 
ir juodo darbo šios mokyklos 
įsteigimas pareikalavo, žino tik 
Marija Varnienė ir su ja dirbę. 
Nebuvo nei mokslo, nei auklėjimo 
priemonių vaikams, nebuvo rei
kiamos literatūros. Pagaliau nei 
tinkamų patalpų darbui nebuvo.

Gautosios patalpos buvo nenau
dojamame būklėje. Ir jas sutvar
kė patys steigėjai, vaikų tėvų pa
dedami. Reikiamos mokslui ir 
darbui priemonės irgi didesne 
dalimi buvo pačių pagamintos. 
Jas ir dabar galima pamatyti 
Chicagoje veikiančiame Vaikų 
Židinėlyje. 1947 m. šalia prieš
mokyklinio skyriaus, vaikų tė
vams pageidaujant, ten buvo 
įsteigtas ir mokyklinis skyrius. 
Vėliau, šis žmonių vadinamas 
"vaikų darželis", Švietimo Val
dybos patvirtinimu vadinosi Mon
tesorinio Metodo Mokykla. Ji 
išleido dvi laidas mokinių, kurie 
turėjo teisę be egzaminų stoti į 
gimnaziją. »

Kad darbas mokykloje su vai
kais būtų sėkmingesnis, kas mė
nesį buvo šaukiami tėvų susi
rinkimai, kuriuose gvildenti visi 
opieji klausimai, liečią vaikų 
auklėjimą.

Švenčiamos šventės visuomet 
turėdavo stiprų tautinį atspalvį, 
ir mažiesiems būdavo, kiek 
galint vaizdingiau, perduodamas 
jų turinys. Taip, pav, švenčiant 
Vasario 16, buvo padarytas imi
tacinis paminklas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, jo fone didelis 
dekoratyvus piešinys, vaizduo
jąs Karo Muziejų su sodeliu.

Marija Varnienė, atsidūrusi tremty, nenuleido rankų ir tuoj ėmėsi organizuoti priešmokyklinio am
žiaus vaikų darželį. Nuotraukoje M. Varnienė 1946 m. Ravensburge tarp mokinių.

B. Gaidžiūno nuotrauka

Apeigos prie šio paminklo buvo 
atliktos pačių vaikų. Neabe
jotinai, jiems toks šventės per
davimas paliko gilesnį ir tik
resnį įspūdį, negu būtų palikęs 
vien tik pasakojimas.

Be to, kiekvienos švenčiamos 
šventės proga, buvo ruošiamos 
parodėlės mokslo ir auklėja
mųjų priemonių bei pačių moki
nių darbų. Šios parodėlės susi
laukė ypatingo vokiečių mokyto
jų ir darželių vedėjų dėmesio.

AMERIKOJE

Ir vėl Marija Varnienė stovėjo 
viena. Viskas jos gyvenime pa-

MUZIKOS GARSŲ KALBA 
FILME PARIS BLUES

Kiekvienas kūrinys ar inter
pretacija, gamtos vaizdas ar 
žmogaus elgesys, pergyvenama 
individualiai. Ir šis filmas, pil
nas džazo muzikos, kontrover
sinių veikėjų, menininkų ir kas
dienių žmonių, gali vienus žavėti, 
kitiems visiškai nepatikti.

Kas yratame"ParisBlues"?--
Tai Paryžiaus vaizdai ir gy

venimas, naktinis menininkų dar
bas bei jų džiaugsmai, meninin
kų siekimai ir ilgesys, muzikų 
meilė, jų silpnybės, jų stiprumas, 
jų filosofija, jų gyvenimo srovė.

--Yra du gyvenimai: dienos ir 
nakties gyvenimas. Jie labai 
skirtingi. Mūsiškis yra nakties 
gyvenimas -- sako juodukas mu
zikas, amerikietis, puikiai besi
jaučiąs Prancūzijos sostinėj.

Žmogui, nemėgstančiam dža
zo muzikos, šis filmas gali ne
patikti. Nes pora valandų, kaip 
senesnis europietis pasakytų, 
praeina "dideliame džazptriukš
me, kuris net ausį plėšia". Bet 
kas drįstų tvirtinti, kad džazo 
muzika nėra muzika? Kad tuose 
garsuose nėra žmogiškos kalbos 
įsijaustos, kalbančios iš širdies 
į širdį?

Gražus yra filmo vidury mo
mentas, kai garsus amerikiečių 
džazistas, negras, lankosi Pary
žiaus muzikų klube ir kai jis 

sikeitė, tik troškimas liko tas 
pat: dirbti su vaiku ir jam pa
dėti. Tuo labiau, kai jinai pa
matė, kad perteklio ir patogumų 
paženklintas gyvenimas nė kiek 
nemažiau pavojingas vaiko vys
tymuisi, už aną skurdą pokario 
Vokietijoje. Gal tik vaikai leng
viau "nuraminami", jų dvasinį 
alkį užkamšant nesuskaitomom 
medžiaginėm gėrybėm. Iš kurių, 
neabejotinai pati patogiausia 
priemonė yra televizija.

Taip Marija Varnienė, talki
ninkaujant Domei Petrutytei, 
pradėjo skaityti paskaitas savo 
namuose, ir pravesti platesnius 
pasikalbėjimus su tėvais, vi
sais jiems rūpimais vaikų auklė
jimo klausimais. Buvo įsteigta 
Montesori Draugija, nupirktos 
mokslo bei auklėjimo priemonės 
už Tautinės Sąjungos paukotas 
lėšas, ir pagaliau įsteigtas Vai
kų židinėlis.

Chicagoje veikiančiam Vaikų 
Židinėlyje, mes ir randame Ma
riją Varnienę, sutikusią savo 
75-tuosius gyvenimo metus, bū
relyje mažųjų lietuvių. Taip, kaip 
kadaise Bakaičių dvare, kai ji 
savo kaimynų vaikus mokė lie
tuviško žodžio ir rašto. Tik 
dabar ji dar padeda išsivystyti 
ir jų asmenybei.

