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Pastangos gerinti ALT veikla ir 
krizė Lietuvos Laisvės Komitete
Kaip žinia, Amerikos Lietuvių 

Tautinė Sąjunga nesiriboja vien 
savitarpine veikla, jos nariai ak
tyviai reiškiasi ir bendrinėse lie
tuvių organizacijose: Amerikos 
Lietuvių Taryboje, Bendrame A- 
merikos Lietuvių Šalpos Fonde, 
Lietuvos Laisvės Komitete, Pa-

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
Iš gynimosi reikia 

pereiti j puolimą
Už savaitės Amerikos, Ang

lijos, Prancūzijos ir Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeriai susitiks Paryžiuje 
susitarti dėl derybų su rusais.

Šiuo momentu abiejose pu
sėse vyksta atsikvėpimas. Jis 
bus, be abejo, trumpas, nes 
Kremlius vėl atnaujins puoli
mus, kai ras reikalinga. Per 
tą laiką vakariečiai nori savo 
tarpe susitarti dėl vieningos 
politikos.

Pasaulio jėgos persvara 
paskutiniais metais buvo pa
linkusi komunistinio bloko pu
sėn dėl Sovietijos karinės ir 
sunkiosios pramonės išvysti - 
mo, komunistinės Kinijos 
iškilimo ir kolonialinių im
perijų subirėjimo. Bet tuo pa
čiu laiku Europos politinė ir 
ekonominė evoliucija neleido 
sovietams skintis pergalės 
laurus. Kolonijų praradimas 
Europos valstybėms nė kiek 
nesukliudė pakelti gyvenimo 
lygį aukščiau, negu anksčiau 
buvo. •

Ir kai vakariečiams Europa 
yra stipriausia vieta, Krem
liui -- silpniausia. Šiame var
žybų objekte dėl pasaulio už
valdymo, Kremlius yra la
biausiai nepridengtas. Rytų 
Europos kraštuose komunis
tams iki šio laiko nepavyko 
pilnumoje įsistiprinti. Nepa
sitenkinimas komunistais so
vietų užimtuose kraštuose 
yra didelis, bet Washingtonas, 
Londonas ir Paryžius bijo su
kelti antikomunistinius su
kilimus, ' nesijausdami galė
siąs padėti.

Vakarai turėtų išnaudoti 
diplomatijoje šią silpną prie
šininko vietą.

Reikia, kad Vakarai su
prastų savo tikrą jėgą ir pe
reitų į puolimą. Iki šio laiko 
Kremliui sekėsi vakariečius 
išlaikyti gynimosi pozicijoje.

•

Kad derybos tarp Vakarų ir 
Rytų duotų patenkinamų rezul
tatų, vakariečiams nepralai
mint, Vakarai į Kremliaus 
puolimą turi atsakyti kontra
puolimu. Tai primena "ap
skaičiuotą riziką", kurią 
praktikavo buvęs JAV val
stybės sekretorius Foster 
Dulles. Bet paskutiniais me
tais rusai yra nukopijavę šią 
strategiją. Jie paremia savo 
diplomatiją jėgos demonstra
vimu ir susilaiko tik tada, 
kai jau būna ant prarajos kraš
to.

Jei Vakarai irgi laikysis 
lygiai tos pačios strategijos, 
galbūt, bus maža vilties iš
saugoti taiką. Bet jei rusai ži
nos, kad Vakarai yra nusista
tę vesti tvirtą politikos lini
ją, nuo kurios niekad nesi
trauks, turės su tuo skaitytis 
ir karo rizika bus pašalinta.

šaulio Lietuvių Bendruomenėj ir 
kitur.

Dr. Bronius Nemickas, ALTS- 
gos antrasis vicepirmininkas, 
būdamas aktyviai įsijungęs į tų 
bendrinių org-jų veiklą, Sąjun
gos valdybai pasiskirstant pa
reigomis, sutiko stebėti jų darbą 
ir, reikalui esant, bendradar
biauti.

Čia jis, atsakydamas į pateik
tus klausimus, trumpai apibudi
na minėtų org-jų dabartines nuo
taikas ir, kaip S-ga jose daly
vauja.

--Tamsta esate jau kelerime
tai ALTo narys, atstovaująs tau-

tinę srovę, berods, revizijos ko
misijos narys, ką galėtumėtepa- 
sakyti apie jos veiklą?

--Anaiptol, nedrįsčiau kritiš
kai vertinti Amerikos Lietuvių 
Tarybos kilniųjų tikslų, bet ne
galiu būti ir jos darbo metodų 
palankus vertintojas. ALTas, 
kaip žinia, įsteigtas prieš 20 
metų, kad lietuvių tautai padė
tų nusikratyti bolševikine vergi
ja ir Lietuvai atgauti politinę 
nepriklausomybę. Tarybos orga
nizacinę struktūrą ir jos darbo 
metodus, aišku, apsprendė ano 
meto gyvenimo sąlygos. Tačiau, 

(Nukelta į 2 psL)
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DR. BRONIUS NEMICKAS, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
valdybos antrasis vicepirmininkas, aktyviai reiškiasi ir bendrinė
se lietuvių organizacijose: Amerikos Lietuvių Taryboje, BALFe, 
Lietuvos Laisvės Komitete, Pasaulio Lietuvių Bendruomenėj ir kitur. 

G. Peniko nuotrauka

Dail. Vlada Stančikaitė-Abraitienė, rengiamoj savo dailės darbų parodoj Clevelande išstato tapybos 
ir grafikos darbus. V. Pliodžinsko nuotrauka

TAI DARAU IŠ MEILES LIETUVOS ATŽALYNUI
Virš 40 lietuviškų knygų gabi iliustratorė dailininkė Vlada 

Stančikaitė-Abraitienė, ruošdami savo dailės darbų parodą gruo
džio 1 0 d. Clevelande, atsako į Dirvos redaktoriaus klausimus.

Esame pažįstami dar iš to me
to, kada Jūs dalyvavote Žemės 
Ūkio Rūmų rengiamam konkur
se paruošti jaunųjų ūkininkų pa
rodoms plakatus. Atsimenu Jūsų 
labai simpatiškas žąseles ir di
delius krepšius patrauklių daržo
vių. Jūs tada mokėtės Meno Mo
kykloje Kaune. Įdomu, kokius į- 
spūdžius iš ten išsinešėte?

sakymus į mano klausimus.
Tais Pat metais, pasitobulini

mo tikslais, išvykau į Pary
žių, bet Antrojo pasaulinio karo 
grėsmė artėjo ir 1939 m. grį
žau Lietuvon.

- -Gal galėtumėt papasakoti 
apie savo dalyvavimą dailės pa
rodose gyvenant Lietuvoje ir 
svetur?

darbais.
Sao Paulo mieste Brazilijoje 

priklausiau Brazilijos dailinin
kų sąjungai.

—Kelerius metus esat gyvenu
si Vokietijoje, stovyklinį gyve
nimą. Kokias sąlygas ten turė
jote kūrybiniam darbui?

(Nukelta į 5 psl.)

--Tas klausimas mane sugrą
žina į žydrąjį pasaulį, kur jau
nųjų sielos, kupinos veržlumo ir 
ieškojimų vis naujo, dar nežino
mo.

Meno Mokykla man buvo tas 
švyturys, kurio siekiau nuo vai
kystės ir pasiekus tikėjau ten 
rasianti visus atsakymus į mano 
klausimus.

Po šešerių metų -- 1938 m. 
iš jos išsinešiau geriausius 
atžymėjimus ir premiją už dip
lominį darbą, bet ne visus at-

PRANCŪZIJA TARP KOMUNISTINIO REŽIMO IR
FAŠISTINĖS DIKTATŪROS PAVOJU

[Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)
Pusketvirtų metų pakanka, kad 

įvertinus vyriausybę ir jos dar
bus. Atrodo, kad Penktoji Pran
cūzijos Respublika savo pažadų 
ir į ją įdėtų vilčių neišpildė. 
Ji gimė 1958 m. gegužės mė
nesį, kai ketvirtosios Respub
likos parlamentas, kuris buvo 
išrinktas, kad baigtų Alžiro ka
rą ir kuriam esant valdžioje tas 
karas dar labiau išsivystė, at
sistatydino.

De Gaulle vyriausybės nesuge
bėjimas baigti karą sustiprino 
Alžiro FLN (Tautos išlaisvinimo 
frontą). ’ Dabar FLN tai nebe 
būriai daugiau ar mažiau ap
driskusių ir pusiau basų vyrų, 
tai jau tikra kariuomenė, tu
rinti savo šefus, disciplinuota, 
uniformuota ir dažnai nei kiek 
ne blogiau ginkluota, kaip pran
cūziškoji. Be to, jei pradžioje, 
tik nedidelis elitas troško Al
žiro nepriklausomybės, dabar 
to nori ir pasiruošus tam tiks
lui kovoti ir mirti 90% visos 
tautos.

Iš kitos pusės ir "vidaus" prie
šas, taip vadinami OAS sustip
rėjo, kurios viršininku yra gene-

rolas Salan ir aktyviais nariais 
daug kitų generolų bei pulkinin
kų. Pirmą sykį tie inicialai pa
sirodė vasario mėn., tai buvo 
pranešimai, kuriais Alžiro akty
vistai, ar, kaip jie tada save

vadino -- rezistentai, skelbė vi
suomenės žiniai, kad jie susi
jungia bendrai kovai -- Alžiras 
turįs likti prancūziškas ir vienu 
iš jos departamentų.

(Nukelta į 2 psl.)

--1942 m. su grafika ir tapy
ba dalyvavau apžvalginėje dai
lininkų parodoje Kaune.

1943 metais Dailės parodoje 
Vilniuje. (Tais pat metais, vai
kų liter. žurnalo "Žiburėlis" 
viršelių konkurse Kaune, laimė
jau I premiją.

1947 m. dalyvavau Baltijos 
Kraštų parodoje Vokietijoje.

1952 m. dalyvavau Pirmoje 
lietuvių dailės parodoje, Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, iš- 
statydama 90 tapybos, grafikos 
ir temperos kūrinių.

1953-54 m. Lietuvių dailės pa
rodoje Chicagoje su tapybos.gra- 
fikos ir temperos kūriniais.

1955 m. "Arte sacra Lituana" 
parodoje Rio de Janeiro, Bra
zilijoje, su tapyba.

1957 m. Liet, dailės parodoje 
Chicagoje su grafika.

1957 m. Dalyvavau "Associacao 
Paulista de Belas Artės" parodo
je Sao Paulo mieste Brazilijoje, 
su tapyba ir grafika.

1960 m. A. L. Dail. Sąjungos 
parodoje Chicagoje dalyvavau su 
tapybos temperos ir akvarėlės

ŽINIOS IŠ VISUR

Britų Commonwealth valstybės nelabai pritaria Macmillano vyriausybės nutarimui prisijungti prie 
Bendrosios Europos Rinkos.

TETA COMMONWEALTH: -- Einam, Mac, palik ją ramybėje!...

• JAV paleista Atlas ra
keta iš Cape Canaveral, 
sėkmingai apie žemę du 
kartus apskraidino 37 sva
rų beždžionę ir tuo paruošė 
kelią greitam žmonių skrai- 
dinimui. Buvo numatyta 
skristi tris kartus, bet mok
slininkams pajutus kai ku
riuos netikslumus; buvo pa
sitenkinta dviems apskridi- 
mais.

Skrendama buvo 17,500 
mylių greičiu. Nuo žemės 
aukščiausias pakėlimo taš
kas buvo 146 mylios, o že
miausias 99 mylios. Rake
tos kapsulė su beždžione 
buvo nuleista už 255 mylių 
nuo Bermudos.

Po šio bandymo paskelb
ta, kad apie žemę skristi 
yra parinktas astronautas 
John H. Glenn, 40 m., kili
mo iš Ohio, marinų pulki
ninkas leitenantas. Jei jis 
negalėtų, tada skristų lai
vyno lt. cmdr. Scott Car- 
penter, 36 metų.

• Prezidentas J. F. Ken
nedy artimiausiu laiku nu
mato keliones į Venezuelą 
ir Kolumbiją.

• Numatoma, kad 1962 
m. naujokų šaukimas į JAV 
kariuomenę bus didesnis, 
negu buvo paskutiniais trim 
mėnesiais šiais metais. No
rima sudaryti naujus dali
nius ir anksčiau paleisti pa
šaukus rezervistus.

• JAV vykdo didelius Pa
namos kanalo platinimo dar
bus. Iki šiol buvusi šiau
riausioji kanalo vieta per 
Gailard kalnus, bus prapla
tinta iki 500 pėdų. Kanalo 
platinimo darbai kaštuoja 
apie 46 milijonus dolerių.
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PASTANGOS GERINTI AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
VEIKLA IR KRIZĖ LIETUVOS LAISVĖS KOMITETE

(Atkelta iš 1 psl.)
nuolat kintant lietuvių visuome
nės pasiskirstymui, Tarybos or
ganizacinė santvarka ir jos vek- 
los metodąi nuo jų nutolo, atsi
liko, jos veikla suakmenėjo tra
dicinėj rutinoje. Tą turėtų su
prasti ir užkietėję Tarybos pase
nusios rutinoą gynėjai, jei jie 
vis dar nori vadovauti politi
nei lietuvių veiklai, nes priešin
gu atveju nebus galima išvengti 
separatistinių žygių, kuriuos jau 
teko pradėti Los Angeles mieste 
įsisteigusiam komitetui.

