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Kuba priešrinkiminėje kovoje
NEPAISANT WASHINGTONO ADMINISTRA
CIJOS NENORO LEISTIS Į DISKUSIJAS KU
BOS REIKALU PRIEŠRINKIMINĖJE KAMPA
NIJOJE, KUBOS VARDAS VIS DAUGIAU 
LINKSNIUOJAMAS IR OPOZICIJOS IR DEMO
KRATŲ TARPE. — ATSAKOMYBĖS Už KUBOS 
BŪKLĘ STŪMIMAS ANT RESPUBLIKONŲ PE
ČIŲ. — O VIS DĖL TO MIRUSIO J. F. DULLES 
SOVIETŲ UžšACHAVIMO POLITIKA BUVO 

SĖKMINGESNĖ.

- - - - - - - - - - - - - -  VYTAUTAS
Nepaisant Wašhingtono 

administracijos pageidavi
mo Kubą išskirti iš vis 
karštėjančios priešrinkimi
nės kampanijos, Kubos var
das vis daugiau linksniuo
jamas. Kad nukreipus dė
mesį nuo tos nelaimingos 
salos, prezidento brolis Ro- 
bert F. Kennedy Amerikos 
Legiono konvencijoje Las 
Vegas pereitą antradienį 
aiškino, jog artimiausioje 
ateityje reikia laukti dide
lės krizės (a great crisis) 
Berlyno byloje. Aišku, kad 
tokia galimybė nėra išskir
tina iš artimiausios ateities 
prognozų, tačiau adminis
tracijos kritikai ir ta pro
ga galėjo pareikšti, kad Ku
ba yra arčiau Amerikos ne
gu Berlynas ir ji sudaro 
didesnę grėsmę negu numa
tomas pasirašymas taikos

ARABUOS pusiasalyjebesivystantieji neramumai savo svarbu
mu nė .kiek nemenkesni už Kubos ar Berlyno įvykius ir jų pasek
mė Vakarų valstybėms galės būti labai nemaloni.

Nuo to laiko kai Malta gavo nepriklausomybę, anglams Adenas 
buvo likęs paskutiniąja tvirtove tarp Gibraltaro ir Singapūro.

Bet šiandien jau gresia pavojus ir Adenui, tam Irako, Irano ir 
Kuwait naftos šaltinių kontrolės bokštui...

Neseniai nedidelėje Jęmeno valstybėlėje įvyko revoliucija, ku
rios ugnis grasina išsiplėsti į kaimyninius arabų kraštus.

Jemenas su keturiais milijonais gyventojų savo geografine pa
dėtimi buvo raktu į Raudonąją jūrą, o kartu ir į Suezo kanalą. 
Valdomas absoliutaus valdovo imamo Ahmed, prilygo X-joam- 
žiaus feodalinei valstybei. Čia buvo leidžiama vergų prekyba, 
daugpatystė, o vagims kirsdavo rankas. Bet štai prieš kelias sa
vaites paslaptingose aplinkybėse imamas mirė ir sostą paveldėjo 
jo sūnus emiras ei Badr, kuris už kelių dienų buvo sukilėlių nu
žudytas.

Naujasis Jemeno valdovas, buvęs karališkųjų rūmų sargybos 
viršininkas pulk. Abdulla ai Saliai Jemeną paskelbė laisva res
publika.

•
SUKILĖLIAMS buvo nesunku nuversti monarchą ir jo patikė

tinius. Jei pats valdovas gyveno didelėje prabangoje ir naudojo
si viso krašto pajamom, tai pavaldiniai gyveno baisiai didelėje 
mizerijoje. Komunistams ir Nasserio propagandistams nebuvo 
sunku juos sukurstyti.

Pulk. Saliai, pasiskelbęs naujosios respublikos pirmuoju mi- 
nisteriu pasiskubino pareikšti: "Niekas mums nepadėjo, mes pa
tys padarėme revoliuciją". Bet niekam nepaslaptis, kad sukilėliai 
gavo iš Egipto ginkluotą paramą ir į Jemeną dabar plaukia vis 
nauji egiptiečių kariuomenės būriai, kad kaimyninių kraštų valdo
vai nelikviduotų revoliucijos, kuri turi palankias sąlygas išsi
plėsti į Saudo Arabiją, Adeną, Omaną, Muscatą ir į kitas tolimes
nes arabų karalystes.