Sukakties proga palinkėti 
Marijai Varnienei, kad ji ir to
liau paliktų tokia tvirta ir ne
palenkiama savo pedagoginiame 
ir tautiškame darbe, būtų gal ne
visai tikslu, nes tie kurie ją pa
žįsta, gerai žino, kad ji niekad 
nebuvo lengvai įtikinama, lygiai 
kaip nelengvai ji savo įsitikini
mų atsisako. Pro visokius epizo
dus, jos kelyje atsitiktinai pasi
painiojusius ji praeina tiesi, tik 
dar labiau pasiryžusi ir atsida
vusi savo darbui.

Tai gal tik tiek: kad ji ilgai 
dar, ilgai pasiliktų mūsų tarpe.

groja solo į kiekvieną savo gerą 
pažįstamą atskirai ir į visus jį 
sutikusius, juo sužavėtus, bend
rai. Jo pučiamasis instrumentas 
yra, tarytum, lūpos, kurios iš
sako pūtėjo pasiilgimą, jo pasi
sveikinimą, jo linksmą pokštą...

Ar čia reikia žodžių? Ne, žod
žių nereikia. Čia kalba garsai. 
Ir to negro draugai jam kiek
vienas atsako irgi solo, kiekvie
nas savo instrumentu, kiekvie
nas savaip. Čia skamba ilgesys 
ir audringi jausmai, ironija ir 
gyvenimo skausmas, meilės vir
pėjimai, nusivylimas ir, gal būt, 
mirties nuojauta.

Visi tie jausmai bendri žmo
gui, nors kiekvieno skirtingai iš
gyvenami. Ir užtat šita muzikos 
garsų pynė net pašaliečių klausy
tojų priimama su entuziazmu, su 
pritarimu. Čia vienas šaukia, 
kitas ploja, trečias susimąstęs 
žiūri į tolį --. kiekvienas išgy
vena.

Žinoma, tokia komunikacija 
pasiekiama tik per tikrą meno 
kūrinį, išimtą iš žmogaus šir
dies, o ne atsitiktinai išgaunant 
garsus, vistiek, iš pianino, gi
taros, smuiko, trombono, fleitos 
ar net džazinių lėkščių bei būb- 
no.

Be tikros menininkų kalbos yra- 
šiame filme ir tendencijų, kurios 

šiurkščiai įsirėžia šiaip darnia
me muzikų manifeste. Pavyz
džiui, toks juoduko ir juodukės 
pokalbis:

--Rasė? Kas yra rasė? Pary
žiuje aš -- tik muzikas, o ne 
negras muzikas.

--Grįžk namo (I Ameriką) ir 
dirbk ten, kur tu priklausai, -- 
sako jam mylimoji.

--Ten aš vėl būsiu juodukas. 
Ne, aš nebenoriu namo. Aš jau 
užmiršau namus ir nebenoriu jų 
prisiminti. Paryžiuje aš jaučiuo
si gerai, kaip namie, gėriau, 
negu namie.

Tai citatos minčių, ne žodžių. 
Toliau juoduko muziko mylimoji 
išvedžioja, kad pasaulis pamažu 
supras ir nebeskirs rasių, ne- 
berūšiuos žmonių pagal jų spal
vas.

Juodukai bent parodomi gerbią 
meilę. Baltiesiems šiame filme 
meilė -- tik epizodas, patogu
mas, kaip geri pietūs ar minkš
ta lova poilsiui. Tik viena Lillian 
(Joanne Woodward), mokytoja, 
įsimyli muziko sielą, kai susi
žavi jo kompozicija. Bet ji per 
greit ir per laisvai tą savo mei
lę jam pareiškia. Pirmas susiti
kimas, pirmas vakaras, ir jau jo 
meilužė. Dvylika savo atostogų 
Paryžiuje dienų ji yra kompo
zitoriaus Ram Bowen (PaulNew- 
man) patogumu, jo lepintoja ir 
maldautoja jo meilės. Ar jis my
li tą naivią mokytoją tikrai, ar 
tik skina naują žiedą savo įkvė
pimui, savo "mėlynų nuotaikų" 
išblaivymui? Paprastai, jam nau
jos moterys, jo paties žodžiais, 
tik dviems dienoms. Viena tik 
muzikinio klubo vedėja jam yra 
beveik nuolatiniu patogumu ir 
išsiblaškymu po sunkių, įtemptų 
pergyvenimų komponuojant mu
ziką džazui.

Po dvylikos dienų mokytoja 
grįžta į Ameriką, pas savo du 
vaikučius ir į savo klasę, palik
dama pamiltą muziką šaltą, ne
pajudinamą, tariamai atsidavu
sį tik muzikinei kūrybai ir nie
kam kitam. O gal tai ir yra tik
roji meilė? Meilė savo kūry
bai ir savo darbui. Mergaitė su
grįš svajonėse. Ir jeigu ji buvo 
tikrai pamilta, atsilieps jos vei
das ir jos siela jo dideliuose 
kūriniuose.

Šiame filme vaidina vienasge- 
riausių juodukų aktorių -- Sidney 
Poitier.

Alė Rūta

VISAIS fįk
APDRAUDOS 
REIKALAIS, <7 
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITISDENNETT

Hl 2-4450
642 Meiliv Ine Dr.

Clevelaatf 24
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MIRĖ KAPELMEISTERIS

Iš Lituanicos ir ukrainiečių Wings futbolo rungtynių Chicagoje. Kairėje pirmas A. Malinauskas, 
trečias H. Gavėnia. Centre matomas J. Kaunąs, ukrainiečio verčiamas iš klumpių . Antras iš deši
nės Lituanicos komandos kapitonas H. Jenigas. 90 minučių kova baloje baigėsi lygiomis. Pasekmė 2:2. 

A. Plėnio nuotrauka

BOSTON
Prof. Z. Ivinskis kultūros 

klube
Internacionalinio Institu

to patalpose, rugsėjo 23 d. 
vakare, įvyko pirmasis šio 
sezono L. B. Kultūros klubo 
susirinkimas. Naujasis klu
bo pirmininkas yra Dr. Bro
nius B a š k y s . Pagal 
nusistovėjusią tradiciją, jis 
ir buvo susirinkimo vado
vas, dailiai ir sklandžiai sa
vo darbą atlikęs.