Mes jau seniai jaučiame Tary
bos negeroves ir siekiame per 
tautinę srovę atstovaujančius 
asmenis jas mažinti. Sąjun
gos numonę apie ALTą jau yra 
išdėstęs pirm. V. Abraitis. Aš 
tegalėčiau patvirtinti, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos santvar
ka turėtų būti pakeista taip, kad 
org-ja plačiu pagrindu atsiremtų 
į lietuvių visuomenę: visuomenės 
ryšys su Tarybos org-ja netu
rėtų baigtis tik aukos atidavimu 
Lietuvos laisvinimui. Tada 
prasivertų durys naujoms jė
goms įsijungti, gimtų naujų meto
dų pagyvinti veiklai. Tada Ta
ryba nebebūtų siauras politinis 
klubas, pakibęs ore ir atsirėmęs 
į atgyvenusią rutiną. To mes sie
kėme ir sieksime.

--Ką galėtumėte pasakyti apie 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondą?

--Su šia mūsų bendrine 
org-ja, deja, aš turiu mažiausia 
ryšio. Ilgametis Tautinės S-gos 
žmogus šioje org-joje aktyviai 
reiškiasi dabartinis mūsų pirm. 
Vytautas Abraitis, kurį laiką bu
vęs BALFo direktorium, o pas
kutiniu laiku iždininku. Todėl jis 
geriausiai apie šios org-jos veik
lą ir galėtų painformuoti.

--Tamsta esate Lietuvos Lais
vės Komiteto narys, kokios nuo
taikos dabar ten yra sąryšy 
su to komiteto paskirtimi?

--Esu jo narys nuo pat to ko
miteto įsisteigimo, t. y. 1951 m., 
birželio mėn. Ši organizacija sie
kia to paties tikslo -- Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, 

KAI NEBEGALI NUSLĖPTI
Vilniuje leidžiamas satyrinis žurnalas "Šluota" rodo akis 

badančias negeroves Lietuvoje... ir nekalba apie tikruosius 
kaltininkus -- komunistinį režimą.

visokių

iiHiiifĮiiiį

neturėjome

Kiek atokiau Jau treti me
tai vargą vargsta trys aprū
dijusios ll»U kūlimo maši
nos. Atleisk, viešpatie, Vil
kaviškio Prekybos-tieklmo 
kontoros viršininkams už 
trumpą atmint J...

Vabalninko gyventojai 
tiek jau apsišvietę, kad laik
raščių skaityti jiems nebe* 
reikia. Todėl spaudos kios
kas išgabenamas ten, kur 
žmonės spausdinto žodžio 
dar nėra matę.

Vilkaviškio Prekybos tie
kimo kontoros „sandėlyje" 
stovi dar viena žemės ūkio 
mašina, kurios paskirt} da
bar Jau sunku nustatyti. Ne
žinia taip pat, kiek laiko ji 
čia merdėja. Sako, kad kon
toros vadovybė dar po ke
lių metų pasidirbdins iš Jos 
balalaiką.

■ Deja« — 
nuotraukos darbų vykdyto
jo, kuriam vadovaujant 
Klaipėdoje, Žalgirio gatvė
je, buvo pastatytas namas 
Nr. 14. Todėl parodome, 
kaip atrodo lubos 8 bute. 
Panašius vaidus galima W 
matyti ir kituose to 
jbutuase.

Trys dirbiniai awtortfc 
pagaminti Kaune 1958 me
lais, buvoskirti Kapsuko 
Tiekimo kontorai. Pragulė
jo Jie geležinkelio iškrovi
mo aikštelėje gana ligą lai
ką. O kadangi Kapsuke la
bai blogas klimatas ir dar 
blogesni Tiekimo kontoros 
šeimininkai, motorai galų 
gale išėjo iš rikiuotės Ir at
sidūrė Vyriausiosios metalo 
perdirbimo ir paruošų val
dybos Kybartų aikštelėje, 
kur Jie baigia savo dieneles 
tarp metalo laužo ir visokių 
kitokių atliekų.

kaip ir kitos lietuvių politinės 
organizacijos. Ji sudaryta iš 
Lietuvos politinių partijų (gru
pių atstovų) ir veikia pagal jos 
pačios Lietuvos įgaliotam Mi
nistrui ir Nepaprastam Pasiun
tiniui Washingtone pritariant, 
priimtą statutą.

Dabartiniu metu vienas, be ki
tų pagrindinių Lietuvos Laisvės 
Komiteto uždavinių, yra dalyvauti 
tarptautinėje org-je -- Pavergtų
jų Europos Tautų Seime ir kelti 
bei ginti Lietuvos išlaisvinimo 
bylą bendrai su kitomis Sovietų 
Sąjungos pavergtomis Europos 
tautomis.

--Lietuvių visuomenėje kalba
ma apie LK-to reformas suma
žinant komiteto narių skaičių 
trimis ar keturiais asmenimis. 
Gal galėtumėte paaiškinti, kaip 
iš tikrųjų yra ir sulaikyti vi
suomenę nuo spėliojimų ir bai- 
minimosi, jog einama prie vi
siško šio komiteto uždarymo?

--Lietuvos Laisvės Komiteto 
veiklą sąlygoja statutas, priim
tas 1951 m. birželio mėn. jam 
steigiantis, komiteto narių, pa
rinktų Lietuvos Įgalioto Ministro 
ir Nepaprasto Pasiuntinio Jung
tinėms Amerikos Valstybėms, a. 
a. P. Žadeikio, susitarus su ati
tinkamų Lietuvos politinių grupių 
vadovybėmis. Tas pats statutas 
labai aiškiai nustato ir narių 
priėmimo bei šalinimo procedū
rą. Naują narį priimti ar esamą 
pašalinti gali tik pats komite
tas, dviem trečdaliais visų savo 
narių balsų daugumą.

LLK-tas, remdamasis šiuo 
nuostatu, prieš keletą metų yra 
priėmęs vieną naują narį --Mar
tyną Braką pasitraukusio Mykolo 
Tolišiaus vieton. Tačiau ligi šiol 
komitetui dar neteko spręsti na
rių šalinimo. Todėl atsakyda
mas į Tamstos klausimą turiu 
pasakyti, kad nevienas narys nė
ra pašalintas iš komiteto ir jokia 
reforma nėra palietusi jo struk
tūros.

Deja, tenka pripažinti, kad pas
taruoju metu Lietuvos Laisvės 
Komitetas išgyvena sunkią kri
zę. Nežinau kokiais sumetimais 

buvęs Komiteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas beveik pusmetį ne
šaukė komiteto posėdžių (statu
tas reikalauja, kad bent kartą 
per mėnesį būtų posėdžiaujama), 
nedavė k-tui svarstyti ir spręsti 
pasunkėjusios finansinės komite
to padėties. Anksčiau šiuos klau
simus svarstydavo komitetas ir 
rasdavo išeitį, kad būtų galima 
išlaikyti k-tą nesugriautą ir, 
kiek sąlygos leidžia, darbingą. 
Bet šį kartą Vaclovas Sid
zikauskas už kitų komiteto narių 
nugaros pats ryžosi padaryti sa
vavališkus sprendimus.

Tokia buvusio pirmininko elg
sena, laužanti statuto nuostatus, 
sugriovė pasitikėjimą ir sunai
kino kolektyvinio politinio darbo 
galimybes. Tačiau, tai dar ne 
viskas. V. Sidzikauskas, iškilęs 
į politinius solistus, sudarė lie
tuvių delegaciją prie Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo (šios org- 
jos statutas reikalauja, kad tau
tinės delegacijos būtų sudaromos 
tautinių grupių ar tarybų) ir pats 
save "išsirinko" tos delegacijos 
pirmininku) ligi šiol pirmininką 
rinkdavo delegacija.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
prezidiumas, kaip reikalauja sta
tutas, kasmet turi būti išrinktas 
ar perrinktas. Šiemet, prezi
diumo kadencijai pasibaigus, V. 
Sidzikauskas tebepozuojaLLK-to 
pirmininką savo galią remdamas 
nebe rinkimais, bet Dievo ma
lone. Aišku, tokiomis sąlygomis 
bendras politinis darbas neįma
nomas.

Ar ateityje LLK-tas galės 
funkcijonuoti, kaip politinis or
ganas ir naudotis Lietuvos po
litinių grupių pasitikėjimu, tu
rės tarti žodį jų vadovybės, ypač 
šių politinių grupių: krikščionių 
demokratų, valstiečių liaudi
ninkų, tautininkų ir socialdemok
ratų, kurių atstovus V. Sidzi
kauskas neslepiamai ryžtasi iš
stumti iš Lietuvos Laisvės Komi
teto.

--Jūs esate Lietuvių Bendruo
menės Tarybos narys, kokia Jū
sų nuomone tolimesnė jos atei
tis?

--Lietuvių Bendruomenė sun
kiąją savo kūdikystę jau yra iš
gyvenusi ir išsikovojusi pridera
mą vietą. Pirmieji žingsniai buvo 
sunkus, bet jie nugalėti ir B-nė 
kasdien vis auga, stiprėja.

Prisiminus paskutinį, t.y. 
Tretįjį Bendruomenės Tarybos 
suvažiavimą, tenka pasakyti, kad 
jis buvo gana aukšto lygio ir la
bai darbingas. Net ir kontra- 
versinių klausimų diskusijose ta
ryba sugebėjo rasti išeitis. Tas 
rodo, kad Bendruomenės vado
vai sugeba atskirti pagrindinius 
dalykus nuo šalutinių, grupinius, 
asmeninius nuo didžiojo lietuvių 
tautos idealo. Tikiu, kad Lietuvių 
Bendruomenė, jei tik ji įstengs ir 
toliau žygiuoti visiems lietu-

KVIEČIAME PRIDĖTI TAUPYTI PIS KIS!

§“1/QT MOKAME UŽ BONU 
/4A> TAUPMENAS

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS
DOVANOS TAUPYTDJAMS

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

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
sekretorius

Blshep 2-1397

Dirvos foto bendradarbis Bostone R. Bričkus, atsiuntė sukarpęs 
vienos gražuolės nuotrauką, kuri buvo apsilankiusi į Bostono Uni
versiteto balių. Ar atpažinote ją? Atsakymą rasite 6 puslapyje.

PRANCŪZIJA TARP KOMUNIS
TINIO REŽIMO IR...

(Atkelta jš 1 psl.)

Ir toks kelias nužengtas per 
taip trumpą laiką! Kiekviename 
departamente, ne tik Alžiro, bet 
ir Prancūzijos aktyvistai -- pri
jaučiantieji ar veikėjai, civiliniai 
ar kariškiai, yra susiorganizavę. 
Atentatai, bombos, radijo prane
šimai (iš Alžiro), nesuskaitomi 
pranešimai ir laiškai, tiek eili
niams piliečiams, tiek valdžios 
bei parlamento nariams. Gen. 
Salan laiškas vienam dideliam 
Prancūzijos dienraščiui, to pa
ties Salan suteiktas JAV tele- 
vijai pasikalbėjimas ir rodo OAS 
jėgą ir organizaciją.

Paskutiniuosius du pučus pa
sisekė de Gaulle likviduoti. Bet 
ypač antrąjam jo vieno autori- 

viams bendru keliu, gyvens ilgiau 
už daugelį kitų mūsų organizaci
jų ir jos veiklos barai plėsis.

E. Č. 

teto nebūtų pakakę. Moralus vi
sos Prancūzijos pasipriešini
mas buvo lemtinas. De Gaulle 
tai suprato ir kreipėsi per ra
diją į tautą prašydamas: "Pa
dėkite man!" Pirmieji, jam sutei
kę pagalbą buvo kareiviai, ne 
profesionalai, bet atlieką savo 
karinę prievolę Alžire. Jie pa
sipriešino savo viršininkams ir 
nepildė jų įsakymų. Antra -- tai 
visų Prancūzijos demokratų 
(aišku, neįskaitant kraštutinių- 
jų srovių) vienbalsis pasipik
tinimas ir nusistatymas prieš 
Alžiro pučą.

Sukilėliai -- pulkininkai ir ge
nerolai suprato, kad prieš tau
tos valią ir norą jie nesuge
bės užgriebti valdžios, kad ne
turint pakankamai šalininkų cent
re, sukilimas yra pasmerktas 
žūti. Deja, tai nebuvo galutinas 
jų atsistatydinimas, OAS norėjo 
nužudyti de Gaulle suruošdama 
atentatą. Jie dar tikisi, kad 
de Gaulle mirtis ar pasitrau
kimas iš politinės scenos padės 
jiems užgrobti valdžią. Bet var
giai jie tai rizikuotų jausdami 
ir toliau tautos pasipriešinimą.

Todėl ir pasipylė OAS "ža
vėjimo" pranešimai, laiškai po
licijai, burmistrams, vysku
pams, žydų bendruomenei, seimo 
nariams. Pilni įvairių "svarių" 
argumentų. Pav., vyskupams: 
Alžyras tapęs nepriklausomu pa
teks Sovietų S-gos įtakon ir re- 

-ligija bus persekiojama. Žydų 
bendruomenei: muzulmonai esą 
rasistai, jie nekenčią žydų ir 
jiems ten nebebūsią gyvenimo. 