Paėmęs j savo orbitą Jemeną, Nasseris pilnai kontroliuotų Rau
donąją jūrą ir britų tvirtovė Adenas nustotų savo reikšmės.

•
NASSERIS iš Jemeno nori pasidaryti trampliną šuoliui į kitus 

arabų kraštus socialinėms reformoms. Tam dirva yra palanki.
Anglija ir Amerika, kurios kontroliuoja arabų kraštų naftą 

nelabai palankiai žiūri į revoliucinį sąjūdį ir nesiskubina už- 
megsti santykių su pulk. Saliai vyriausybe,laukdamos aiškesnių 
ženklų. Tuo tarpu sovietinio bloko valstybės jau pasiskubino 
pripažinti revoliucinę vyriausybę, o Nasseris net paskelbė ka
rą Saudo Arabijai, kam ji traukianti kariuomenę į Jemeno pa-- 
sienį...

Jemeno revoliucija yra pavyzdys, kaip vakariečių kojos slys
ta Artimuose Rytuose...

•
IVANAS, jau 40 metų bernaująs "Raudonosios žvaigždės" 

kolchoze netoli Tobolsko, nutarė prašyti, kad priimtų į komu
nistų partiją. Apylinkės komisija pašaukė jį ištyrimui.

-- Mes turime įsitikinti, ar tu vertas būti partiečiu. Pasa
kyk mums, kas pradėjo didžiąją spalio revoliuciją?

Ivanas išsigandęs žvilgterėjo į komisijos narius ir pradėjo 
maldauti:

-- Pirm negu mane pradėsit kankinti, prisipažinsiu. Tai aš!
(vg)

MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - -
sutarties su Rytų Vokieti
ja. Senatorius Barry Gold- 
wat,er primena prezidento 
J. F. Kennedy pažadą:

”Jei kada nors komunis
tų stiprinimasis Kuboje 
grėstų bet kokiu būdu mū
sų saugumui... šis kraštas 
padarys tai, ką padaryti 
reikia”.

Senatoriaus nuomone, so
vietai jau padarė viską, kad 
pateisinus JAV reikiamus 
žygius. Time to ’DO’ in 
Cuba — skelbė jo paskuti
nės kolumnos antraštė. Ar
timas administracijai ko- 
lumnistas James Reston 
skundžiasi, kad senatoriai 
savo privačiom informaci
jom nesidalo su vyriausy
bės įstaigom, bet jas skel
bia kaip jau patikrintus 
faktus. Esą, senatorius 
Kenneth Keating (Resp. N. 

Y.) teigė trečiadienį sena
te, kad sovietai Kuboje sta
tosi 6 bazes- raketom JAV 
apšaudyti. Nuolatinis Ku
bos žvalgymas tačiau kol 
kas parodęs, kad tos bazės 
tinkančios tik priešlėktuvi
nėm raketom paleisti — tei
gia Reston. Girdi, šiuo mo
mentu Kubą tik reikia la
bai akyliai stebėti, ką vy
riausybė ir daranti.

Ir prezidentas pereitą 
savaitgalį skraidydamas po 
Ameriką demokratų kandi
datų naudai, Indianapolyje 
(Ind.) smarkiai puolė tos 
valstybės senatorių Homer 
Capehard (resp.), siekian
čio perrinkimo. Esą šiuo 
metu negalima švaistytis 
žodžiais, kaip kad daro tie, 
kurie nežino nei faktų nei 
nen-eša atsakomybės. Sena
torius Capehard yra vienas 
iš smarkiausių administra
cijos Kubos politikos kriti
kų.

Kad dalį atsakomybės 
nukėlus Eisenhowerio ad
ministracijai, senato vidaus 
saugumo pakomisė netru
kus žada paskelbti savo 
pranešimą apie du metus 
užtrūkusi tyrinėjimą dėl 
Kubos praradimo sovietų 
naudai. Pagrindinis kalti
ninkas pagal tą tyrinėjimą 
būsiąs vienas aukščiausių 
valstybės Departamento pa
reigūnų William Arthur 
Wielar.d, kuris Castro re
voliucijos metu buvo vals
tybės departamento sky
riaus viršininku, kuriam 
priklausė Gubos, Meksikos 
ir Karibų salų reikalai. Jis

ŽINIOS IŠ VISO 
PASAULIO

• PREZIDENTAS KENNEDY IR 
VAK. VOKIETIJOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERISG. SCHRO- 
EDER aptarė Berlyno padėtį, kuri 
galinti paaštrėti Chruščiovui ne
apskaičiuojant JAV atsparumą 
tuo klausimu.