Susi rinkimo kalbėtojas 
buvo prof. dr. Zenonas 
Ivinskis, atvykęs iš 
Romos Amerikon į Liet. 
Kat. Mokslų Akademijos 
suvažiavimą. Bostone jis

kalbėjo apie naujuosius Lie
tuvos istorijos šaltinius, 
daugiausia pasirodžius i u s 
antrojo pokario metu. Prof. 
Z. Ivinskis suminėjo visą 
eilę leidinių ir naujų požiū
rių į vieną ir kitą Lietuvos 
istorijos laikotarpį ar isto
rinę figūrą. Kalbėjo apie 
archyvus, kuriuose jis pats 
dirbo ir dirba, kuriuose ga
lima- atrasti nemaža įdo
mios ir vertingos medžia
gos apie Lietuvos praeitį.

Jo paskaita buvo tikrai 
įdomi, turininga ir gražiai 
kiaušy tojams patiekta. 
Prof. Z. Ivinskis pastebėjo, 
kad archyvai mūsų istori
kams atviri, nauji leidiniai 
nesunkiai įsigyjami, tik . . .

maža tėra dirbančių ir ma
ža Lietuvos istorija besido
minčių. Kai Lietuvoj oku
pantai Lietuvos istoriją be 
atidairos falsifikuoja, Va
karuose esą lietuviai savo 
darbais galėtų sudaryti ato- 
svarą. Iš tikro, pats metas 
skubėti ir sudaryti pastovią 
ir tvirtą mokslinio darbo 
bazę mūsų istorikams.

Kultūros klubo susirinki
me dalyvavo apie šimtas 
Bostono lietuvių. Paskaitos 
įspūdžiais pasidalinta prie 
tradicinio kavos puodelio.

St.

FLORIJONAS VALEIKA
Rugsėjo 21 dieną, 4 vai. ryto, 

Christian Welfare ligoninėje, 
East St. Louis III., mirė buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapel
meisteris Florijonas Valeika.

Velionis buvo gimęs 1883 me
tais gegužės 13 d. Gerviečiuo- 
se, Vilniaus krašte. 1907 metais 
baigė Petrapilio konservatoriją 
ir buvo priimtas orkestrantu į 
Rusijos karo laivyną. Laivyno 
vizitų metu yra koncertavęs Tur
kijoje, Italijoje, Tunise, Ispanijo
je, Portugalijoje, Prancūzijoje, 
Anglijoje, Argentinoje ir eilėje 
kraštų tolimuose rytuose. Pagal 
velionies pasakojimus, tekę groti 
dainuojant Enrico Caruso ir F. 
Šaliapinui.

Išsigalint Rusijoje komunistams 
jis pasitraukė į Estiją, o iš ten 
grįžo Lietuvon.

Iki 1940 metų, t.y. iki bolše
vikų antplūdžio, tarnavo Lietu
vos kariuomenėje (ilgiausiai 5 
P.P) vadovaudamas pulko or
kestrui.

Artėjant antram bolševikų ant
plūdžiui 1944 metais jis su Šei
ma paitraukė Vokietijon ir gy
veno Augsburge. Į, JAV atvyko 
1951 metais.

A. a. F. Valeika yra parašęs 
pramoginės muzikos kūrinių. 
Muzikologas prof. J. Žilevičius, 
F. Valeiką, kaip lietuviškų mar
šų autorių, stato J. Gudavičiaus, 
Gukausko, Visockio, Gailevi- 
čiaus, Lechavičiaus ir Br. Jo
nušo tarpe (L. E. XVIII tomas, 
410 psl.).

Velionis buvo gana populiarus 
žmogus. Kas tik jo nepažinojo 
Kaune, su aplodismentais jį su
tikdavo ir išlydėdavo Birštono 
ir Palangos pramogautojai, kai 
vasaros metu jis su orkestru 
atvykdavo jų linksminti. O ką 
jau bekalbėti apie A. Panemunės

gyventojus, kurie anais, nepri
klausomybės laikais, gausiai 
sekmadieniais rinkosi į A. Pa
nemunės bažnyčią, kai Šv. Mi
šių metu F. Valeikos vadovauja
mas 5 pulko orkestras išpildy
davo "Piligrimų giesmę" iš 
"Tranhauserio" (R. Wagner) ir 
kitus pasaulinio garso kūrinius.

Čia, East St. Louis, a.a. F. 
Valeika, kol galėjo, visada atsi
lankydavo į lietuvių parengimus, 
visada atiduodavo savo kuklią, 
bet nuoširdžią duoklę lietuvių 
bendruomenei ir kitiems labda
ringiems tikslams, kartais 
pagrodavo fleita,? ypač senosios 
kartos lietuvių subuvimuose. Su 
visais buvo malonus ir taktiškas.

A. a. Florijonas jau porą metų 
niekur viešai nebesirodė -- jis 
silpo palaipsniui.

Mirčiai jį paruošė ir visas

laidotuvių apeigas atliko East St. 
Louis lietuvių parapijos klebonas 
kun. dr. A. Deksnys. Didelei žmo
nių miniai dalyvaujant palaidotas 
Mt. Carmel kapinėse. Prie kapo 
jautrią atsisveikinimo kalbą pa
sakė A. L. B. E. St. Louis sky
riaus pirmininkas Z. Grybinas.

Velionies šeima (nesvei
kuojanti žmona ir 2 mokyklinio 
amžiaus vaikai) liko gana liūdno
je ekonominėje būklėje. Ona Va
leikienė gyvena 1215 N. 15th St., 
East St. Louis, III. East St. Louis 
lietuviai jau ištiesė jai pagalbos 
ranką.

Florijono jau nebėra. Jį kanki
nęs ilgesys grįžti į gimtąjį kraš
tą -- į Lietuvą, kur jo tėvų ir 
artimųjų kapai, jau nebeišsipil- 
dė. Jį -- tremtinį priglaudė sve
tima žemė.

R. J. Gintautas

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

Vąndeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN a SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

S T A T E M E N T

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR JITSIŲSKITE ši KUPONĄ

Prašau atsiųsti.......
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ..
Name

No. Street City Statė

DOWNTOWN—-PUBLIC SQUARE

MES DUODAM EAGLE STAMI’S EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SUTAUPĄS

BASEMENT—
CEDAR CENTER — RIDGE AND RIDGEWOOD DRIVE

12 PĖDU ILGIO KORIDORIŲ ir 
LAIPTU

KILIMAI
Su minkštos gumos apačia 

Guma - nereikia jokio pamušalo

12 PĖDŲ 
f27”xl44”)

KITI

6’
8’
9’

(27x72”)
(27x96”) 
(27x108”)

4-87

STATEMENT REQUIRED BY THE 
ACT OF AUGUST 24. 1912, AS
AMENDED BY THE ACTS OF 
MARCH 3. 1933. JULY 2. 1946 AND 
JUNE 11. 1960 (74 STAT. 208) 
SHOWING THE OWNERSHIP. MAN- 
AGEMENT. AND CIRCULATION OF

DIRVA, published Three times a 
Week: Monday, Wednesday and Fri- 
day. except for Holidays at Cleve- 
land. Ohio. for October 1, 1961.