Parlamento nariams --Europo
je padėtis rimta dėl Berlyno kri
zės. Prancūzija, kaip Anglija ir 
JAV, turinti savo prestižui ir 
Berlyno bei pasaulio apsaugai, 
pasiųsti Vokietijon kariuomenę. 
Deja, karo jėgos esančios pri
rištos Alžire, todėl vyriausybė 
turėtų perkelt kariuomenę Eu
ropon ir mobilizuoti vietoje, 
reiškia Alžire gyvenančius pran
cūzus. O šie puikiai sugebėtų 
ginti savo tėvynę... (aišku, dau
guma pašauktųjų būtų OAS šali
ninkai ir sekančio pučo rezulta
tai būtų tikri...)

Tie visi atsišaukimai, laiškai 
ir pranešimai didelių rezultatų 
nedavė. Bet jie ima kelti ne
rimą, nervų karą, skaldo tau
tą ir ugdo neapykantos jausmą 
visuomenės narių tarpe.

De Gaulle režimas, atrodo, 
einąs prie galo. Jo vyriausybė 
bus padariusi daug klaidų, kurios 
sukėlė pagiežos ir nepasiten
kinimo jausmą kariškių tarpe, 
Alžire gyvenančius europiečių ir 
didelį nusivilimąmuzulmonųtar
pe. Priešų, kaip FLN, taip ir 
OAS jėgos sustiprėjo. Net jei 
De Gaulle dabar pavyktų pasi
rašyti taiką, vargu jo režimas 
sugebės ją išlaikyti. Dešinieji 
niekad jam nedovanuotų Alžiro 
"apleidimo". Kairieji gi visad 
liktų nusistatę prieš jo daugiau 
ar mažiau diktatorišką valdymo 
sistemą. O masei, jei taika pa
sirašyta, de Gaulle nebeatrodytų 
nepamainomas ir būtinas.

Bet kas bus po jo?
Politiniai stebėtojai numato dvi 

galimybes: fašismas -- OAS 
su generolais, arba komuniz
mas. Bet vienu ar kitu atveju 
gręsia civilinis karas. To grę

siančio chaoso baimė tai geriau
sias De Gaulle talkininkas. Tau
ta bijo ir todėl nenori netekti 
de Gaulle.

Komunizmo pavojus nėra dide
lis -- Prancūzijoje jis neturi 
pakankamai šalininkų. Didžioji 
masė nenori patekti į Sovietų 
jungą. Devyni dešimtadaliai 
prancūzų, balsuojančių už ko
munistus, tai daro būdami 
nusivylę vyriausybėmis bei par
tijų kovomis, bet ne iš meilės 
komunistinei diktatūrai.

Rimtesnis pavojus gręsia iš 
karinės — fašistinės diktatūros, 
OAS, kuri, kaip matėme, yra pui
kiai organizuota ir turi šaknis 
tiek Alžire tiek Prancūzijoje.

Reikia tautai išaiškinti, kad 
nei civilinis karas, nei komuniz
mas, nei fašismas nėra būtina 
Penktosios Respublikos pasek
mė. Visi Prancūzijos piliečiai 
turėtų nors laikinai užmiršti par
tijas ir jų programas. Turėtų 
visi vieningai siekti taikos Al
žire. Ir tikrosios demokratijos 
bei jos institucijų atkurdinimo. 
Kartą, kai tie tikslai bus atsiek
ti, grįžti atgal prie partijų žai
dimo. Be jų nėra demokratijos. 
Tada paskelbti visuotinus balsa
vimus ir išrinkti naują parla
mentą ir vyriausybę.

Tokie tai, labai trumpai su
glaudus, yra kai kurių buvusių 
valstybės vyrų pasiūlymai. Kiek 
jie turės atgarsio masėje ir par
tijose sunku pasakyti. Prancūzai 
yra individualistai, nediscip
linuoti, jie gali ir sugeba pa
aukoti tėvynės labui savo as
menišką bei partinį egoizmą(ma- 
tėme tai per paskutinį karą), bet 
tik tada, kai yra milžiniškas 
ir tai mirtinai gręsias pavojus.

Kažin, ar Prancūzijos pilie
čių masei ir partijų nariams 
atrodo, jog reikalas jau yra pri
brendęs? O de Gaulle, pilnas vil
čių ir pažadų, nors juo ir nusi
vilta, vis dar čia pat tebėra.

ST. ANTHDNY SAVINGS
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Komunistinės dovanos iš Kubos
JAV aukštieji valdžios pareigūnai, kurie pradeda 

gerai įvertinti komunizmo pastangas įsiskverbti į visas 
laisvas valstybės, <dar nebaigia aiškintis, kaip atsitiko, 
kad Kuba, JAV pašonėj, taip greitai paraudonavo. Ir be
siaiškindami jau iškelia tokių faktų, kurie, normaliose 
sąlygose gyvenant, tiesiog stebina. Stebina todėl, kad 
valdžios įstaigų svarbūs pranešimai, siunčiami tų įstaigų 
viršininkams, prapuola tarp žemesnių valdininkų stalčių. 
Ir prapuola tokiu laiku, kada komunistams patogiausia, 
kad jie prapultų.

Iki šiol, atrodo, visuomenė ne kažin ką daugiau žino, 
kodėl nepasisekė rengtoji invazija į Kubą ir kas už tą 
nepasisekimą kaltas. Kaip žinia, prezidentas Kennedy 
pats prisiėmė tą atsakomybę. Toliau, kaltininkų ieškant, 
pirštai buvo nukreipti tai į Stevensoną, tai į žvalgybos 
viršininkus. Bet po kiekvieno tokio pirštų nukreipimo, 
tuoj pasigirsdavo teigimų, kad ne jie kalti. Dabar, kada 
atleistas Ch. Bowles, kai kurių pirštai į jį atsisukę.

Kas kaltas tikrai sužinosim, bet dar turės praeiti ne
mažai laiko. Dabar tik tiek žinoma, kad Kubos komunis
tai, kiekvieną pajudėjimą Washingtone ar Kubos pabė
gėlių stovyklose, žinojo iki smulkmenų. Ir žinojo — kas, 
kur ir kada keisis. O tai žinant jau nesunku buvo susi
tvarkyti, ypač kad buvo tikri, jog JAV nei lėktuvais nei 
kitais greit naikinančiais ginklais sukilėlių nerems.

Įsistiprinę Kuboje, naudodamiesi neaprėžta Mask
vos parama, jie dabar, iš Kubos, sprogdina visą Pietų 
Ameriką. Kubos atgarsiai sproginėja Dominikonų Res
publikoje, Venezueloje, Gvatemaloje. Ir pavojingiausia, 
kad ir pati didžioji Pietų Amerikos valstybė Brazilija, 
nuo tokių sproginėjimų neapsisaUgo.

Daugelis šaltinių sako, kad jei komunizmo neramu
mų pagrindiniai židiniai sukurstyti kitur, ne Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje, tai vienok jų dėmesys Amerikai yra 
pats didžiausias, koks tik gali būti. Maskva esanti įsiti
kinusi, kad visur kitur jai lengvai seksis susitvarkyti, 
jei tik pasiseks visus kraštus, esančius apie JAV, suimti 
į savas arba bent palankias rankas. Jiems bus daug leng
viau, jei visi vandenys, kurie supa JAV žemę, bus nebe- 
saugūs.

Kubai paraudus, Maskvai daug lengviau Amerikoje 
įsitvirtinimo planus vykdyti. Viena, kad iš Kubos lengva 
tuos kraštus pasiekti, o antra, Maskva dažnais atvejais 
gali lengvai nusiplauti rankas. Jie nepatogesniu momentu 
lengvai gali pasakyti, kad tai ne jų darbai, kad tai darą 
patys Pietų Amerikos gyventojai.

Jei iš Kubos j Pietų Amerikos kraštus eina visa revo
liucinė propaganda ir ginklai, tai tiesiai iš Maskvos eina 
tiems kraštams „pagalba” ruošiant būsimus tuose kraš
tuose komunistinės santvarkos pareigūnus. Maskva, per 
savo atstovybes ir agentus, stropiai atrenka kandidatus, 
kurie tokioms būsimoms pareigoms geriausiai tiktų.

Vienus iš tų kandidatų viešai išsivilioja studijuoti 
anapus geležinės uždangos ir jiems apmoka visas tokių 
studijų išlaidas, o kitus išsiveža slapta, neatkreipiant 
bereikalingo dėmesio. Ir toji grupė, kuri mokyti išvežama 
slapta, yra pati pavojingiausioj i. Tai jau išbandyti Mask
vos ir komunizmo simpatikai, kuriais jie gali dabar pasi
tikėti ir kurie ateity jiems gali padėti, tas naujai numa
tytas savo didelės imperijos kolonijas valdyti.

Nereikia manyti, kad šitos Maskvos taktikos nepa
stebi kam reikia pastebėti. Tik gaila, kad ir pastebėję ilgai 
tūpčioja vietoje. O betūpčiojant komunizmas stipriau įsi
tvirtina ir įį išrūkyti kaskart sunkėja.

Paskutinioji Adlai Stevensono kelionė susitikti su 
Argentinos prezidentu Frondizi, davė pagrindo kalboms, 
kad JAV pradės rimčiau reikalus tvarkyti su Kuba, negu 
iki šiol tvarkė. Atseit, Kubos žala jau gerai suprasta ir 
įvertinta. Gal dėl to ir iš Kubos dažniau vėl pasigirsta 
balsai, kad nauja invazija būsianti ir kad visi jankiai bus 
negailestingai sunaikinti.

Reikia laukti ir stebėti. Bet ir neužmiršti, kad komu
nizmas iš Kubos tvirtovės, pergreitais žingsniais lipa į 
visų Pietų Amerikos valstybių žemes. Ir lips, jei kas ne
nulaužys ragų.

B. G.

Ignas ir Veronika Budreckiai su dukterim Veronika pagelbėję Amerikoje įsikurti 150 tremtiniams.

BUDRECKIAI TREMTINIŲ RĖMĖJAI
Iii pastangomis Amerikoje įsikūrė 150 tremtinių

Kai pažiūri dabar į Igno ir 
Veronikos Budreckių veidus ir 
išbalusius plaukus, neišvengia
mai prisimeni buvusią tremtinių 
epochą, kurioje jie yra suvaidinę 
labai žymų vaidmenį. Jie abu 
tebėra kuklūs, kaip ir visada, 
lyg pamiršti, o jų nuopelnai nie
kur spaudoje neatžymėti. Laikas 
viską naikina, padengia dulkė
mis, pro kurias nebegali įžiūrė
ti kadai buvusių labai skaidrių ir 
reikšmingų veidų.

Atvertęs iš netolimos praei
ties pageltusius afidavitų ir ga
rantijų lapus, randi visą ano 
meto tremtinių imigracijos vaiz
dą, visą tada persirgtą kaštli- 
gę. Turi nustebti pamatęs, kad 
tie du mūsų tautiečiai -- Ignas 
ir Veronika Budreckiai per 
trumpą laiką suskubo išrašyti 
per 150 tremtinių. Jie buvo įvai
raus išsilavinimo, įvairaus am
žiaus ir įvairių profesijų as
mens, kurie šiandien gražiai į- 
sikūrę gyvena šiame krašte.

Tuo metu, kada Amerikos var
tai dar buvo uždaryti tremti
niams, Budreckiai jau nesnaudė: 
jie pirmieji išsiuntė 12 afidavi
tų į Europą. Pagal juos į Ame
riką atvyko patys pirmieji trem
tiniai. Nuo 1948 m. kai tremtinių 
įvažiavimo įstatymas įsigaliojo, 
Budreckiai pasirašinėjo garanti
jas jų net neskaitydami. Jie ne
darė jokios atrankos. Žiūrėjo, 
kad tik daugiau lietuvių čia įva
žiuotų. Taip ir susidarė jų ga
na gražus būrys. Gal būt dėlto 
jie Elizabethe yra vadinami 
tremtinių karaliais.

Pagal jų duotas garantijas at
vykusius tremtinius jie parga
beno iš uostų ir laikinai pri
glaudė savo namuose iki patys

galėjo atsistoti ant savų kojų. 
Tai buvo nelengvas įsipareigo
jimas, kuris šiandien sukelia tik 
malonų ir prasmingą pasigėrė
jimą.

Jonas Budreckis, gimęs 1890 
m. rūgs. 17 d. Nekraušiūnų kai
me, Radviliškio valse., į Ame
riką atvyko 1909 m. ir visą lai
ką išgyveno Elizabethe, N. J. 
versdamasis nuosavu bizniu. Su
sitaupęs pinigo, jis 1929 m. nu
vykęs į Lietuvą vedė Veroniką 
Švagždytę iš Sidabravo k., Še
duvos valse., sukurdamas lietu
višką šeimą. Jo žmona 1925 - 27 
m. studijavusi Sorbonos uni
versitete, visą laiką buvo labai 
naudinga talkininkė.