• ALŽIRO BEN BELLA, dide
lėmis iškilmėmis sutiktas Hava
noje, pareiškė, kad JAV turėtą 
panaikinti. savo bazę Kuboje. Ben 
Bella niekad nepamiršta pabrėž
ti Alžiro "neutralitetą".

• FBI DIREKTORIUS J. EDGAR 
HOOVER pareiškė, kad JAV 
smarkiai išsiplėtė komunistinė 
propaganda. Organizuojamos nau
jos grupės komunistiniam frontui 
stiprinti. Pusės metų laikotarpy
je 48 kalbos buvo pasakytos uni
versitetuose. Viešai reiškiamas! 
radijo ir televizijos programose.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjugnos Los Angeles skyriaus naujoji valdyba, išrinkta rugsėjo 15 d.,su 
tuo metu ten viešėjusia Centro valdybos sekretore Emilija Čekiene. Pirmoj eilėj iš kairės sėdi; Skyriaus 
valdybos pirmininkas dr. A. Mažeika, Centro valdybos sekr. E. Čekienė, vicepirmininkas A. Latvėnas. 
Stovi: sekretorius A. Valavičius, narys V. Aleksandriūnas ir iždininkas J. Raibys.

L. Kančausko nuotrauka

SKUBĖKITE KELTIS Į LOS ANGELES...
Lietuviškojo gyvenimo nuotaikos

Aplankius naują kraštą ar labai 
tolimą ir skirtingą žmonių papro
čiais, klimatu ir gamtovaizdžiais 
vietą, pirmas įspūdis retai būna 
teisingas, greičiau tai tik nuotai
kų ir jausmų kūrinys. Todėl, grį-

įrodinėjęs savo aukštie
siems viršininkams ir pre
zidento Eisenhowerio bro
liui Dr. Milton S. Eisenho- 
weriui, kuris save laikė lo
tynui Amerikos žinovu, kad 
Castro nesudaro jokio pa
vojaus ir griežtai neigė 
priešingų informacijų tei
singumą.

Šia proga tektų pastebė
ti, kad Eisenhowerio admi
nistracija , tokių pareigūnų, 
kaip Wieland suklaidinta,, iš 
tikro nieko nepadarė, kad 
sukliudytų Castro įsigalėji
mui, tačiau iš kitos pusės 
toji administracija paruošė 
invazijai prieš Castro nusi
stačiusius kubiečius. Prezi
dentas Kennedy leido tą in
vaziją pradėti, bet kritišku 
momentu ją atsisakė pa
remti JAV jėgomis — jam 
pritrūko drąsos — todėl, 
aišku, ir atsakomybė už da
bartinę būklę didžia dalimi 
krinta ant jo pečių, šiuo 
metu, kad Kubą išvadavus/ 
skaičiuojama, reiktų net 6 
divizijų, o tos nelaimingos 
invazijos metu būtų užtekę 
tik aktyvios aviacijos ir lai
vyno paramos. Ir jeigu so
vietai dabar padidins savo 
spaudimą Berlyne, tai juos 
taip daryti padrąsino ne 
kas kitas, kaip JAV neryž
tingumas Kubos byloje. Vi
sokie išsisukinėjimai nuo 
atsakomybės už JAV sau
gumą remiantis tarptauti
ne teise į sovietus daro la
bai mažą įspūdį.

Ta proga su gailesčiu
(Nukelta į 2 psl.)

NIKITA: - Turėtų būti priemonių padidinti šią ugnį...

E. ČEKIENĖ

žūsi iš saulėtosios Kalifornijos 
3000 mylių, sąmoningai delsiau 
rašyti, pirma norėdama vėl pa
justi New Yorko didmiesčio tem
pą, čionykščios gamtos ir oro 
skirtumą nuo žavingo Los Ange
les ir šių abiejų vietovių lietuvių 
politinio, kultūrinio bei kitokio 
veikimo ir gyvenimo nuotaikas.

Vos tik atvykus į Los Angeles, 
teko nuolat atsakinėti į vieną ir 
tą patį klausimą: kada persikel- 
sit pastoviai čia įsikurti?

-- Kai tik į pensiją išeisim, 
-- atsakinėjome.

-- Mums pensininkų nereikia, 
mums reikia darbininkų, lietu
viškam darbui talkininkų, --kiek 
vienas griežtai akcentavo.