1. The narnės and addresses of the 
publisher, editor, managinnc editor 
and business manager are: Publisher: 
The American Lithuanian Press & Ra- 
dio Ass'n. "VILTIS", Ine. (Not for 
profit). 6907 Superior Avė., Cleveland 
3. Ohio; Editor: Balys Gaidziunas, 3 17 
Corning Dr., Cleveland 8, Ohio; Man- 
aging editor: Jonas P. Palukaitis, 6907 
Superior Avė.. Cleveland 3. Ohio. 
Business Manager: Balys Gaidziunas, 
317 Corning Dr.. Cleveland 8, Ohio.

2. The owner is: (If owned by a 
corparation, its name and address 
mušt be stated and also immediately 
thereunder the narnės and addresses 
of stockholders owning or holding 1 
percent or more of totai amount of 
stock. If not owned by a corporation, 
the narnės and addresses of the indiv- 
idual ovvners mušt be given. If owned 
by a partnership or other unincorpor- 
ated firm, its name and address, as 
well as that of each individual mem- 
ber, mušt be given) The American 
Lithuanian Press 8t Radio Ass'n. 
"VILTIS", Ine. (Not for profit). 6907 
Superior Avė., Cleveland 3, Ohio; 
Board of trustees: Dr. VI. Ramanaus
kas — 18310 Marcella Rd., Cleveland 
19. Ohio; |. Čiuberkis — 127>O Cor- 
nado Avė., Cleveland 8. Ohio; A. 
Mackevičius — 12707 Bartfield Avė., 
Cleveland 8. Ohio; B. Veitas — 1224 
Shadycrest, Pittsburgh, Pa.: V. Ras
tenis — P. O. Box 1247, Woodhaven 
21. N. Y.

3. The known bondholders, mortg- 
agees, and other security holders 
ovming of totai amount of bonds, 
mortgages, or other securities are:

DYDŽIAI

2.87 12’ (27x144”)
3.87
4.47 21’ (27x252”)

24’ (27x288”) ....... 12.87

15’ (27x180”)
. 4.87
. 7.87
10.87

Tankiai suausti viscose rayon siūlai... visai nesivelia ... 
su minkštos gumos apačia! Gražių įvairiaspalvių kombi
nacijų, kurios ilgiau lieka gražios ir švarios. Pasirinkite 
iš žalių, maišytų, šokoladinių, smėlinių ar dryžuotų spalvų.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... 
Šaukite CHerry 1-3070.

Basement Rug Department
The May Company, Ali 3 Stores

none.
4. Paragraphs 2 and 3 include, in 

cases where the stockholder or sec- 
uritv holder appears upon the books 
of the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name of 
the person or corporation for whom 
such trustee is acting; also the state- 
ment in the two paragraphs show 
the affiant’s full knovvledge and belief 
as to the circumstances and condi- 
tions under which stockholders and 
securitv holders who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees. hold stock and securities in 
a capacity other than that of a bona 
fide owner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed. through the mails or 
othervrise, to paid subscribers during 
the 12 months preceding the date 
shown above was: (This information 
is required by the act of June 11, 
1960 to be included in all stątements 
regardless of frequency of issue) 
5875.

Balys GAIDZIUNAS
Editor and Business Manager 

Sworn to and subscribed before me 
this 2 day of October, 1961.

(SEAL)
Joseph P. Mull 

Notary Public 
My Commission expires 18 Feb., 1962
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KAD GREITAI NEPASENTUM - JUDĖK
Žmogui senstant jo judrumas 

ir pajėgumas mažėja. Tai nuo
latinis faktas, kuri matome kas
dieną. Vaikas vis bėga ir juda, 
anot to posakio, kaip gyvasis si
dabras. Paauglys žvalus ir vis 
skuba, išlieti savo perpildytą e- 
nergiją. Jis ištvermingas ir lyg 
be nuovargio. Subrendęs ir am
žiumi įpusėjęs jau rodo sulėtė
jimo ženklus, nes jam prireikia 
jau dažnesnio poilsio, ramumo 
valanda darosi miela ir reika
linga. O sulaukęs senatvės, kaip 
mes ją besuprastume ir vertin
tume, jau dažnai reikalingas laž- 
duke pasiremti. Kėdė ir lova to
kiam pasidaro artimi ir jau nebe- 
perskiriami draugai. Jis daž
niausia gyvena tik praeities pri
siminimais, kuriuose randa dar 
kiek pasitenkinimo. Tai sužadina 
kibirkštėlę gyventi ir net kurti. 
Ateičiai svajonių maža, o dar
bams stipresnį ryžtą sunku be- 
sukaupti, nes energijos veržlusis 
šaltinis jau išsekęs.

Šitokią padėtį vadiname senat
vę, kurios pagrindą sudaro fi
ziologiniai ir anatominiai paki
timai. Nuo to viso reiškinio nė 
vienas nėra laisvas ir negali 
tikėtis išimties, jei ir pakanka
mai ilgai .gyvena. Tačiau tie ta
riami senatvės reiškiniai ne vi
sus vienodu laiku veikia. Vienus

Dr. STEPONAS BIEŽIS

senatvės reiškiniai užtinka, pa
lyginti, dar pojauniam amžiuje, 
o kitus neveikia ir po ilgų me
tų. Taigi ir kyla klausimas, ku
riuos laikyti senais: ar pagal 
kalendorinių metų skaičių ar pa
gal sveikatos pajėgumą?

Ar vieną ar kitą imsime, ta
čiau ir į metų skaičių negalima 
ranka numoti. Jie kiekvienam 
daro savo įtaką, kuri vienus pa
veikia gana anksti, o kitus, lyg 
priveligijuotus, daug vėliau.