Nors ir gerai ekonomiškai įsi
tvirtinę Amerikoje, Budreckiai 
vis dėlto ryžosi grįžti į laisvą 
Lietuvą ir ten pastoviai apsi
gyventi 1930 m. jie pirko gražų 
72 ha Margonių ūkį, Šeduvos 
valse, ir planavo pavyzdingai ū- 
kininkauti. Tačiau kilęs karas 
visus planus sugriovė. Jie viską 
palikę, be pinigo grįžo atgal į 
Ameriką 1939 m. spalio mėnesį 
ir čia išnaujo pradėjo kurtis, 
kaip ir tremtiniai.

Kai, pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, iškilo tremti
nių problema, Budreckiai jau vėl 
buvo gerokai prasikūrę ir pajė
gūs savo broliams padėti nelai
mėje. Juo labiau, kad jie patys 
tai pergyvenę, geriau suprato 
ir naujųjų tremtinių pagalbos rei
kalą. Jie padėjo pradžioje siun
tiniais, vėliau įvažiavimo garan
tijomis.

Budreckiai išaugino dukterį 
Veroniką, kuri baigusi St. Eliza- 
beth College, kelis metus dirbo 
Statė Departmente, Nashingtone. 
Ištekėjusi ir pradėjusi auginti sa-

vo šeimą iš to darbo turėjo 
pasitraukti.

Be to, Ignas Budreckis visą 
laiką aktyviai reiškėsi lietuviš
koje veikloje. Būdamas labai 
artimas tautinei srovei. Daug 
ir ilgai dirbo Komitete Lietu
vai Gelbėti, BALFe ir Lietuvių 
Bendruomenėje. Šiuo metu, kad 
ir amžiaus naštos slegiamas, 
dar sėkmingai tebevadovauja ga
na stambiai Lithuanian Savings 
& Loan Association Elizabetheir
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AR MUSŲ STUDENTAI NESIIMTŲ 
GEROS MISIJOS

Amerikos studentija politiniai 
kiek pasireiškia tik tada, kai ją 
pakursto ar paorganizuoja komu
nistai. O šiaip, daug studentų 
dėmesio vertų politinių reikalų, 
pro juos praeina lyg nepaste
bėti. Tuo tarpu Europos ir kitų 
kraštų studentija visada tuos ak
tualius politinius reikalus iš
gyvena jautriai, juose dalyvauja 
ir savo dalyvavimu išreiškia pat
riotines krašto nuotaikas.

Manyčiau, kad jau aukščiau
sias laikas ir JAV studentijai 
pradėti daugiau tokiais reikalais
įdomautis, o ne gyventi "good 
time” šūkiais, beisbolo ir krep-
šinio karštlige. Taip pat many
čiau, kad JAV studentiją į gy
vą politinių įvykių reakciją ga
lėtų įtraukti studentai ateiviai 
iš anapus geležinės uždangos at
sidūrusių kraštų.

Įdomu, ar mūsų studentai apie 
tai nepagalvoja. Gal kas nors 
iš mūsų studentų vadų galėtų 
tuo reikalu pasisakyti?

K. PRANULIS, 
Chicago

vietinei gausiai SLA kuopai.
Budreękiai niekad nepraleid

žia lietuviškų pramogų ir ne
atsisako savo auka paremti lie
tuvišką darbą. B. V.

VILNIAUS "ŠLUOTA" JUOKIASI...
Siuvimo fabrikas "Lelija" išleido 1210 vaikiškų bliuzelių: 

visos išmieros: 2 cm mažesnės, apikaklės raukšlėtos, kil
pos sagoms mažokos, neatsiūlėtos ir t.t.

Mamyte! Smaugia!

Fabrikas "Siūlas" audžia puslininius audinius retus, kur ne 
kur siūlas, be to, skylėtus ir su kitais defektais.

— Dar šiek tiek praretinę, parduosime šį audinį kaip tinklus 
žvejams.

Vilniaus rajono pramkombinatas gamina labai blogus velti
nius -- netaisyklingos formos padas, raukšlėti, vienur storos 
sienelės, kitur -- plonos.

WE WELCOME YOUR SAVINGS

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas. — Jums kurj fasoną (vynioti?
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Stepas Zobarskas anglų kalba
žinomas mūsų novelistas 

ir jauniminės literatūros 
rašytojas Stepas Zobars
kas, pastaruoju metu re
čiau besirodąs lietuviškoj 
tribūnoj, keletą metų tyliai 
ir kantriai dirbęs, padarė 
tokius darbus, dėl kurių at
likimo ilgesnį laiką mes rū
pinomės ir sielojomės. Visų 
pirma jis atrinko ir išvers- 
dino į anglų kalbą gana 
stambų pluoštą lietuviškų 
liaudies pasakų. Tas gražus 
leidinys susilaukė palankių 
kritikos įvertinimų JAV 
spaudoj ir jau yra išleista 
jo antra laida.

Kitas kruopštus ir ne
menkesnio svarbumo St. Zo- 

Rašytojas Stepas Zobarskas

barsko darbas — lietuvių 
dailiosios prozos antologija 
anglų kalba. Tame leidiny 
telpa nemenkas skaičius 
liet, rašytojų būdingesnių 
novelių ir trumpų apysakų. 
Stepas Zobarskas ne tik pa
sirūpino tų darbų vertimais, 
pats daug dirbdamas su 
dukra Nijolė, bet ir 
surado jiems leidėją — Vo- 
yages Press.

Lietuviška novelė ameri
kiečių kritikų buvo palan
kiai sutikta ir teigiamai 
įvertinta. Kiek aš įkertu an
glų kalbą, tai man rodosi, 
kad lietuvių liaudies pasa
kos ir atskiri] mūsų rašyto
jų novelės į anglį] kalbą iš
verstos dailiai ir rūpestin
gai. Kadangi tas knygas iš
leido žinoma amerikiečių 
leidykla, tai ir jų plitimas 
tarp šio krašto grožinės li
teratūros skaitytojų yra 
patikrintas. Kaip sakyta, 
pasakos jau susilaukė ant
ro leidimo. Reikia manyti, 
kad ir lietuvių rašytojų no
velės suras tą patį kelią.

Stepas Zobarskas, atli
kęs minėtus darbus, ėmėsi 
iniciatyvos paruošti ir lie
tuvių poezijos antologiją 
anglų kalba. Turėdamas pa
tvarių ryšių su amerikie
čiais rašytojais ir vertėjais, 
jis ir tą nelengvą darbą pra
dėjo stumti Į priekį.

šiuo metu, kaip antologi
jos redaktoriai, yra minimi 
amerikietis Ciark M i 1 1 s 
ir lietuvis Algirdas L a n d- 
s b e r g i s . Tačiau poezi
jos antologijos paruošimas 
yra didesnės talkos darbas, 
kuriame dalyvavo St. Zo
barskas, J. Aistis, Bėru. 
Brazdžionis, Bradūnas ir 
A. Nyka-Niliūnas. Reikia 
tikėti, kad ir lietuvių poezi
jos antologija angliškai bus 
dailiai ir kruopščiai paruoš
ta. Poezijos vertimai yra 
sunkus darbas, gal ne kiek
vienas eilėraštis pasiseks 
tinkamai vertime atkurti, 
bet mūsų poezija yra pasie
kusi aukšto meninio lygio, 
tad jos pasirodymas anglų 
kalba gali būti itin reikš
mingas.

Lietuvių poezijos antolo
giją leidžia ta pati Voyages 
Press leidykla. Ji pavadinta 
Green Oak, Green Linden. 
Kiek turiu žinių, antologija

STASYS SANTVARAS

turėtų pasirodyti jau šį 
gruodžio mėnesį.

Kaip matom, ir vienas 
žmogus gali nuveikti dide
lius darbus, jeigu tik jis 
ryžtasi dirbti. Kai dėka Ste
po Zobarsko ir jo talkinin
kų didele dalim savo groži
nės literatūros veido atsi- 
grįžom į angliškai skaitan
čius žmones, kyla pagunda 
klausti: ar neatsiras veiklių 
vyrų, kurie tokius mūsų li
teratūros leidinius parūpin
tų vokiškai ir prancūziškai 
skaitančiam ?

Nors tose kalbose jau ga

lime aptikti mūsų grožinės 
literatūros pėdsakų, bet an
tologinio pobūdžio leidiniai, 
kokiais Amerikoj pasirūpi
no Stepas Zobarskas, gal 
nebūtų per didelė praban
ga. štai, šiuo metu, jau ne 
dipukinėm sąlygom, Vokie
tijoj gyvena mūsų šaunus 
poetas Henr. Radaus
kas. Kažin, ar jis nega
lėtų kontaktuoti vokiečių 
vertėjų ir leidyklų, kad ir 
ten būtų išleista nors liet, 
poezijos antologija? Pran
cūzijoj gyvena prof. Jurgis 
Baltrušaitis ir dar 
eilė šviesių lietuvių. Be 
abejonės, jie turi artimų 
ryšių su prancūzų rašto 
žmonėmis. Italijoj turim 
taip pat nemaža būrį tau
tiečių, kurie gerų darbų ne
stokoja. Kai vieną kartą at
ranka padaryta, tai gal nė
ra taip sunku ir kitom kal
bom mūsų grožinės litera
tūros rinkinius paruošti, 
nors, žinoma, kiekvieną at
ranką galima plėsti, siau
rini i ar gerinti.

šiom dienom išgyvenau 
dar vieną malonią staigme
ną : Stepas Zobarskas man 
atsiuntė dvi knygas — The 
M a k e r o f G o d s , 
Ten Lithuanian Stories, ir 
B o b b y W i s h i n g - 
m ore. Abiejų knygų au
torius — pats Stepas Zo
barskas. Pirmojoj, The Ma
ker of Gods arba mūsiškai 
Dievdirbys, telpa dešimt 
rinktinių S. Zobarsko nove
lių. Rinkinio Įžangą parašė 
Alastair G u i n a n . Įžan
goj taikliai aptariama mū
sų autoriaus kūryba ir sa
koma, kad ji turėtų rasti 
gyvą atgarsi amerikiečių 
tarpe, nes lietuvio kūrybos 
darbais šio krašto žmonės 
dar nėra persotinti.

Pačios novelės, kiek aš 
prisimenu vienos ar kitos 
originalą, išverstos i anglų 
kalbą gražiai ir stilingai. 
Knygose vertėjų neradau, 
tad išeitų, kad pats St. Zo
barskas jau taip gerai mo
ka anglų kalbą, jog gali at
likti savo novelių vertimus. 
Jeigu taip yra, tai šių kny
gų meninė vertė itin paky
la, nes paties autoriaus ver
timai paprastai būna patys 
geriausi.

Stepo Zobarsko kūrybai 

nestinga lietuviškos dva
sios ir nuotaikos. Tuo po
žiūriu jo The Maker of Gods 
yra kažkas nauja angliškai 
kalbančiame pasauly. Be to, 
visi novelių veikėjai palikti 
su lietuviškais vardais ir 
pavardėm. Tai ne vienam 
skaitytojui gal padės su
vokti, kaip tie vardai ir pa
vardės skamba.

Svarbiausia, betgi, tai 
novelių meninė vertė. Ste
pas Zobarskas, kaip žinom, 
yra geras novelės meistras. 
Tiek turiniu, tiek forma jo 
darbai yra dailūs ir gerai iš
baigti. Toks Monsinjero 
suoliukas, kuris telpa ir 
šiame rinkiny, berods, yra 
viena būdingiausių ir tik
rai talentingai parašytų mū
sų novelių. Dievdirbys — 
The Maker of Gods, kurio 
vardu ir knygos pavadintos, 
yra itin būdingas lietuvišku 
koloritu ir dvasia. Aplamai 
visa dešimtis novelių, tai 
tvirtas St. Zobarsko žings
nis į angliškai kalbančių 
žmonių tarpą.

Stepo Zobarsko Bobby 
Wishingmore — apysakai
— mažam skaitytojui. Lie
tuviškai gal galėtumėm ją 
pavadinti Bobbiu Daugia
norių. Gerai žinom, kad St. 
Zobarskas, lyg tas geras 
dėdė, moka pasakoti vai
kams. Ir jo Bobbis parašy
tas dailiai, su gilia nuosoka 
vaiko psichologijoj. Reikia 
manyti, kad Bobby Wish- 
ingmore atras nemaža drau
gų Amerikos vaikų tarpe.

šią St. Zobarsko apysa
kaitę paprastai, bet skonin
gai ir vaikui suprantamai 
iliustravo dail. Ada Kor
sakaitėj

Amerikos lietuviai dabar 
jau negali sakyti, kad jie 
neturi savo grožinės litera
tūros anglų kalba. Greta 
liaudies pasakų, rinktinių 
novelių rinkinio ir greitai 
p a s i rodysiančios poezijos 
antologijos, St. Zobarsko 
The Maker of Gods ir Bob
by Wishingmore yra tokie 
leidiniai, kuriuos švenčių 
ar kitomis progomis galime 
su džiaugsmu dovanoti sa
vo bičiuliams amerikie
čiams. Jei taip darytumėm
— žymiai didesnis skaičius 
tų knygų atsirastų anglo
saksų pasauly. Antra ver
tus, gal tose knygose leng
viau save atras ir tie, kurie 
jau nebemoka ar nenori lie
tuviškai skaityti. Nuošir
džiai džiaugdamasis Stepo 
Zobarsko darbais, linkiu, 
kad ir jo asmeninės kūry
bos darbai sutiktų palan
kius vėjus Amerikos pa
dangėj.