-- Jei sergate kokia liga, ne
delsdami važiuokite čia nuolati
niam apsigyvenimui, -- įrodinė
jo buvęs ligonis.

-- Mano arthritis. tiek metų 
kankinęs Chicagoje,bematant iš
nyko čia apsigyvenus, -- tvirti
no kitas.

-- Man šienligę, pusę sveika
tos Chicagoj atėmusią, čia kaip 
ranka atėmė, -- tvirtino kita.

-- O mane asthma nustojo kan
kinusi. Po daugelio metų kančios 
vėl pasijutau tvirtai atsistojęs ant 
kojų. Tikgaila, per vėlai susipra
tau. Būkit protingi, nedarykite 
mano klaidos, prailginkite savo 
amžių, sutaupysite jėgas, kurios 
taip reikalingos lietuviškam dar
bui...

O.J. Vaišnys, S.J. "Laiškų Lie
tuviams" redaktorius, patvirtino, 
kad jis, negalėdamas visai įsi
kurti, bent šienligės sezonui pra
leisti kasmet atvyksta į Los An
geles, kartu atsiveždamas visą 
redakcinį darbą.

Gražūs viliojimai, pagrįsti įro
dinėjimai privertė mus susilai
kyti nuo lengvabūdiško atsakinė
jimo ir rimtai susimąstyti atei
tim, kol dar nevėlu.

Klimatas čia tikrai nepaprastai 
malonus. Dangus iš ryto pilkas, 
vėliau pamėlynuoja ir kaip krik- 
štolas būna skaidrus be debesė

lio. Gamtos ramybė ir ramiųjų 
vandenų didingumas bei dvelkian
ti gaivinanti vėsuma daro įtakos 
ir žmogaus vidaus pasauliui. Žmo
nės čia, kaip ir visa aplinka: ra
mūs, malonūs ir newyorkiečiui, 
atvykus iš didelio judėjimo tem
po, dažnai stinga kantrybės lau
kiant jų ramaus patarnavimo krau
tuvėj ar kitur.

Tokia rami gamtos didybė, 
žmonių, o ypač lietuvių gerumas 
svečiui čia labiau nei kitame Ame 
rikos krašte lietuvio sieloje įrė
žta dar gilesnį ilgesį mūsų pa
vergtajam kraštui ir dar labiau 
primena jo gamtą, kurios taip pa
sigendi Los Angeles saulėtoje, 
kad ir žavingoje padangėj.

Kalifornijos išdžiuvusios dy
kumos čia primena Lietuvos ke
leiviui mielas ir viliojančias Ne
ringos kopas, kur vėjas gainio
ja baltą, švarutėlį smėlį, kur, 
anot P. Babicko, -- kas nori vi
siškos ramybės pajusti, kas ke
letą -dienų nori pajusti gamtos įta
ką žmogui -- niekur neras jis tai, 
kaip tik Neringoj.

Svečiuodamasis Los Angeles 
maloniame gamtos prieglobsty, 
čia labiau nei kur kitur pasigen
di ir A. Mickevičiaus apdainuoto 
lietuviško dangaus: vėjuoto, pa
balusio, su debesiais ir debesė
liais, nepastovaus, margo tartum 
moderniausio dailininko teptuku 
sukurto, pasigendi žavingųjų 
gimtosios žemės saulėlydžių, jos 
tylių žvaigždėtų naktų, ne siau
bingų, žmogui mirtį nešančių 
uraganų, bet mažų audrų ir jau
ti, kaip tavo dvasią kaž kas sie
ja su gimtuoju kraštu. Tai mūsų 
tėvynės klimato ir gamtos gro
žis, kurio niekur kitur nerasi, 
kad ir kaip toli bekeliautum.

Ar tik ne dėl to Los Angeles 
apylinkėse ir apsigyveno tiek 
daug lietuvių, jautrios sielos kū
rėjų, kurie, nors patogiai, kaip 
ir visi įsikūrę, rodos, galėtų 
ramiai sau gyventi ir ramiųjų 
vandenų pakrantėse poilsiauti. 
Tačiau jie yra nenuoramos, nuo
lat gaivina ir savo kūryba pri
mena saviems nepriklausomos 
Lietuvos visų šakų kūrybinio gy
venimo eigą, augusią, žengusią, 
pirmyn neatsiliekant nuo Vakarų 
kultūros ir civilizacijos.