Šitokiai tariamai nelygybei e- 
sama tikro pagrindo, mokslinin
kai tai tiria ir jau gali tvir
tinti, kad daugelis chroniškų li
gų, pvz. reumatizmas, arterijų 
sukietėjimas (sklerozė), pakilęs 
kraujo spaudimas, inkstų ir ki
tų organų negalavimai, mutuki- 
mas, prastas maistas, stoka a- 
titinkamo poilsio ir kiti panašūs 
reiškimai veda į ankstyvų suse- 
nėjimą. Čia tikrasai kaltininkas 
yra ne tik išgyventieji metai, 
kiek nesveikumai, kurie dažnai 
pastoviai krikdo normalius fizio
loginius veiksmus, nebepajėgian
čius tiksliai atlikti savo paskir
ties. Šitokiose, prigimčiai nenor
maliose sąlygose, greitėja jėgų

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 59. Rima Pilipavičiūtė, 9met. amž. 
iš Toronto. Nuotrauka J. Pilipavičiaus.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 60. Saulius Plėnys, 4 met. amž., 
iš Chicagos. Nuotrauka A. Plėnio.

išsidėvėjimas, lyg vyktų važia
vimas neteptais ratais. O tai 
tikrai greitina senėjimą.

Tačiau šitokia senatvė prieš
tarauja kalendoriniam laikui, nes 
pagal kalendorinius metus, ši
tokie asmenys laikytini dar jau
nais, arba bent ne seniais.

Prisiminkime ir priešingą at
vejį, būtent, kada tie patys žmo
nės gyvena nekliudomi sendinan
čių ligų, tai jų fiziologiniai veiks
mai vyksta normaliai, ankstyvų 
sendinančių pakitėjimų neįvyksta 
ir tuo senatvės ženklams nėra 
progos pasireikšti. Vadinasi, 
žmogus nesusentų dar būdamas, 
pagal kalendorinius metus, jau
nas. O kad tai neįvyktų, kiek
vienas privalo rūpintis savo svei
katos geru išlaikymu, dėti vis
as pastangas išvengti ligų, o su
sirgimo atveju pasirūpinti gera 
medicinos pagalba.

Daugelis žmonių nejučiomis 
patys avė susendina dviem at
vejais: psichiniai ir fiziniai. Psi
chinį susenėjimą dažnai patys 
atsikviečia. Pavyzdžiui, pagy
venęs žmogus, neretai sukrėstas 
kokios nepalankios staigmenos, 
arba šiaip jau gyvenęs neįdomiai 
pilką gyvenimą, ir dar papildytą 
vienokiais ar kitokiais, nors ir 
nedidelės reikšmės nusivilimais, 
ima galvoti apie paties gyvenimo 
blankumą, jo nevertingumą. Ir to
kiai galvosenai esant telieka vie
na išvada: gyvenimas bevertis ir 
jis nieko negali duoti.

Toks žmogus, persiėmęs ši- 
tokiuo beviltiškumu, nors ir pa
jėgia atlikti rutinos dienos dar
bus, tačiau rytojus jo nežadina. 
Ir šitoks psichinis nusiteikimas, 
nors nesiekiąs kraštutinybės.bet 
ilgainiui trukdo fiziologinius or
ganų normalius veiksmus. O pa
galiau visa tai veda į susenėjimo 
reiškinius.

Daug tiesos yra žinomam po
sakyje , kad kol žmogus turi nau
jų idėjų, tol jis jaunas. Tos nau
jos idėjos, kokios jos bebūtų, pa
laiko žmogaus gyvą ir veiklų 
galvojimą. O tai stiprina fizio
loginius veiksmus, palaikančius 
jaunystės bruožus. Pakili dva
sia, optimistiškas nusiteikimas 
yra stipri jėga prieš susenėjimą, 
tarsi tas legendarinis jaunystės 
šaltinis.

Stiprios sveikatos išlaikymui 
žmogaus prigimtis reikalauja 
kasdieninio fizinio judesio, kuris 
privalo atatikti jo amžiui ir svei
katai. Žmonės dirbą fizinius dar
bus, gauna pakankamai tokių ju
dėsiu arba makštos. Jiems pro
blemų nesukelia, nebent būtų per- 
stiprus įsitempimas, kuris irgi 
dažniausia; sveikatos nežaloja 
kai užtektinai turima poilsio. Vi
dutinio rankų darbo darbininko 
sąlygos kaip tik padeda ilgiau
siai išlaikyti normalius fiziolo
ginius veiksmus. Ir tai užtik
rina susenėjimo nutoldinimą, jei 
visas gyvenimas būna tvarkingas.

Vadinami baltakalnieriai dar
bininkai ir dauguma profesionalų 
reikalingi specialaus fizinio dar
bo. Mat, jų raštinėse protinis 
darbas, dažnai sėdint, visą kū
ną stingdo. Daugelis tokių žmo
nių, neturinčių kasdieninės fizi
nės mankštos, bendras sveika
tingumas dažnai esti žemas, at
sparumas menkas ir senatvės 
pakitėjimas neretai įvyksta prieš 
laiką. Kitais žodžiais sakant, sto
ka atitinkamos kasdieninės 
mankštos veda į ankstyvą suse
nėjimą.

Šios grupės žmonėms bendras 
receptas būtų: kasdien, bent po 
keletą minučių susirasti kokį 
darbą, reikalaujantį vidutinio fi
zinio judėsio. O jei ko kito ne
surandama, tai kasdieną mylią 
ar kitą sparčiai pavaiščioti. Ir 
tai turi būti vykdama kasdien, 
bet ne kartą ar du į savaitę.