Stepas Zobarskas: The 
Maker of Gods, Ten Lithu
anian Stories, First Edition, 
1961, Voyages Press, 35

Bostono "Senųjų Lapinų" skautų vyčių būrelis, minėjęs 10 metų sukaktį, prisiminė tragiškai žuvusį 
lapiną Tautvydą Šležą. Prie kapo iš kairės: V. Kurapka, Č. Kiliulis, V. Dambrauskas, G. Karosas. 
Klūpo: R. Kalvaitis ir V. Dilba. R. Bričkaus nuotrauka

Operos solistė ELZBIETA KARDELIENE Violetos rolėjeTraviatoj, 
kurią daug metų teko iš eilės dainuoti, ypač kasmet Kaune operos 
įkūrimo sukaktuvėms -- Naujųjų Metų išvakarėse.

OPEROS SOLISTĖ ELZBIETA 
KARDELIENE SUKAKTUVININKĖ

JUOZAS ŽILEVIČIUS

Elzbieta Raciborskai t ė - 
Kardelienė išvydo šį pasau
lį 1901 m. lapkričio 17 d., 
Piatigorske, Kaukaze. Ne
priklausomos Lietuvos lai
kais Valstybinėje operoje, 
savo nepaprastai gražiai 
skambančiu lyriškai kolo
ratūriniu sopranu, žavėda
vo klausytojus. Ji, šiam re
tam balsui skirtose operose, 
dainavo 22 vedamuosius 
vaidmenis, net per 600 
spektaklių. Tai didelis ir 
įveikiamas repertuaras. Ji 
yra sukurusi nemažai aukš
tai meniškų ir vertingų 
vaidmenų. Sugebėdavo įsi
jungti į atliekamąjį vaidme
nį ir jį pergyvendama gyvai 
perduodavo klausytojams, 
štai keletas prisiminimų

West 75th St., Ne\v York 
23, N. Y. Kaina 3.00 dol.

Bobby Wishingmore by 
Stepas Zobarskas. Illustra- 
ted by Ada Korsakaitė, Ma
ry land Books, New York, 
N. Y j Kaina $1.95. 

tiems, kurie ją yra girdė
ję: Rozika (Sivilijos Kirpė
jas), Džilda (Rigoletto), 
Suzana (Figaro Vestuvės), 
Violeta (Traviata), Julija 
(Romeo ir Julija), Filina 
(Mignon) ir eilę kitų.

Turėjo puikų bendrą išsi
lavinimą. Piatigorske buvo 
baigusi vidurinę mokyklą, 
Petrapily pedagoginę gim
nastiką, kosmetką, masažą. 
Buvo net palikta Candero 
institute masažo lektore. 
Taip pat buvo baigusi gai
lestingosios sesers kursą.

Grįžusi Lietuvon Kaune 
baigė gimnaziją ir 1923 m. 
stojo Valstybinėn konser- 
vatorijon į VI. Grigaitienės 
dainavimo klasę, kurią bai
gė 1930 m. su visais priva
lomais daininkams muziki
niais dalykais. Be to dar 
Romoje, pas šv. Cecilijos 
konservatorijos prof. E. 
Ghibaudo gilino balso tobu
lumą ir itališkųjų operų ari
jų atlikimą.

Su tokiu rimtu, visapu
sišku pasiruošimu operos 
darbui, 1930 m. po debiuto 

Traviatoj Violetos vaidme- 
ny, buvo priimta Valstybi
nėn operon, kurioje išbuvo 
iki 1944 m. Dainavo Kauno 
ir Vilniaus scenose, šalia 
operų dalyvaudavo įvairiuo
se koncertuose, oratorijose 
ir su simfoniniu orkestru 
rengiamuose didesn i u o s e 
pasirodymuose. Taip pat 
lankydavosi su gastrolėmis 
Baltijos valstybių sostinė
se, Romoje, Vokietijoje ir 
visuose Lietuvos miestuose 
viena ar su opera Sivilijos 
Kirpėjas ir Traviata.

V i s uomeninėje veikloje 
irgi nemažai yra pasireiš
kusi. O tai gal ir nenujau
čiant, daug prisidėjo prie 
operoje sukūrimo vaidybi
niai įtikinančių vaidmenų. 
Dar 1918 m., grįžus Lietu
von, ji Dusetų valsčiuje 
ruošė ir pati dalyvavo spek
takliuose, organizavo cho
rus. Tai jau rodė ją buvus 
muzikiniai pajėgią, dar Ru
sijoje išsilavinusią. Taip 
pat Zarasuose, Akstino kul
tūrinės draugijos rengia
muose spektakliuose, reiš
kėsi aktyviai. Todėl jai ne
svetimas buvo ir Detmoldo 
lietuvių tremtinių operos 
organizavimo darbas, į kurį 
ji energingai įsijungė, čia 
ji vaidino Rozinos vaidmenį 
operoje Silvilijos Kirpėjas. 
Kaip žinia, opera buvo sta
toma įvairiuose Vokietijos 
miestuose. Gyvendama Vo
kietijoje ji koncertavo įvai
riose stovyklose lietuviams 
ir svetimtaučiams.

Atvykusi 1948 m. Kana- 
don, su vyru apsigyveno 
Montrealyje. Iš čia koncer
tavo visuose didžiuosiuose 
Kanados miestuose ir viso
je eilėje JAV didmiesčių 
lietuvių kolonijose.

Nuo 1949 m. turi muzi
kos studiją, kurioje šalia 
balso, moko fortepijono ir 
muzikinės teorijos dalykų. 
Kasmet pavasarį, mokslo 
metų užbaigimui, rengia 
viešą mokinių pasirodymą. 
Toks jos darbas daro nema
žai įtakos į muzikinį jauni
mo auklėjimą.

Nežiūrint, kad Elzbieta 
Kardelienė švenčia 60 melų 
sukaktį, ji yra pajėgi, pilna 
energijos ir didelio pasi
šventimo savo darbui. Il
giausių metų sukaktuvinin
kei !

Dokumentus parodė

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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TAI DARAU IŠ MEILĖS LIETUVOS ATŽALYNUI
(Atkelta iš 1 psl.)

--Gross-Hesepe stovykloje, 
Vokietijoje, išgyvenau su savo 
šeima du su puse metų.

Stovykloje buvo apie 1200 as
menų. Jų tarpe didelis nuošim
tis intelektualų. Buvo įsteigta 
pradžios mokykla, gimnazija ir 
kitos specialios mokyklos.

Man teko vadovauti ten įsteig
tai Dailės studijai, kuri buvo 
Švietimo įgaliotinio Detmoldeap
robuota. Joje dėsčiau piešimą, 
skulptūrą ir pritaikomąją dailę. 
Dailės studija talkino stovyklai 
įvairiais meno klausimais: scenų 
ir salių dekoravime.

Kūrybos darbui sąlygų nebuvo. 
Prieš išemigruojant, stovyklos 
vadovybei leidus, pasinaudojau 
laisva patalpa ir pradėjau ilius

V. STANČIKAITE-ABRAITIENE Vaidila (tapyba)

V. STANČIKAITE-ABRAITIENE Pelkė (tapyba)

M O K A M E

Ay4%
metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

truoti Bern. Brazdžionio knygelę 
vaikams. Kas rytą prikraudavau, 
stovyklos gyventojų prikastų dur
pių seną geležinį pečiuką ir jį 
užkurus pasinerdavau į pasakos 
pasaulį. Kai rūkstančio pečiu
ko dūmai jau griauždavo akis, 
leisdavau jam užgesti. Bet po 
kiek laiko pasijusdavau šąlanti.

Bet pasaka "Meškiukas Rud- 
nosiukas” tapo iliustruota (de
ja, ji buvo tik po keletos metų 
atspausdinta).

--Kokios sąlygos lėmė, kad 
Jūs iš Vokietijos vykote į Bra
ziliją? Kaip Jums ten teko kurtis 
ir dirbti?

--Dėl trūkumo gero maisto, 
mano šeimos sveikata pradėjo 
šluboti.

Tuo laiku išvykti iš Vokietijos 

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
leri.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised bv the L’nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

anglų zonos į JAV nebuvo ga
limybės. Reikėjo susirūpinti, kol 
'dar nebuvo vėlu. Išvykome į 
Braziliją, Sao Paulo miestą, nes 
ten turėjome pažįstamų tautie
čių.

Įsikūrimo sąlygos buvo nelen
gvos, bet atsidūrus laisvėj, toli 
nuo pavojų iš rytų ir bado grės
mės, atsirado daug energijos 
kliūtis nugalėti.

Nedidelė lietuvių kolonija, 
veikli lietuvių kultūros ugdyme, 
įtraukė į bendrą glaudų gyveni
mą ir mano šeimą. Sąlygos kū
rybos darbui buvo labai sunkios.

--Iki šiol, kiek žinau, esate 
iliustravusi eilę knygų. Gal ga
lėtumėt jas čia mūsų skaityto
jams prisiminti?

--Būdama Meno Mokykloje nuo 
1936 m. pradėjau iliustruoti vai
kų liter. knygas. Lietuvoje ilius
travau virš trisdešimties kny
gų.- B. Braždžionio, Tamulaičio, 
Zobarsko, Dovydėno, Cvirkos, 
Buivydaitės, Kazanavičienės, 
Papečkio ir kt.

Už Lietuvos ribų iliustravau: 
B. Braždžionio -- Meškiukas 
Rudnosiukas.

Stasio Džingo --Kiškučio Var
dinės, Keturi Valdovai ir Neklau
žados.

Venacijaus Ališo poezijos rin
kinį --Cascata čristalina.

J. Narūnės -- Gintarelė ir 
Snaigių Karalaitė.

S. Tomarienės -- Saulės Ves
tuvės ir Senuolės Pasakos

A. Giedriaus -- Užburti Ke
liai.

Beto, esu nupiešusi ketioliką 
žurnalų ir knygų viršelių.

--Į JAV persikėlėte, berods, 
1958 metais. Kiek žinau, nuo to 
laiko nesate turėjusi savo kūry
bos didesnės parodos, išskyrus 
dalyvavimą kolektyvinėj parodoj 
Cbicagoj. Kada dabar ruošiatės 
parodai?

--Mano kūrinių paroda įvyks 
šių metų gruodžio mėn. 10 d. 
Čiurlionio Ansamblio namuose, 
Clevelande.

--Ką galėtumėt pasakyti apie 
dabar rengiamą savo kūrybos 
parodą, kuri, kaip sakote, įvyks 
gruodžio 10 d. Clevelande?

V. STANČIKAITE-ABRAITIENE' Rudens viltis (upyba)

--Visi parodos eksponatai yra 
sukurti jau už Lietuvos ribų.

Už mane tegu kalba mano dar
bai.

Nuoširdžiai kviečiu visus, ge
ros valios lietuvius, atsilankyti į 
mano kūrinių parodą.

Labai lauksiu jaunimo.
Iliustruodama paaukojau daug 

laiko, dažnai atsisakydama 
pramogų ir poilsio. Tai dariau 
ne dėl pelno, bet iš meilės Lie
tuvos atžalynui.

--Kaip jūs vertinate lietuvių 
dailininkų, gyvenančių šiapus ge
ležinės uždangos, kūrybą ir ko
kius turite savo ateities planus?

--Visi, kurie jaučiasi yra gi
mę gyventi menui -- kurti, yra 
mano brangūs kolegos -- sesės 
ir broliai. Neskiriant kokiems 
izmams jie priklausytų. Bet ver
tinimo, tik keliais žodžiais, čia 
negaliu parašyti.

Ateičiai turiu ne planus, bet 
troškimus -- gyventi ir kurti.

B. G.

PHILADELPHIA
Bendruomenės 
susirinkimas

Gruodžio 9 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare, Liet u viii Ban
ko patalpose — 202 North 
Broad Street, Įvyks Lietu
vių Bendruomenės Philadel- 
phijos apylinkės visuotinis 
metinis susirinkimas. Die
notvarkėje bus pristatyti 
valdybos ir kontrolės komi
sijos pranešimai ir bus pra
vesti naujos valdybos ir 
kontrolės komisijos rinki
mai. Visi Philadelphijos lie
tuviai turi pareigą šiame 
susirinkime dalyvauti.

M. K. Čiurlionio minėjimas
Sekmadieni, gruodžio 10 

d., 3 vai. po pietų Interna- 
tional Institute patalpose, 
kurio naujas adresas yra 
Tryliktos ir Spruce gatvių 
kampas, įvyks mūsų žy
maus dailininko ir muziko
M. K. Čiurlionio minėjimas. 
Paskaitą skaitys literatas, 
didelis lietuvių tautos drau
gas Aleksis Rannit.

V. STANČIKAITE-ABRAITIENE Naujas žmogus (tapyba)

Meninėje šios popietės 
dalyje Čiurlionio ir kitų kū
rinius paskambins Julija 
Rajauskaitė-Sušienė.