Visi Los Angeles lietuviai kū
rėjai, politinio, kultūrinio ir-vi
suomeninio gyvenimo darbuotojai 
kartu su tauta gyvena troškimais 
pasukti laikinai sustojusį Lietu
vos gyvenimo laikrodį vėl pir
myn.

Tačiau tenka labai apgailes
tauti, kad tos didžiosios, pilnos 
patyrimo ir gilaus pasiaukojimo 
lietuvių jėgos, nežiūrint tenykš
čio malonaus ir sveiko klimato, 
viena po kitos mus apleidžia. 
Paskutinė Los Angeles auka buvo 
Vasario 16 akto signataro prof.
M. Biržiškos asmenybė.

Apleido, anot poeto Aisčio, ne 
verslo, ne karjeros, bet pašauki
mo ir pasišventimo Lietuvai 
žmogus, be kurių tautinė bend
ruomenė nusigyvena ir jos ide
alai išnyksta.

Kad svetima žemė juos mažiau 
slėgtų, gyvųjų, likusių išeivijoj 
lietuvių uždavinys yra tęsti jų 
idealus.
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(78)
— Taigi, turėjau veikti, dabar arba niekada, ir žino

jau, kad daugiau nebeturiu ko prarasti. Ir turėjau rem
tis prielaida, kad viską žinojo tik Furmintas ir Hidas. 
Zsoltas greičiausiai nežinojo nieko, bent man neatrodė, 
nes jis yra tiesiog perkvailas, kad jam ką nors patikėtų; 
be to, aš tikėjau, kad tiek Furmintas, tiek Hidas, abu iš 
prigimties nepasitikį kitais, nerizikuotų kam nors apie 
tai prasitarti. Ir pagaliau, — pasakė Grafas, plačiai nusi
šypsodamas, — jeigu jų geriausias vyras pasirodo esąs 
išdavikas, iš kur jie gali žinoti, kaip plačiai tas maras iš
plitęs aplink juos-

— Labai teisingai, — pastebėjo Janscis.
— Kaip tik. Vos tik atvykę į Godollo, mes nuėjome 

į vietinę apskrities įstaigą, išmėtėme apskrities virši
ninką ir perėmėme reikalus. Aš palikau Zsoltą viršuje, 
kabinete, o pats nuėjau apačion, surinkau mūsų žmones 
ir paaiškinau jiems, kad ligi penktos valandos po pietų 
jų tarnybinis uždavinys susidės iš to, kad jie turės vaikš
čioti po lokalus, kavines ir smukles, vaizduodami AVO 
tarnautojus ir siekdami nustatyti, kaip gyventojai rea
guos į provokuojančias pastabas. Jiems tas uždavinys 
labai patiko. Aš dar juos pakankamai aprūpinau pinigais 
— dabar jie ištisomis valandomis gers ir pamažu nusi
gers. Tada vėl grįžau į viršų, įgriuvau kambarin nepa
prastai susijaudinęs ir pranešiau Zsoltui, kad susekiau 
nepaprastos svarbos reikalą. Jis net nespėjo paklausti, 
apie ką iš tikrųjų kalbama. Jis šoko žemyn, ir jo akys 
sužibo pakėlimo viltimis. — Grafas stabtelėjo ir diskretiš
kai nusikosėjo. — Dabar tenka pereiti prie mažiau linksi
mos dalies. Tenorėčiau tik tiek pasakyti, kad jis dar te
bėra niekeno nenaudojamame rūsyje, arčiau nei už pen
kiasdešimties metrų nup apskrities įstaigos. Jis nesu
rištas ir nesužalotas, tačiau prireiks virinimo aparato 
jam išlaisvinti.

Grafas pertraukė savo pranešimą, sustabdė mašiną 
ir išlipo, kad nuvalytų priekinį langą. Pastarąsias dvi ar 
tris minutes stiprokai snigo, tačiau Janscis ir Reinoldas 
nebuvo to pastebėję.

— Pasiėmiau nelaimingojo kolegos dokumentus, — 
tęsė Grafas, grįžęs už vairo ir važiuodamas tolyn. — Pa
sukau atgal į Budapeštą ir tik kartą trumpai stabtelėjau 
pakelėje virvutei nusipirkti. Po dvidešimt penkių minu
čių sustojau ties mūsų centrinės frontu Andrassy gat
vėje, minute vėliau buvau jau Furminto kabinete — jau 
vien tas faktas, kad man pasisekė taip toli nueiti, buvo 
aiškus įrodymas, kad Furmintas ir Hidas buvo viską nu
tylėję, kaip buvau spėjęs.