Tokia kasdieninė mankšta pa
deda išlaikyti žmogaus orga
nizmo veiksmus geroje būklėje, 
kelia atsparumą prieš ligas ir 
toldina fizinį ankstyvą sugniuži
mą. Šitokios kasdieninės mankš
tos ypatingai reikalingi pensi
ninkai, kurie apleidę visą savo 
gyvenimą dirbtus fizinius dar
bus, staigiai ir dažniausia nepa
ruoštai, nebeturi ko nusitverti. 
Šitoki staigi permaina daugelį 
jų pritrenkia psichiniai ir nema
žiau sukrečia fiziniai. Daugelis 
šitokių pensininkų iš nuobodumo 
ir neturėjomo ko veikti, liku
sią savo gyvenimo dalią pra
leidžia kėdėj sėdėdami ir snū
duriuodami. O tai tik skubina 
žmogaus organizmo visišką su
gniužimą, vedant į greitą gyveni
mo užbaigimą.

clevelande
ir apylinkėse

• Arch. Dr. S. Rudokas, 
virš 10 metų su šeima iš
gyveno Clevelande. Prieš 
pusantrų metų Sofija Ru
dokienė su sūnum Jurgiu 
persikėlė į West Sacramen- 
to, Calif., kur pirko didelį 
motelį. Arch. S. Rudokas, 
dėl pradėtų'statybų Cleve
lande pasiliko iki šių metų 
rudens. Dabar, užbaigęs 
tvarkyti bėgamuosius rei
kalus, iš Clevelando pas šėi- 
mą išsikėlė ir S. Rudokas.

Išsikeliant iš Clevelando 
buvo užsukęs į Dirvą atsi
sveikinti. Pasidžiaugė da
bartiniu Dirvos turiniu bei 
išvaizda ir jos reikalams 
paliko $10.00 auką.

Pagal architekto S. Ru
doko projektus pastatyta. 
Naujosios parapijos bažny
čia ir kiti jos pastatai Cle- 
velande, pora bažnyčių Chi
cagoje ir kt.

• Jonės Kvietytės, G. 
Donnell ir Vitalio Žukausko 
koncertas įvyksta spalio 7 
d. Slovėnų auditorijoje, 7 
vai. vak. šie menininkai pa
tieks įdomią programą. Neo
lithuanų orkestras gros šo
kėjams. šeimininkė paruoš 
turtingą bufetą.

Bilietus prašoma įsigyti 
Lietuvių prekybos namuose,

TIK TRIS
DIENAS!

'KRYŽIUOČIAI'
SPALIO 5, 6 IR 7 D.

Spalvotas filmas pagal 
H. Sienkevičiaus 

romaną

• Pamatysite daug istori
niu vaizdu iš KRYŽIUO
ČIŲ kovu prieš Lenkiją, 
Lietuvą ir kitus kraštus.

•Pamatysite daug roman
tikos ir meilės.

• Pamatysit istorines kau
tynes ties Žalgiriu!

Spektakliai spalio 5 ir 
6 d. nuo 6 iki 9 vai. 
vak. Spalio 7 d. nuo 3 
iki 6 vai. ir nuo 6 iki 

9 vai. vak.

Olympia TKeatre
E. 55 and BROADWAY 
CLEVELAND, OHIO

Dirvoje ar pas koncerto ren
gėjus: S. Laniauską, 1000 
Dillewood Road, telef. IV 
6-2152, V. Palūną, 1915 
Reyburn Road, telef. RE 
1-9648 ir V. Rociūną, 1892 
Lampson Rd. Bilietų kainos 
nuo 3 dol. iki 1.50 dol.

Šis koncertas rengiamas 
stovyklos Dainava naudai. Į 
garbės rėmėjų ir rėmėjų ei
les, šio koncerto proga, jau 
įsijungė per 90 asmenų. 
Rengia Dainavos stovyklos 
globos komitetas Clevelan
de.

• Giminėms, artimiesiems 
ir pažįstamiems pranešama, 
kad pamaldos už a. a. Oną 
Garmienę bus laikomos 
Naujosios parapijos bažny
čioje spalio 7 d., šeštadienį, 
7:30 vai. ryto.

• Pasklidus žinioms ir 
gandams, kad daug tūks
tančių siuntinių, pasiųstų į 
Lietuvą, grįžta atgal ir dau
geliui siuntėjų teiraujantis 
apie savo pasiųstus siunti
nius, Lietuvių Prekybos 
Namų (6905 Superior Avė.) 
vadovybė pasiteiravo atitin
kamose vietose ir tuo rei
kalu turi štai ką pranešti:

Siuntėjai, pasiuntę siun
tinius per Lietuvių Preky
bos Namus jokių nemalonu
mų neturės, nes L. P. Na
mai yra sąžiningų žmonių 
rankose ir per juos siunčia
mieji siuntiniai laiku ir 
tvarkingai pasiekia adresa- 
tą,

Parduodama delikatesų 
krautuvė

Nebrangi kaina. Gera 
apyvarta. Turi parduoti, 
nes išeina pensijon. Teirau
tis: 6510 Superior Avė., tel. 
361-6739. (119)

2-jų šeimų namas
Į pietus nuo Euclid Avė. 

Colonial Hts. (Lampson 
Rd.). Po 5 kambarius kiek
vienam bute ir 3 kambariai 
ant 3-čio aukšto. Nauji ga- 
zo pečiai, 2 automobilių ga
ražas. Namas visai gerame 
stovyje. Prašo $23,500.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estate 

1535 Hayden Avė.
MU 1-6100 — Office;
KE 1-4080 — Home

(H6)

3 šeimų East Cleveland 
į rytus nuo Noble Rd. ir į 
pietus nuo Euclid Avė. Po 
6 kambarius dviejuose bu
tuose ir trečiame 4 kamba
riai ir vonia, 4 garažai. Na
mas labai gerame stovyje ir 
gražioje apylinkėje. Mėne
sinės pajamos $300. Galima 
pirkti žemiau banko įkai
navimo. Skubiai parduoda
ma, dėl savininko išvykimo 
iš Clevelando.
2 šeimų po 5 kambarius 

Colonial Heights apylinkėje 
— $23,500.

Apžiūrėkite ir duokite pa
siūlymą.
Dona Cipkus — GL 1-4835 

WM. T. BYRNE — Realtor 
1535 Hayden Avė.

MU 1-6100

• Išnuomojamas kamba
rys šeimoje. Pageidaujama, 
moteris. Arti autobuso. Tei
rautis: UT 1-9359.

• Ieškoma moteris namų 
darbui, rytinėj miesto daly, 
pusei savaitės, šaukti teler. 
SK 2-3099. (115)

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPĖH EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

•y.