B e n d ruomenės valdyba 
kviečia Philadelphijos ir ki
tų vietovių lietuvius šiame 
minėjime dalyvauti.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-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.
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J. PAUTIENIUS Mėlynieji kalnai •

NEW YORKE ATIDARYTA
PAUTIENIAUS PARODA

New York, N. J. — Savo 
gana gausiu atsilankymu į 
dail. Juozo Pautieniaus dar
bu parodos atidarymą lap
kričio 6 d. New Yorko lie
tuviai maloniai nustebino. 
Reta kuri paroda anksčiau 
sutraukdavo didesnę grupę 
lankytojų, o paskutiniais 
metais lietuviškos parodos 
mieste, kuriame gyviausiai 
reiškiasi amerikiečių meni
nės apraiškos, pasidarė tik
ra retenybė. Organizuoto 
dailininkų veikimo nesijau
čia, gi pavieniai menininkai, 
kurių čia gana gausu, taip 
pat neišeina į viešumą su 
savo darbais. Todėl dail. J. 
Pautieniaus paroda New 
Yorke buvo tikrai maloni 
apraiška lietuvių kultūri
niame gyvenime.

Dailininkas išstatė 43 
darbus, kuriuose galima at
sekti paskutinių dešimties 
metų kūrybą. Paskiausiais 
darbais dailininkas krypsta 
į abstraktizmą.

Parodą suruošė Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko 
apygardos valdyba. Atida
romąjį žodį tarė apyg. val
dybos pirm. Maceika, dai
lininko kūrybą apibudino 
Paulius Jurkus, vėliau kal
bėjo pats dailininkas ir LB 
apyg. valdybos narys Di- 
mas. Paroda dar bus atida
ryta gruodžio 2 ir 3 d.d.

*
šviesos Sambūrio inicia

tyva sudarytas komitetas, 
kuris gruodžio 16 d. Carne- 
gie Endotvnment salėje 
New Yorke ruošia neseniai 
auto katastrofoje žuvusių
jų Antano Škėmos, Jurgio

Jaks-Tyrio ir Juditos Au- 
dėnaitės pagerbimą. Dr. 
Henrikas Nagys skaitys pa
skaitą, meninę programą 
atliks akt. Henrikas Ka
činskas, smuikininkė Elena 
Kuprevičiūtė ir pianistas 
Aleksas Mrozinskas.

SPORTO DIENOS
NAUJASIS Š. AMERIKOS FASK-tas PRISISTATO

IŠ VILNIUJ LEIDŽIAMO SATYRINIO 
ŽURNALO "ŠLUOTA”

Naujojo FASK-to išrinkimas 
buvo patvirtintas visuotinio ŠAL- 
FASS-gos suvažiavimo, įvykusio 
1961 m. lapkričio 11 d. Toronte. 
Ir nuo tos pačios dienos nauja
sis FASK-tas pradėjo eiti savo 
pareigas.

Naujasis FASK-tas pasiskirs
tė pareigomis:

Jaunutis Nasvytis - pirminin
kas

Vytautas Jokūbaitis - vice
pirmininkas

Dr. Algirdas Nasvytis - vice
pirmininkas

Algirdas Bielskus-sekretorius
Elvyra Vodopalienė - protoko

lo sekretorė
Kazimieras Karalis - iždi

ninkas
Juozas Kijauskas - iždo sek

retorius
Oficialus FASK-to adresas 

yra:
Lithuanian Athletic Union in 
North America c/o Mr. A. Biels
kus, secr. 1211 Carlyon Rd., East 
Cleveland 12, Ohio. Telefonas: 
MU 1-3717

Visi, iki šiol veikę FASK-to 
potvarkiai, nuostatai, susita
rimai ir pan., pasilieka ir to-

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

MlRU/CCT MAISTO ir LIKERIŲ IYII |J H L U I KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
PR 8-9259

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

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ....................5 ths. 4.95
2. BISQUIT 3 star cognac........5 ths. 4.98
3. MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5-39
4. AVHITE HORE SCOTCH

WHISKY..................................... 5 ths. 4.98
5. Arrow Cockt. MARTINI

OR MANHATEN ....................5 ths. 2 98
6. CONTREAU LIQUER..........5 ths. 4.75
7. Da SILVA 10 metų

Portugalų BRANDY................5 ths. 3-69
8. Kijafa Vynas  5 ths. 1.75
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

Aktoriaus ir rež. Vyt. 
Valiuko vadovaujamas ko
lektyvas turi paruošęs Kos
to Ostrausko scenos veika
lą „Kanarėlė”, kuris buvo 
vaidintas New Yorko lietu
viams. Su šiuo veikalu ko
lektyvas pasiruošęs aplan
kyti ir kitas lietuvių kolo
nijas. Sausio 13 dieną „Ka
narėlė” bus suvaidinta Phi- 
ladelphijos lietuviams.

(jso)

liau galioje. Visi pakeitimai, pa
pildymai ar panaikinimai bus 
pranešami aplinkraščių formoje 
visiems ŠALFASS-gos viene
tams bei skelbiami spaudoje.

Remiantis visuotinio ŠALF
ASS-gos suvažiavimo, š. m. 
lapkričio 11 - 12 d. Toronte, 
nutarimu suskaldyti iki šiol vyk
dytas lietuvių žaidynes į paskirų 
sporto šakų pirmenybes, FASK- 
tas, bendradarbiaudamas su 
sporto apygardomis, paskirų 
sporto šakų komitetais, pabaltie- 
čių sporto federacija ir sporto 
klubais, daro žygius kuo skubiau
sia paruošti ateinančio sezono 
varžybų kalendorių. Numatoma 
iki š. m. gruodžio 15 d. var
žybų kalendorių paruošti ir pa
skelbti.

FASK-tas numato dėti visas 
pastangas tęsti žurnalo SPORTAS 
leidimą.

Naujasis FASK-tas, pradėda
mas eiti pareigas, dėkoja vi
siems, išreiškusiems jam savo 
pasitikėjimą balsavimo keliu, ir 
pasižada vykdyti ŠALFASS-gos 
statuto ir visuotinio suvažiavimo 
jam uždedamus įpareigojimus bei 
ištesėti savo priešrinkiminius 
14-kos punktų pasižadėjimus.

Savo ruožtu, FASK-tas kvie
čia visus ŠALFASS-gos narius 
puoselėti mūsų sportinę organi
zaciją, sąžiningai vykdyti nuosta
tus ir įsipareigojimus, nuo
širdžiai bendradarbiauti su vado
vaujančiais organais ir savo 
sportine veikla palaikyti lietuvy
bės išlaikymą ir kelti lietuvių 
vardą šiame kontinente.

Lietuviška visuomenė ir orga
nizacijos ' yra prašomi suteikti 
lietuviškam sportiniam judėjimui 
prideramo dėmesio ir jį remti.

SUSIRENKA STALO 
TENISININKAI

Kitą savaitgalį į Clevelandą su
važiuoja rinktiniai mūsųstalote- 
nisininkai dalyvauti antrajame 
"Tuzino" turnyre. Pirmasis į- 
vyko lygiai prieš metus Cleve
lande. Patiko dalyvavusiems ir 
pavirto tradicija.

Šiais metais turnyras praplės
tas: kad būtų įdomiau, šalia vy
rų, pakviestos ir geriausios mo
terys. '

Stalo tenisas yra viena iš stip
riųjų. mūsų sporto šakų aukš
tesnių žaidimo lygiu, nors entu
ziastų būrelis yra gerokai aptir
pęs. Tradiciniai, lietuviai vis bū

davo šio greitos reakcijos sporto 
viršūnėje. Savo laiku (1939 m) 
mūsų reprezentantai buvo išsi
kovoję 4 vietą pasaulyje. Tuolai
kinis Lietuvos meisteris V. Va- 
riakojis pasaulio vertinimo 
lentelėje buvo dešimtuoju. Tarp 
kitko, Variakojis dar tebežaid
žia ir šiuo metu yra dešimtasis 
Lietuvoje.

Keitėsi laikai, keitėsi ir stalo 
tenisas. Su naujoviška "minkštos 
gumos" rakete į meisterystę iš
simuša japonai, nustumdami nuo
latinius pirmūnus vengrus į še
šėlį. Kyla visa eilė kivirčų, esą 
naująją raketę reikia uždrausti, 
ji kenkia stalo teniso stiliui, dar
ko jo patrauklumą žiūrovui...Bet 
japonai nesnaudė, naujųjų rakečių 
gamybą išplėtė į pasaulinį biznį 
ir vis buvo geriausiais žaidė
jais.

Kaip ir visur, biznio momentas 
nulėmė. Mat, minkštąsias gumas 
būtinai reikia bent sykį į metus 
keisti. Tuo tarpu senosios, kie
tosios, lengvai ir penkmetį iš
tverdavo. Pajutę pinigą nutilo ir 
protesto balsai. Dabar minkštoji 
raketė jau visur priimta, ir tur
būt liks, kol kas nors dar minkš
tesnę sugalvos.

Azijoje stalo tenisas dabar pa
čiame žydėjime. Kinijoje jis yra 
tapęs tautiniu sportu, dėstomu 
mokyklose ir masiniai žaidžia
mu. Kinijos turnyruose dalyvauja 
dešimtimis tūkstančių o regist
ruotų žaidėjų ten yra 20 mili
jonų (US Table Tennis News). 
Nenuostabu, kad kiniečiai dabar 
yra visiški stalo teniso karaliai, 
pasiglemžę visus titulus.

Tai inžinierė Marlenne Schmidt, kuri 1960 metais atbėgusi iš 
Rytų Vokietijos, 1961 metais laimėjo "Miss Universe" vainiką. Mūsų 
bendradarbis ją nufotografavo Bostono Universiteto baliuje.

R. Bričkaus nuotrauka

JONAS ŠOLIŪNAS, Fasko stalo 
teniso komiteto pirmininkas, vie
nas žymesnių mūsų žaidėjų, da
lyvaus "Tuzino" turnyre.

Mūsų žaidėjai ir čia Ameriko
je ir Lietuvoje dar vis demons
truoja meilę pamėgtam sportui 
pusėtinomis pasekmėmis. Julija 
Rutelionienė (Washingtone) 1958 
buvo šeštoji USA žaidėja. Pra
nas Gvildys yra nuolatinis Kana
dos rinktinės dalyvis ir vienais 
metais meisteris. Geros ir Ka
nados moterys --Kasperavičiūtė 
ir jaunoji Sabaliauskaitė, šių me
tų Kanados meisterė mergaičių 
klasėje.

Juos ir kitus rinktinius mūsų 
žaidėjus pamatysime gruodžio 9 
- 10 Clevelande, stalo tenisininkų 
sąskrydyje.

J.P.N.

STALO TENISO TURNYRO 
TVARKARAŠTIS

Š. Amerikos Lietuvių II-sis 
stalo teniso "Tuzino turnyras" 
įvyks š. m. gruodžio 9-10 
d. Clevelande.

Turnyro oficialus rengėjas yra 
Centrinis Stalo- Teniso Komi
tetas. Vykdo--Vid. Vakarų Spor
to Apygarda ir Clevelando LSK 
Žaibas.

Varžybos bus pravedamos taš
kų sistema (Round Robin), t.y. 
bus žaidžiama kiekvienas su 
kiekvienu. Vyrų klasėje bus var
žomasi dėl Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjungos 
Clevelando skyriaus Pereinamo
sios Taurės, kurią pereitais me
tais laimėjo Pr. Gvildys (Toronto 
Vytis). Bus įsteigta pereinamoji 
dovana ir moterų klasėje.

VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

Šeštadienį, gruodžio 9 d., nuo 
10 vai. ryto iki 6.00 vai. vakaro 
--Woodland Recreation Center, 
9206 Moodland Avė, (kampas E. 
93 St. ir Moodland Avė.)

Sekmadienį, gruodžio 10 d. -- 
nuo 11:30 vai., Lietuvių Salėje, 
6835 Superior Avė.

Visuomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti ir pasižiūrėti geriau
sių lietuvių stalo tenisistų žaidi
mo.

300 NAUJU SKAITYTOJU
Lietuviškam laikraščiui Amerikoje išsilaikyti 

kasmet reikia 300 nauju skaitytoju. Tiek, dėl mir
ties ir kilų aplinkybių, senųjų skaitytojų nubyra. 
Ir jei tiek naujų skaitytojų per metus nepasipildo, 
laikraštis pradeda mirti natūralia mirtimi. O tada 
jau nebėra jokios kalbos apie laikraščio gerinimą.

Dirva, norėdama tuos naujus skaitytojus grei
čiau sutelkti, NUO 1961 M. LAPKRIČIO MĖN. 15 
I). IKI 1962 METŲ KOVO 15 D. SKELBIA talką.

Per keturius mėnesius surasti 300 naujų skai
tytojų nėra didelis darbas, bet be talkos, vien re
dakcijos ir administracijos pastangomis, beveik 
neįmanomas. Todėl ir kviečiame visus Dirvos skai
tytojus, talkininkus ir rėmėjus mums padėti.

Pasidairykit po artimųjų namus ir dar nema
žai kur pastebėsit, kad ten Dirvos nėra. Paragin
ki juos užsisakyti arba atsiųskit mums jų adre
sus, kad su Dirva galėtume nemokamai supažin
dinti.

Paraginkit, kad Dirvą, kaip Kalėdinę dovaną, 
užsakytų savo artimiesiems, ypač likusiems Euro
poje ar atsidurusiems kituose kraštuose.