Visas reikalas buvo tiesiog juokingai paprastas. Aš 
nebeturėjau ko prarasti, oficialiai tebebuvau tarnyboje, 
o niekas neteikia tiek sėkmės, kiek įžūlumas, ypač bru
talus įžūlumas. Furmintas taip sumišo, mane pamatęs, 
kad jo žiauna atsivėpė, ir aš turėjau savo pistoleto vamzdį 
įkišti tarp dantų, jam dar nespėjus susičiaupti. Visur, 
aplink jo rašomąjį stalą ir kambaryje, pilna daug rafi
nuotų mygtukų, įrengtų tam, kad apsaugojus jo brangią 
gyvybę, bet, žinoma, šiuos pavojaus signalus išdėstant, 
nelaukta tokio vyro, kaip aš.

Aš priverčiau jį savo ranka parašyti tai, ką diktavau. 
Furmintas yra drąsus vyras, iš karto jis net nenorėjo, 
tačiau niekas greičiau nesužlugdo ir geriausių principų, 
kaip pistoleto vamzdis, prispaustas prie ausies. Laiškas 
buvo adresuotas Szarhazos kalėjimo komendantui, kuris 
Furminto braižą pažįsta neblogiau už savąjį, ir laiške 
buvo įsakyta judu perduoti šio laiško įteikėjui, kapitonui 
Zsoltui. Jis pasirašė laišką, prispaudė turbūt kiekvieną 
antspaudą, kurį rado ant savo rašomojo stalo, įkišo vo- 
kan ir užantspaudavo savo privatiniu antspaudu.

Aš turėjau dvidešimt metrų virvės, ir, kai baigiau, 
Furmintas tegalėjo pajudinti tik savo akis ir antakius, 
ir tai jis vykdė nepaprastai įspūdingai, kai aš paėmiau 
tiesioginio laido su Szarhazos kalėjimu ragelį ir patele
fonavau komendantui — beje, turiu pastebėti, kad mano 
balsas nuo Furminto balso veik neatskiriamas. Aš tikiu, 
kad Furmintas tada pradėjo suprasti visą eilę dalykų, 
kurie pastarųjų metų bėgyje jam buvo kiek mįslingi. 
Kiekvienu atveju, aš pranešiau komendantui, kad pas jį 
atvyks kapitonas Zsoltas, kuriam pavesta atgabenti abu 
kalinius, kad, be to, aš dar siunčiąs raštišką patvirtinimą, 
rašytą savo ranka ir su mano asmeniniu antspaudu, sie
kiant išvengti bet kokių pakartotinių pasiteiravimų ir 
nudelsimų.

— O ką, jeigu Hidas dar ten tebebūtų buvęs? — pa
klausė Reinoldas. — Jis galėjo būti išvykęs prieš pat 
tamstos paskambinimą.

— Nieko lengvesnio, — pasakė Grafas, tingiai mos
telėdamas ranka, tačiau netrukus jis vėl griebė vairą 
abiem rankom, automobiliui įtartinai artėjant į griovio1 
kraštą. — Tada Hidui visai paprastai būčiau įsakęs, judu 
skubiai gabenti į Andrassy Ut, o pats būčiau tykojęs 
pakelėje. Na, jis jau buvo išvykęs. Kalbėdamas su ko
mendantu, aš laikas nuo laiko kosėjau ir sprengsėjau ir 
kalbėjau kiek prislopintu balsu. Aš pasakiau komendan
tui, kad esu velniškai persišaldęs. Turėjau tam ir pa
grindą. Po to aš paskambinau į jo prieškambarį ir prane
šiau, kad sekančias tris valandas pageidauju būti visiškai 
netrukdomas, net ir tuo atveju, jei skambintų pats minis- 
teris. Aš nenuslėpiau nuo žmonių, kas jų lauktų, jei jie 
griežtai nepildytų mano įsakymų. Furmintas, visa tai 
girdėdamas, padarė veidą, lyg smūgio laukdamas. Tada 
pašaukiau, vis dar Furminto balsu, automobilių parką, 
pareikalavau sunkvežimio majorui Howarthui, kuris tu
rįs tuoj pat išvažiuoti, ir nurodžiau parengtyje laikyti 
keturis vyrus, kurie jį turės palydėti — mielai būčiau 
nieko neėmęs kartu, tačiau turėjau, kad visas reikalas 
išlaikytų tikrą veidą. Tada įgrūdau Furmintą į jo drabu-

Amerikos Lietuvių Montesso- 
ri Draugija savo gyva ir naudinga 
veikla yra gerai pažįstama Chi
cagos lietuviams. Draugijos glo
boje esančiame Vaikų Židinėlyje 
kiekvieną dieną lietuviškoje dva
sioje, gerai išnagrinėtu moksli
niu metodu, yra auklėjamas ne
mažas būrys mažųjų lietuviukų. 
Tai ateinančioji karta, kurioje 
auga atsparesnė ir tvirtesnė lie
tuviškoji dvasia.