JAKUBS .& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & W ibiam J. Jakubs

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

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

I.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties teL: LI 1-4611
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KAS IR KUR?
• Lietuvių Studentų Sąjun
gos centro valdyba pasi
skirstė pareigomis: Arvy
das Rimas — pirm., Rima 
Kašubaitė — vicepirm., Bi
rutė Cicėnaitė — sekret., 
Jonas Vaičiulis — ižd., Rū
ta Kviklytė ir Algirdas Sau
lis — spaudos vedėjai, Jūra 
Gailiušytė — užsienio rei
kalų vedėja.

• Juozas Zimblys, Dirvos 
skaitytojas ir prieš keletą 
metų iš Kolumbijos persi
kėlęs j Brooklyną, N. Y., su 
žmona Erika, kuri kilimo 
šveicarietė, tačiau pramo
kusi lietuviškai, rugsėjo 30 
d. išskrido 7 sav. atostogų j 
Europą aplankyti savo gi
minių. Pirmiausia jie pa
sieks Stockholmą, kurio 
apylinkėse ištekėjusi Erikos 
sesuo. Iš čia skris -į Bazelį 
motinos bei uošvės lankyti. 
Pabuvę puspenktos sav. 
Šveicarijoje, Zimbliai pa
trauks dar į Ispaniją, Bar- 
celoną, kur Erikos brolis 
yra žinomas prekybininkas.

Išleidžiant į tolimas atos
togas, buvo surengtos iš
leistuvės, kur dalyvavo bū
relis bičiulių,- jų tarpe Vla
das ir čelestina šiultės, ku
rie, kaip ir Zimbliai, prieš 
porą metų iš Kolumbijos

Po sunkios ligos, spalio 3 dieną, 1 valandą ry
to, namuose, aprūpinta šventais sakramentais, už
migo Viešpatyje mūsų mylima žmona, motina ir 
sesuo

• A. t A.
VALERIJA ALKAITIENĖ-TŪBELYTĖ.

Pašarvota Jakubs Funeral Home, 6621 Edna 
Avė. Laidotuvės iš Clevelando lietuvių šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios į Kalvarijos kapines po 9 va
landos pamaldų, šeštadienį, spalio 7 dieną.

Gedulingos pamaldos Chicagoje bus Tėvų Jė
zuitų koplyčioje šeštadienį, spalio 7 dieną, 9 va
landą ryto. Prašome pasimelsti.

Nuliūdę vyras Antanas, dukterys 
Audronė ir Milda, sūnūs Saulius 
ir Algimantas, sesuo Elena Vaiče- 
liūnienė su šeima Chicagoje ir se
suo Aleksandra Vabalienė, Lietu
voje.

Tėvu’ Rytų Vokietijoje mirus,

RŪTĄ DAILIDIENĘ

ir šeimą nuoširdžiai užjaučia

E. ir Alf. Steponavičiai 
H. ir Vyt. Senkai 
Al. ir Ant. Mikoliūnai

Mielam

PROF. K. ŽALKAUSKUI

mirus, jo žmonai ir artimiesiems gilią užuojautą

reiškia

Marta ir Juozas Brazaičiai

LAKE HOTEL, 
ASBURY PARK, N. J.
Sezono uždarymo proga 

įvyko gražus koncertas. 
Koncerte operos solistė Ju
zė Augaitytė su dideliu įsi
jautimu išpildė: K. V. Ba
naičio, A. Kačanausko, V. 
Sarpaliaus, B. Budriūno kū
rinius ir ištraukas iš operos 
"Gianni Sehicehi” G. Pucci- 
ni. Smuikininkas T. Katzas 
pasmuikavo: Massenet, čai- 
kowskio, Aner, Paradis ir 
Sarasate veikalus. Bronė 
Venckienė padeklamavo ir 
gražiai pravedė koncertą. 
Solistams akompanavo Al
girdo Kačanausko vadovau
jami solistas Liudas Stukas, 
"Operetės” choro bei "Rū
tos” ansamblio jaunimas 
padainavo, o Bronė Venc
kienė dar kartą padeklama
vo. Publikos į šį parengimą 
suvažiavo ne tik iš New 
Jersey, bet ir iš New Yor
ko, Pa. ir Conn. valstijų.

• Visiems, dalyvavusiems 
bei prisidėjusiems prie a. a. 
Dr. .Jono Paplėno mirties 
metinių suruošimo, tariamė 
širdingą padėką.

Bronė Paplėnienė ir 
dukterys

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
A.L.T. S-gos Centro Val

dybos pageidavimas pagy
vinti veiklą rado gyvą at
garsį Chicagoje.

Spalio 30 d. Dubysos sve
tainėje įvyko platesnis pa
sitarimas veiklos klausi
mais.

Pasitarime dalyvavo virš 
20 asmenų. Skyriaus pirmi
ninkas A. Janukaitis supa
žindino dalyvius su svarbes
niais klausimais, kuriuos

Jadvygos Matulaitienės tautinių šokių grupės New Yorke mergaičių būrelis. Stovi iŠ kairės: Ramunė 
Vilkutaitytė, Eglė Sodaitytė, Daiva Alytaitė-Kezienė, Aldona Šileikytė, LigijaBabarskaitė; sėdi: Virgilija 
Matekūnaitė ir Irena Butrimaitė. Vyt. Maželio nuotrauka

LIETUVIŲ SIUNTINIAI NEPASIEKĖ LIETUVOS

Vyt. Valiukas iš New Yorko grįžta į Chicagą.- Trūksta vyry šokėjų. ■ Garsas 
bus spausdinamas Brooklyne.

New York, N. Y. — Ne
mažai New Yorko ir apy
linkės lietuvių, siuntę arti
miesiems į Lietuvą gėrybių 
siuntinius per vieną New 
Yorko persiuntimo firmą, 
šiuo metu susirūpinę tų 
siuntinių likimu. Paprastai 

reikia skubiai apsvarstyti 
ir vykdyti. Jų gana daug:

Į Alto Chicagos skyriaus 
metinį konferenciją paskir
ti 7 asmenys su inž. V. Ma
žeika priešakyje.

Spalio 28 d., 7 vai. vak. 
B. Pakšto svetainėje ruošia
mas Tautinės Sąjungos Chi
cagos, Cicero ir East Chi
cagos skyrių bendras ban- 
ketas-balius su menine pro
grama ir šokiais.