Talkininkams, kurie atsiųs daugiausia naujų 
skaitytojų, bus paskirti trys lietuviškų knygų kny
gynėliai. Apie naujų skaitytojų talką bus nuolat 
pranešama visiems Dirvos skaitytojams.

Pasirūpinkim, kad iki kovo 15 d. talka būtų 
atlikta ir 300 naujų skaitytojų surasta.
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Akademinio Skautų Są
jūdžio Clevelando skyrius 
šeštadienį, gruodžio 2 d., 7 
vai. vakaro, Čiurlionio na
muose —. 10908 Magnolia 
Dr., rengia metinę šventę, 
į kurią atvyks ir kalbės 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos pirm. Antanas 
Dundzila, iš Chicagos.

. Į šventę kviečiami ASS 
nariai, jų šeimos ir artimie
ji.

• Paskaitą apie atominę 
ir vandenilio bombą gruo
džio 3 d., sekmadienį, 12 
vai., Lietuvių salėje rengia 
Tautinės Sąjungos skyrius. 
Kalbės dr. inž. A. Nasvytis 
ir dr. Alfonsas čečys.

Visi kviečiami atsilanky
ti. Įėjimas laisvas.

• Nevirkite namie pietų! 
Visiems — suaugusiems ir 
jauniems gruodžio 3 d., sek
madienį, šv. Jurgio parapi
jos salėje, bus skanūs, so
tūs, ir pigūs lietuviški pie
tūs.

Pietus rengia Giedros 
Korporacija. Pelnas skiria
mas lietuviškam romanui 
premijuoti, kuriame būtų 
vykusiai pavaizduotas tei
giamas lietuvės moters ti
pas. Labai nuoširdžiai kvie
čiame šeimas ir paskirus 
asmenis.

Patys nevirsite, bet so
čiai pavalgysite, pabendrau
site ir indų neplausite. O 
jūsų gausus dalyvavimas 
paskatins lietuviškąjį kūrė
ją, įamžinti lietuvės moters 
genijų savoje literatūroje.

Pietų laikas nuo 11:30 
vai, iki 4 vai.

• Dail. Vlados Stančikai- 
tės-Abraitienės tapybos ir 
grafikos darbų paroda ati
daroma gruodžio 10 d., 4 
vai. p. pietų Čiurlionio na
muose. Paroda tęsis iki 
gruodžio 18 d. Kasdien ati

daryta nuo 6 iki 9 vai. va
karo, o šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 3 vai. iki 9 
vai. vakaro.

• šokių vakaras Adven
to išvakarėse^, šį šeštadienį, 
gruodžio 2 d., Lietuvių sa
lėje, rengiamas Lithuanian 
Village bcendrovės, laukia 
visų — šokančių ir nešo
kančių. Įžanga tik 1 doleris- 
Alus nemokamai. Puiki R. 
Mačio šokių kapela. Stalai 
abiejose salėse. Pradžia 7 
vai. 30 min. vak.

• Lietuviškų Kalėdinių 
atviručių su įvairiais raš
tais didžiausiame pasirinki
me jau galima gauti Lietu
vių Prekybos Namuose.

Be to Kalėdų šventėms 
mes turime naujai gavę 
daugybę dalykų, labai tin
kančių dovanoms, kaip gin
taro dirbinių, tautinių au
dinių, albumų, lietuviškų 
plokštelių, kristalo ir porce- 
lano dirbinių, indų, grafinų

manikiūro setų, popuoš'alų 
ir dar daug kitų.

Ta pat proga primename 
siuntinių siuntėjams, kad 
jau pats vėliausias laikas 
pasiųsti savo siuntinius, kad 
jau juos galėtų jūsų arti
mieji gauti laike švenčių. 
Turime didelį pasirinkimą 
medžiagų, megstukų, šiltų 
batų, skarelių, užtiesalų, 
šiltų kojinių ir kitų dalykų, 
kurie yra labai branginami 
Lietuvoje. Mūsų bendrovė 
yra patikima, vienintelė tos 
rūšies savaranki lietuviška 
įmonė Clevelande. čia rasi
te siųsdami siuntinius ma
lonų ir draugišką patarna
vimą.

Krautuvė bus atidaryta 
-ir sekmadieniais tuoj po 
lietuviškų pamaldų

Išnuomojamas butas
5 kamb. 1195 E. 80 St. Di
deli kambariai ir vonia že
mai. Mėnesiui $55.00. Tele
fonas: IV 1-6369. (139)

• 1941 m. Lietuvos lais
vės sukilimo minėjimas Cle
velande rengiamas gruodžio 
3 d. Programoje <■— 10:30 
vai. pamaldos šv. Jurgio 
liet, parapijos bažnyčioje. 
Šv. Mišias atnašaus kun. 
Lionginas Jankus. Jis pasa
kys ir pamokslą. Prie pa
minklinės lentos bus padė
tas gyvų gėlių vainikas už 
žuvusius kovotojus.

5 vai. po pietų iškilmin
gas minėjimas Lietuvių sa
lėje. Pagrindinę kalbą pasa
kys J. Brazaitis. Meninėje 
daly — Miško broliai.

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS

SALAMANDER

Parduodamas namas
La Šalie Rd. 18300, tarp 

Neff Rd. ir 185 St., 2 mi
nutes iki bažnyčios ir mo
kyklos. Nepaprastai švarus, 
modernus vienos šeimos na
mas su lV-> vonia. Požemi
nės žolės laistymo įrengi
mas. Pirmą kartą parduo
damas šeimininko už 23,900 
dol. Galima tuoj užimti. No
rint pamatyti šaukit telef. 
HI 2-8391. (141)

gražūs batai išeigai, einą 
su paskutine mada

visų mėgiami puikus ir 
patvarūs vaikų batai

batai gatvei, gražus, pato
gūs, gerai pritaikyti kojai

loderniški, elegantiškų 
linijų vyriški batai

BE TO SKONINGI JV AIRIŲ FASONŲ KAMBARINIAI BATAI 
GERIAUSIA DOVANA KALĖDŲ ŠVENTĖMS

3325 Lorain Avė 12307 Gratiot Avė
CLEVELAND 13, Ohio DETROIT 5, Mich.
Tel. ME 1-5837 Tel. DR 1-9430

Stroh’s alus daug skanesnis 
.„ir jis toks yra

Tai Amerikos vienintelis ugnim virtas alus. . . virtas prie 
2000° kad duotų geriausį skonį iš geriausių medžiagų!

Joks kitas Amerikos alus nėra taip verda
mas ir todėl joks kitas Amerikos alus ne
turi tokio skonio kaip Stroh’s... šviesesnis... 
lengvesnis... skanesnis... gaivinantis!

Jums patiks ...geresnis!
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.

• Parduodami palaikyti 
virtuvės įrengimai ir mie
gamojo kambario baldai. 
Kainos labai prieinamos.

Telef. UT 1-1187. (138)

ŠTAI, JUMS GERI 
NAMAI:

2-jų šeimų (Side-by-Side)
Visai arti prie Ivonhoe ir 

Euclid gatvių; viename bu
te 6 kambariai, o antrame 
4; nauji gazo pečiai ir au
tomatiniai vandens tankai. 
Namas visai gerame stovy
je. Prašo tik $13,900.

Vienos šeimos mūrinis 
(bungalow)

Ant Reyburn, visai arti 
prie Euclid gatvės; erdvus 
salonas; moderni' virtuvė ir 
vonia; 2 miegamieji; yra 
galimybė užbaigti 2 kam
barius 2-rame aukšte; gazo 
pečius ir garažas. Prašo 
$17,900.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estate

MU 1-6100 — Office;
KE 1-4080 — Home

(140)

Dviejų šeimų namas 
po 5 kamb. už $22,900
Lake Shore Blvd. ir 

Grovewood rajonas. Namas 
puikiame stovyje. Nauji 
gaso pečiai. Iš fronto ir 
kiemo porčiai. Gražūs bu
tai, įskaitant kilimus, užuo
laidas valgomojo komplek
tą. Galima užimti per 30 
dienų. .

E. J. Eckart,
Broker

KE 1-1440 RE 2-8596

(Nuotraukoms siųsti terminas baigtas 1961 m. lapkričio 1 d.)

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 117 Birutė Jaraitė, 7 metų amž., 
iš Highland, Ind. Nuotrauka V. Maželio.

NASVYČIAI MINĖJO VYRIAUSIOJO BROLIO JONO
80 METU SUKAKTI

Lapkričio 23 d. Jono Nas- 
vyčio broliai ir giminės, gy
veną Clevelande, skaitlin
gai susirinkę pas Joną Nas- 
vytį, pasveikino jį sulauku
sį 80 metų amžiaus. Jonas 
Nasvytis gimė 1881 m. lap
kričio 23 d. Žvingių parap., 
bet nuo 2 metų amžiaus, vi
są laiką būdamas Lietuvoje, 
gyveno Margiškių vienkie
my, Sartininkų vai., Taura
gės apskr.

Jonas Nasvytis ir jo 4 
broliai 1948-49 metais at
keliavo į JAV. Keturi iš jų 
įsikūrė su šeimomis Cleve-

10 šeimų, beveik naujas 
apartamentas. Labai geros 
pajamos.

Labai geram, stovyje, prie 
pat Naujos parapijos, vie
nos šeimos namas. Visi di
deli kambariai.

Plytinis trijų miegamųjų. 
Garažai. Skiepas.

Trijų miegamųjų, netoli 
Naujos parapijos, netoli 
ežero.

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

180 E. 185 St.. IV 1-6900
MU 1-2154 

(138, 141, 144)

IX TOVVX OFFICE — 6712 Sl'PElUOR AT EAST G8 ST.

EVERY SATURDAY UNTIL 2:30 Į

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
iNSURE n TO 

*»O OOO

UTILITY BILL PAYMENTS 1
MONEY ORDER CHECKS,
TRAVELERS CHEQUES Į

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

landė, o gydytojas Motiejus 
Nasvytis su šeima įsikūrė 
Chicagoje.

Broliai minėjo Jono Nas- 
vyčio ilgo amžiaus sukaktį 
vedami ne tik broliškų jaus
mų, bet ir pareigos. Mirus 
jų tėvui Motiejui Nasvy
čiui, keturi iš jų liko maža
mečiai ir buvo reikalingi 
globos ir pagalbos, kad ga
lėtų tęsti pradėtą mokslą. 
Jonas, pasitenkinęs įgytu 
pradžios mokslu Tauragės 
pradžios mokykloje, po tė
vo mirties liko jo paliktame 
nemažame ūkyje padėti mo
tinai našlei ūkininkauti ir 
tuo prisidėjo prie galimy
bių sudarymo jaunesniems 
broliams mokslą tęsti.

Tikslas buvo pasiektas: 
Du iš jų tapo gydytojais, 1 
agronomu ir 1 karininku, 
šis pastarasis mirė Cleve
lande prieš pusšeštų metų. 
Jono brolis Steponas, dar 
esant tėvui gyvam, buvo iš
ėjęs provizoriaus-vaistinin- 
ko mokslą.

Jonui Nasvyčiui teko tar
nauti rusų kariuomenėje, 
kur pasiekė vyresniojo pus
karininkio laipsnį. Teko da
lyvauti pirmam pasaulinia
me kare. Jo metu pateko 
vokiečių nelaisvėn. Joje iš
buvo 3 metus, paskirtas 
darbams pas Klaipėdos 
kraštą ūkininką lietuvį.

Būdamas Klaipėdos kraš
te susipažino su rašytoju 
Vydūnu, gyvenusiu Tilžėje. 
Jų artima pažintis tęsėsi iki 
Jono pasitraukimo iš Lie
tuvos.

Po karinės tarnybos J, 
Nasvytis įsikūrė Margiš- 
kiuose, pagal tėviškės pasi
dalinimo tarp brolių, teku- 
siame 60 ha žemės plote. 
Įsikūręs vedė Šilalės apy
linkėje Tauragės apskr. ži
nomo ūkininko-malūnininko 
Jono Poškos dukterį Juzę 
Poškaitę. Ji paveldėjo iš tė
vo gražų 30 ha ūkį Rubina- 
vą, Šilalės vai. Juzės Poš- 
kaitės dėdė buvo kun. Fe
liksas Poška, ilgus metus 
buvęs šv. Kotrinos bažny
čios klebonu Petrapilyje.

Savo gyvename valsčiu
je — Sartininkuose, Jonas 
Nasvytis dalyvavo ūkinia- 
me-visuomeniniame gyveni
me, buvo eilę metų didelės 
Sartininkų pieninės valdy
boje. ši pieninė gaudavo 
daug grietinės perdirbti į 
sviestą iš Klaipėdos krašto 
pieno nugriebimo punktų. 
Sartininkai yra Klaipėdos 
krašto pasieny. Buvo vietos 
bankelio valdyboje. s.
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KAS IR KUR?
• Korp! Neo Lithuania New 
Yorke valdybą sudaro: Al
girdas Sperauskas — pirmi
ninkas, Dr. Eugenijus Noa- 
kas — vicepirmi n i n k a s, 
Giedrė Kumpikaitė — se
kretorė, Eduardas Laukys
— iždininkas, Algirdas šta- 
rolis — valdybos narys, pa
rengimų ir kultūros reika
lams, Milda Sperauskienė
— arbiter elegantiarum.
• Inž. Kazys Pusnikas lap
kričio mėn. 22 d. važiuojant 
į Miami, Fla. atostogų, ne
toli Winter Haven mieste
lio, pravažiuojanti mašina 
iš priešingos pusės, pralen
kiant sunkvežimį, vairuoja
ma moters, atsimušė į jo 
automobilį. Inž. K. Pusnikui 
sulaužyta dešinė koja ir 
žmonai Adelei sunkiai su
žalotas veidas ir sutrenk
tas visas kūnas. Paguldyti 
Winter Garden Memorial , 
Hospital, Fla. Inž. K. Pusni
kas dirbo kaip vyr. inžinie
rius Bliss Co., Hastings, 
Mich.
• J. podžiukas, iš' Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą, at
siuntė $5.00 auką.