Neabejotinai Židinėlį ir Mon- 
tessori sistemą labiausiai įverti
na tėvai, kurių vaikai lanko jį. 
Tačiau Montessori Draugijos 
reikšmė Chicagos lietuviams yra 
daug didesnė. Tereikia prisimin
ti sėkmingai pravestus įvairius 
kursus motinoms, suruoštas dvi 
psicho-pedagoginių priemonių pa
rodas ir neseniai išleistą plates
nį leidinį "Mūsų Vaikas" duodan
tį daug naudingų žinių mažųjų 
auklėjimo temomis.

Tad ir Montessori Draugijos 
įvairiašakė veikla turi būti įver
tinta ir platesnės lietuvių visuo
menės, nes ji yra vienas iš 
stipriųjų žiedų mūsų kovos gran- 
dinėje prieš abejingumą lietuviš
kiesiems reikalams. Lietuviš
kas priešmokyklinio amžiaus vai
kų auklėjimas yra mūsų visuo
menėje skaudžiai apleistas ir 
paliktas vien tėvų žiniai, kurie 
dažnai neturi nei laiko atlikti 
tai, kas reikalinga vaikų dvasi
niam ir lietuviškam sąmonėji
mui. Galime tik apgailestauti, 
kad Montessori Vaikų Židinėlis

KUBA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

reikia konstatuoti, kad a. a. 
John Foster Dulles ’policy 
of containment’ — grąsini- 
mo, užšachavimo politika 
buvo daug naudingesnė 
šiam kraštui negu dabarti
nė 'lanksti’ politika, vedan
ti nuo vienos nuolaidos iki 
kitos. Dulles gadynėje so
vietai neužėmė nė vieno 
svetimo krašto, tuo tarpu 
Rusk vadovaujamas Vals
tybės Departamentas lei
džia sovietams panaudoti 
’salami’ taktiką. Nuo Laoso 
iki Guinėjos, nuo Berlyno 
iki Kubos visur sovietai ga
li pasigirti savo politikos 
laimėjimais.

O Amerikos viešoji nuo
monė? Nepaisant sustiprin
to Kubos linksniavimo, vi
suomenės nuomonės tyrinė
tojų duomenimis tik vienas 
iš keturių amerikiečių gal
voja, kad Kubos atveju rei
kia ką nors tuojau daryti. 
Kiti arba yra prieš bet ko
kią akciją, bijodami karo 
su sovietais, arba neturi jo
kios savo nuomonės.

veikia tokios aprėžtose sąlygo
se ir jo vaisiais gali pasinaudoti 
tik labai nedidelis būrelis mažų
jų lietuviukų. Tačiau nežiūrint 
įvairių kliūčių yra dedama ne
mažai pastangų, kad Vaikų Ži
dinėlio veikla plistų ir apimtų 
vis didesnį skaičių priešmokyk
linio amžiaus lietuviukų.

Šias pastangas efektyviai pa-

DALIA MIEŽELIENE

remti Chicagos lietuviai turės 
progos sekmadienį, spalio 21 die
ną 3:30 vai. p.p. dalyvaudami 
Jaunimo Centre ruošiamoje tra
dicinėje Madų Parodoje.

Montessori Draugija buvo pir
moji, kuri įvedė Chicagos visuo
menei! Madų parodas ir ši paro
da jau yra trečioji iš eilės. 
Šios Madų parodos pasižymi vė
liausių madų rūbų įvairumu, ku
rie yra pilnai prieinami daugeliui 
lietuvių moterų ir puikiai tinka 
pasipuošimui mūsų parengimuo
se ir kasdieniniame gyvenime.

Šių metų parodos rūbus kuria 
Irena Stašaitytė-Borgogni, ne
perseniausiai atvykusi iš Buenos 
Aires, Argentinoje ir rūbų pro
jektavimą studijavusi Buenos Ai
res, Chicagos Meno Institute ir 
Ra y Vogue School of Design. Siu
vimo darbuose jai talkininkauja 
Henrieta Vepštienė ir Vida Ba- 
rienė.