Spalio 8 d. B. Paplėnienės 
bute įvyks ponių pasitari
mas moterų sekcijos prie 
Chicagos Tautinės Sąjun
gos skyriaus steigimo. Taip 
pat bus aptarta būsimam 
baliui skanių užkandžių pa
gaminimas.

Cicero Tautinės Sąjungos 
skyriaus vicepirm. dr. K. 
Sruoga painformavo daly
vius, kaip praėjo žurnalistų 
balius, kuriame daug ben
draminčių dalyvavo. Davė 
■gražių sumanymų būsimam 
baliui.

Alto Chicagos skyriaus 
pirmininkas dr. A. Virbic
kas painformavo dalyvius 
apie Alte esamus nesklan
dumus ir siūlė, kad Tauti
nės S-gos atstovai būsimo
je konferencijoje keltų 
klausimą, kad į Alto centrą 
ir skyrius būtų įsileista 
daugiau organizacijų, kaip 
jaunimo, bendruomenės ir 
kit. Tuo būdu atsirastų dau
giau gyvumo veikloje. Pa
siūlymas teisingas, bet var
gu užkietėjusios širdys ir 
ausys paklausys.

Pokalbyje iškilo ir II Dai
nų šventės legalių ir nele
galių komitetų sudarinėji- 
mas, jų tikslai ir siekiai. 
Gaila, kad tokiais neapgal
votais ar persigalvotais žy
giais įnešė į lietuvišką vi
suomenę n e p a sitikėjimo, 
daug kalbų, spėliojimų ir 
įtarinėjimų.

Žurnalistas Vytautas 
Kasniūnas, kurį laiką gra
žiai talkininkaują Margučio 
radijo programoms.

Spalio mėn. 17 d. sueina 
vieneri metai nuo Chicagos 
skyriaus nario dr. Stepono 
Stankaus mirties.

J. Jurevičius 

siuntiniai adresatus Lietu
voje pasiekdavo per 6-8 sa
vaites, o kartais ir greičiau, 
gi dabar ir per penketą mė
nesių siuntiniai adresatų 
nepasiekė.

Eina gandas, kad firmos 
savininkas patekęs į finan
sinius sunkumus ir priimtus 
siuntinius tebelaikąs New 
Yorko sandėliuose, bandy
damas iš susidariusių sun
kumų iškopti. Bankrutavi- 
mo atveju nukentės siuntė
jai: siuntinius gal gaus at
gal, bet įmokėtų už persiun
timą pinigų — apie 50-80 
dol. už. siuntinį — ne.

*
Dramos aktorius ir reži

sierius Vytautas Valiukas, 
kalbama, žada nuolatiniam 
apsigyvenimui grįžti iš New 
Yorko į Chicagą atgal. Tra
giškai žuvus rež. Antanui

MŪSŲ RĖMĖJAI
Dirvos metinei šventei 

ateinant atsiuntė paramos:
Balys Chomskis, Chicago $5.00
L. Puskepalaitienė, Detroit 5.00
J. B. Borden, Matteson 5.00
J. Motejūnas, Chicago 2.00
Vyt. Montvilas, Toronto 4.00 
A. Ibenski, 5.00
J. Osbal, Chicago 1.00
A. Ambraziūnas, Los
Angeles 5.00
V. MiceviČius, Toronto 2.50 
L. Juodytė, Brooklyn 5.00 
G. Būgaitė, Scranton 5.00
K. K. Pazemėnas.Torrance 3.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

Chicagoje susituokė Vilūne Malioriūtė ir Justinas Kirvelaitis. Jaunavedžiai susilaukė visos eilės 
organizacijų sveikinimų ir vestuvinėje puotoje daug svečių. Nuotraukoje iš kairės: A. Baltramonaitė, 
R. Juškevičiūtė, L. Kerulytė, S. Norkutė, N. Prapuolenytė, A. Petrulytė, Vilūne ir Justinas Kirvelaičiai, 
A. Banys, Z. Pajaujis, A. Zaparackas, A. Malinauskas, A. Nedzinskas, J. Gerulaitis. Priekyje Vilūnės 
brolis Jonukas. P. Petručio nuotrauka

Škėmai, atsisakant organi
zacinio ir režisūrinio darbo 
akt. Vitaliui Žukauskui ir 
rež. Vyt. Valiukui išsike
liant, — aktyvesnės New 

Los Angeles lietuvių gegužinėje susitikę inž, Motejūnas ir kon
sulas dr. Bielskis, tariasi kolonijos aktualiais reikalais.

L. Kančausko nuotrauka

Yorko lietuvių organizaci
jos susirūpinusios, jog ne
bus kam organizuoti kad ir 
retus dramos spektaklius, 
kuriuos New Yorko lietu
viai vis dėlto gana skaitlin
gai lankydavo.

New Yorke yra dar du 
buv. Kauno dramos teatro 
aktoriai — Toska Daubarai- 
tė-Skobeikienė ir Kazys Va
siliauskas, — kurie tačiau 
režisūrinio .darbo iki šiol 
nesiėmė.

*
Lietuvių tautinių šokių 

grupė Brooklyne, kuriai 
virš dešimt metų intensy
viai vadovauja Jadvyga Ma
tulaitienė, po vasaros karš
čių vėl pradėjo repeticijas 
Apreiškimo parapijos salė
je kiekvieną penktadienį. 
Kai kuriems šokėjams dėl 
svarbių priežasčių iš grupės 
išstojus, stokojama vyrų 
šokėjų. Moteriškoji lytis, 
kaip ir visur pasaulyje, ir 
čia dominuoja.

*
Liet. Rymo Katalikų Su

sivienijimo organas Garsas, 
šios organizacijos vadovy
bės nutarimu numatytas 
leisti tik vieną kartą per 
mėnesį, dabar bus spausdi
namas Tėvų Pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Ki
to susivienijimo — SLA — 
organas Tėvynė, kurio re
daktorius ir linotipininkas
M. Vasil neseniai mirė, yra 
patekęs į tuos pačius sun
kumus, kaip ir Garsas: Lie
tuvio linotipininko proble
ma. (jso)


	1961-10-04-Darvia 0001
	1961-10-04-Darvia 0002
	1961-10-04-Darvia 0003
	1961-10-04-Darvia 0004
	1961-10-04-Darvia 0005
	1961-10-04-Darvia 0006
	1961-10-04-Darvia 0007
	1961-10-04-Darvia 0008