1961 lapkričio 29 d. staiga mirė

Advokatas Dr. BRONIUS BALENIŪNAS, 
gyvenęs 8860 Falcon St., Detroit, Mich. Laidoja

mas iš Brazis ir Bauža Funeral Home — 1930 — 

25 St., šeštadienį, 8:30 vai. ir šv. Antano bažny

čioje bus laikomos pamaldos 9 vai. ryto.

Lietuvoje liko sūnus Arvydas.

Pi- a.neša ir laidojimu rūpinasi pusseserė

Stasė Zaparackienė.

Neseniai Los Angeles sukūrę lietuvišką šeimą Ilona Avižienytė 
ir Viktoras Peteris (dešinėje) su pamerge J. Avižienyte ir pabroliu 
A. Bertuliu. APAČIOJE: jaunavedžiai Ilona ir Viktoras Peteriai 
su tėveliais: Jurgis Peteris, Stefania Avižienienė, Jonė Peterienė 
ir Julius Avižienis.

• Kun. Dr. S. Valiušaitis, iš 
Brooklyno, mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė $5.00 auką.
• J. Peteris, iš Los Ange
les, Dirvai paremti atsiuntė 
$5.00 auką.
• Mokėsi penkinę, o knygų 
gali tekti dešimteriopai 
daugiau, nes 3 bibliotekos 
burtų keliu skirta tiems, 
kurie pasinaudodami Gabi
jos knygų išpardavimu, jsi- 
gys knygų bent už $5.00. 
Sąrašų prašykite šiuo adre
su: Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven 21, N. Yo

CHICAGO
Viešoji paskaita apie 

vaikų kaprizus
Ateinantį p e n ktadienį, 

gruodžio 1 d., 7 vai. 30 min. 
Jaunimo Centre, Chicagoje, 
mokytoja Magdalena šulai- 
tienė skaitys paskaitą apie 
vaikų kaprizus (tęsinys). 
Dr. Jonas Adomavičius tą 
temą papildys iš mediciniš
kos srities. Po paskaitos 
bus demonstruojamos fil- 
mos. Įėjimas nemokamas. 
Visus kviečia dalyvauti Al- 
vudo vadovybė.

J. Nomeikaitė-Armonienė, dainavusi Los Angeles birutiečiųbaliuje.

GERAI PAVYKĘS LOS ANGELES 
BIRUTIEČIŲ BALIUS

D. L. K. Birutės Draugijos 
ruoštas rudens balius praėjo su 
iki šiol dar nebūtu pasisekimu. 
Svečių ir viešnių prigužėjo pilna 
salė. Taigi birutiečių triūsas ir 
vargas nenuėjo niekais.

Visas šio baliaus pelnas, o 
jis bus didžiausias kiek iki šiol 
turėta, per visuotinį susirinkimą 
bus paskirstytas pagalbos reika
lingiems lietuviams ir išplauks 
siuntinių pavydalu už geležinės 
uždangos.

Negali sakyti, kad lietuviai nė
ra jautrūs lietuviškiems reika
lams,.* Visi prisideda kiek gali 
ir kuo gali. Viešnia iš Sakra
mento S. Rudokienė paaukojo 
stambią sumą pinigų baliaus 
metu. Buvo ir daugiau tokių, 
kurie, žinodami kilnų birutiečių 
tikslą, gausiai rėmė loteriją, K. 
Lukšys su ponia, netik gausiai 
parėmė birutietes baliaus metu, 
bet ir prieš tai davė žuvies 
patekalams pagaminti.

Laimingos birutietes ir tuo, 
kad atsilankė labai daug mūsų 
lietuviško jaunimo. Draugija vi
sada stengiasi kad jaunimo kuo 
daugiau atsilankytų ir tuo pačiu 
praleistų vakarą lietuviškoje 
nuotaikoje. Mums visiems rūpi, 
kad mūsų atžalynas liktų lietu
viškas.

Programą labai puikiai atliko 
solistė J. Armonienė, su di
deliu įsijautimu padainavusi 4 
dainas ir dar vięną bisui. Jai 
akompanavo A. Dotts. Naujai 
įsikūręs moterų kvartetas paver
gė visų losangeliečių širdis. Jau 
senai lauktas meno vienetas,tik
rai laukimo neapvylė ir labai 
gražiai sudainavo tris dainas. 
Gaila, kad nepatenkino publikos 
noro ir nepadainavo daugiau.

Kvartetui vadovauja muz. P. 
Armonas, akompanuoja R. Apei- 
kytė. Dainuoja: J. Armonienė, N. 
Apeikienė, O. Deveikienė ir V. 
Valavičienė.

Svečiai įsilinksminę lietuviš
koj nuotaikoj, labai nenoriai 
skirstėsi namo ir davė patarimų 
birutietėms suruošti tokius ba
lius dažniau ir didesnėj salėj. 
Pagal paskutinio baliaus svečių 
gausumą tikrai reikės dairytis 
didesnės salės.

V. Iri.

BOSTON
ARNOLDO VOKE TAIČIO 

KONCERTAS

Nauj. Anglijos Baltų 
Amerikiečių D-ja jau šeštą 
sezoną rengia žymesnių pa
baltiečių solistų koncertus, 
Kaip jau ne sykį minėta, 
tie koncertai rengiami ne 
tik estų, latvių ir lietuvių 
muzikinėms jėgoms pade
monstruoti, bet ir su kiek
vienu koncertu priminti 
klausytojams apie mūsų 
kovą dėl laisvės. Pabaltiečių 
koncertai ruošiami Jordan 
Hali, tad apie juos rašo ir 
didžioji Bostono spauda. 
Šiemet Baltų Amerikiečių 

Neseniai gauta iš Punsko lie
tuvių keletas rankšluosčių, ku
riuose yra išaustas Lietuvos 
himnas. Tai labai prasminga 
dovana gimtadienio, vardinių, ar 
kitų šeimos švenčių proga. 
Rankšluoščio kaina 12 dolerių. 
Gauti pinigai persiunčiami au- 
dusioms rankšluosčius Punsko 
lietuvaitėms. Suinteresuoti gali 
kreiptis į: K. Gaižutis, 953 
Mand Avė., Cleveland 3, Ohio. 
Tel. HE 1-8722.

D-jos pirmininkas yra lie
tuvis inž. Vyt. I z b i c- 
k a s o

šio sezono antrojo kon
certo solistas buvo Arnol
das Voketaitis. Tai 
JAV gimęs lietuvis, dar 
jaunas vyras, bet jau gana 
plačiai žinomas Amerikos 
m u z i k i niame gyvenime. 
Kaip dainininkas, bosas 
-baritonas, jis pra
dėjo reikštis televizijoj, o 
vėliau keletą sezonų daina
vo New Yorko Miesto Ope
roj ir kt. žinomuose šio 
krašto teatruose.

A. Voketaitis turi plačios 
skalės, malonaus tembro ir 
lengvai valdomą balsą. 
Ypač ryškus jo muzikalu
mas ir net koncerto estra
doj regimi neeiliniai vaidy
biniai gabumai. Mums tei
kia džiaugsmo tai, kad A. 
Voketaitis, nors šiame kraš
te gimęs, augęs ir mokslus 
ėjęs, bet kalba lietuviškai 
ir visuose parengimuose ro
dosi kaip lietuvis. Garbė jo 
motinai ir jam pačiam.

Bostono pabaltiečių su
rengtam koncertui A. Vo
ketaitis davė itin turtingą 
programą. Su klasikams de
rama rimtimi, stilingai ir 
jautriai jis padainavo Hay- 
dno, Haendelio, Scarlatti, 
Paisiello ir Bononcini kūri
nius. Ypač ryškiai ir nuo
taikingai jis pagiedojo tris 
Dvorako Biblines giesmes. 
Iš moderninių dainų A. Vo
ketaitis parodė Keith Cros- 
by Brown Singin’ a Song ir 
Martin Kalmotto XX-tą 
amžių. Be to, Ados Richter 
ir Henry Sachso keletą ko
miško pobūdžio dainelių.

Savo koncerto programon 
A. Voketaitis įtraukė ir tris 
lietuvių kompozitorių dai

DIRVOS PRENUMERATA 1902 METAMS
Kainos kyla paštui, popieriui, dažams, fil- 

moms ir visoms kitoms laikraščio spausdinimo 
bei siuntimo priemonėms. Kyla ir pragyvenimo 
išlaidos, todėl natūralu, kad ir dirbantieji nori 
gauti didesnį atlyginimą.

Išeinant iš tų sąlygų, turėtų kilti ir laikraščio 
metinė prenumeratos kaina. Bet ją ateinantiems 
1962 metams dar paliekame tokią pat — metams 
10 dolerių, o pusei metų 6 dolerius.

Tik nuo 1962 metų pradžios nebebus duoda
ma jokių nuolaidų, kurias iki šiol duodavom. Stu
dentai, kaip ir kiti prenumeratoriai, mokės tą pa
čią kainą. Taip pat ir nauji skaitytojai, kurie iki 
šiol gaudavo 2 dolerių nuolaidą, jos nebegaus.

Užsieny gyvenantieji skaitytojai, kurių tu
rime nemažą skaičių, ir toliau mokės tą pačią kai
ną, kaip ir šiame krašte gyvenantieji. Atsimenant, 
kad jiems Dirvos persiuntimas labai brangus, 
jiems tuo sudaromos lengvatos lengviau laikraštį 
užsisakyti.

Taigi 1962 metams Dirvos prenumerata vi
siems suvienodinta: metams $10.00, o pusei metų 
$6.00.

Chicagos YMCA rūmuose lapkričio 19 d. įvykusio festivalio lie
tuviškos parodėlės rengimo vadovybė. Iš kairės: A. Sidzikauskaitė, 
A. Reivytis, Z. Juškevičienė, p. Krivaitytė.

V. Noreikos nuotrauka

DĖMESIO, ČIKAGA!
Gradinsko krautuvė bus atidara ir sekmadieniais gruodžio 
mėn. lig Kalėdų nuo 11 vai. lig 4 vai. TV, radijai, vokiški 
aparatai, patefonai, plokštelės. Daug prekių dovanoms. Puoš
nus jų įpakavimas. Adr.: 2512 W. 47th Str., tel. FR 6-1998.

nas. Jis neblogai jas padai
navo, bet mielam ir talen
tingam. dainininkui šia pro
ga tenka pasakyti, kad mes, 
lietuviai, turime žymiai 
daugiau bosui-baritonui pa
rašytų dainų, kurios savo 
forma ir turiniu galėtų gra
žiai praturtinti jo lietuviš
ką repertuarą.

A. Voketaitis ypač stip
riai pasireiškė operinėse 
arijose. Jis padainavo Mo- 
zarto ariją iš op. Figaro 
Vestuvės, Verdi ariją iš 
Don Carlos ir Mefisto sere
nadą iš Gounod op. Faus
tas. Visi trys dalykai buvo 
padainuoti su giliu įsijauti
mu, savaimingai ir įspūdin
gai. Ta programos dalimi A. 
Voketaitis įrodė, kad jis 
yra pajėgus ir savo veidą 
turįs operos solistas.

Prie fortepiono buvo jau
trus ir subtilus Lawrence 
F a u n t a i n..

A. Voketaičio koncertą 
palankiai įvertino ir Bos
tono spauda. Nuoširdžiai 
linkėdami jam pasisekimo, 
dėkojame Baltų Amerikie
čių D-jai už tokį puikų mu
zikinį vakarą.

Kitas pabaltiečių koncer
tas įvyks 1962 m. balandžio 
13 d. Jo solistė bus žinoma 
estų smuikininkė Celia 
A u m e r e o St. S.

SPECIALISTAI PERSIŲSTI 
PINIGUS I SSSR. 

VIENINTELĖ TURINTI LEIDI
MĄ IR BANDYTA — TURINTI 

UŽSTATĄ PERSIUNTIMUI 
TARNYBA.

PILNAI GARANTUOJAMA. 
KLAUSK SMULKMENŲ 

GRAMERCY 
744 Broad Street 

Newark, New Jersey 
ĮSTEIGTA 1947


	1961-12-01-Darvia 0001
	1961-12-01-Darvia 0002
	1961-12-01-Darvia 0003
	1961-12-01-Darvia 0004
	1961-12-01-Darvia 0005
	1961-12-01-Darvia 0006
	1961-12-01-Darvia 0007
	1961-12-01-Darvia 0008