Rūbus modeliuos Aldona Ben- 
dikaitė, Žibutė Duobaitė, Liuda 
Germanienė, Vida Januievičiutė, 
Dalia Mieželienė, Danutė Paro-

žių spintą, užrakinau, palikau kabinetą, taip pat užra
kindamas ir raktą pasiimdamas su savimi. Taip, ir tada 
mes išvažiavome į Szarhazą.

Grafas padarė pauzę ir jo veide pasirodė beveik sva
jinga šypsena.

— Norėčiau žinoti, ką Furmintas galvoja šią akimir
ką, arba kaip atrodo Zsolto galvoje. Ir ar iš AVO žmonių, 
kuriuos palikau Godolle, bent vienas tebėra blaivus. Ar 
galite įsivaizduoti Hido ir komendanto veidus, kai jiems 
paaiškės, kas iš tikrųjų atsitiko? Galėčiau ištisas valan
das turėti užsiėmimą, vien tik apie tai galvodamas.

(Bus daugiau)

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

kaitė ir Lakštuonė Vėžienė. Šiais 
metais parodos dalį sudarys ir 
vaikų mados, kurias pristatys 
virš 20 jaunųjų modelių, kurių 
tarpe bus O. Barškėtytė, A. Barš- 
kėtytė, K. Barytė, S. Dailitkaitė, 
V. Dailitkaitė, S. Germanas, D. 
Grybauskas, V. Lauraitytė, R. 
Lintakaitė, A. Kuršiūtė, Al. Kur- 
šiūtė, K. Karėnaitė, G. Miežely- 
tė, B. Kazėnaitė, I. Norušytė ir 
M. Norušytė.

Demonstruojamus rūbus ko
mentuos aktorė Eglė Vilutienė.

Parodos metu bus pravestas 
Montessori laimėjimų trauki
mas ir dovanų paskirstymas. 
Laimėjimams savo vertingus dar
bus yra paskyrę dailininkai E. 
Marčiulionis, A. Petrikonis, J. 
Tričys, A. Varnas ir V. Vaite
kūnas. Džiugu, kad nemažai dai
lininkų taip nuoširdžiai bendra
darbiauja su Montessori Drau
gija. Laimėjimuose be to bus 
visa eilė puikių tautinių lėlių.

IRENA SABALIŪNAITE

Viešnios , atsilankiusios sek
madienį į tradicinę Montessori 
Madų Parodą. maloniai praleis 
popietę besigerėdamos vėliau
siomis madomis.

(rm)

LITUANISTINE MOKYKLA IEŠ
KO PATALPŲ

Kristijono Donelaičio lituanis
tikos šeštadieninė mokykla 
šiuos mokslo metus pradėjo rug 
sėjo 15 d. Marųuette Parko Field 
house patalpose prie Kedzie ir 
67 gatvių sankryžos. Pamokos 
vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 
9:30 iki 1:30 vai. Mokyklą lanko 
270 mokinių. Veikia visi 8 sky
riai. Negalint susitalpinti turi
mose patalpose, kai kurios pamo
kos, kun. A. Trakiui mielai lei
dus, laikinai vyksta Tėviškės pa
rapijos pastogėje. Mokykla^ va
dovauja mokytojas Julius Sirka 
mokykloje dėsto: Juozas Bertu
lis, Elzė Diminskienė, Palmyra 
Lampsatienė, Irma Laisvėnaitė, 
Aldona Martienė, Marija Pla-

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartcrod and Suparvisad by »h« United Statės Government 
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čienė, Marija Šimonienė, Stefa
nija Šukelienė, Petras Aleksa ir 
J. Vėlius. Lig šiol mokestis už 
mokslą šioje mokykloje buvo 
$25.00 už vieną mokinį ir $35.00 
už du ar daugiau mokinių iš 
vienos šeimos.

Jau kuris laikas kaip deda
ma daug pastangų surasti erd
vesnes patalpas šiai mokyklai. 
Tačiau kreipiantis į viešąsias 
mokyklas (public schools) paaiš
kėjo, kad jų vedėjai yra neper
kalbamai nusistatę prieš tokio 
didelio skaičiaus svetimų vaikų 
įsileidimą į savo patalpas... Gal-- 
būt, pavyktų tai padaryti per 
Board of Education, bet tai, 

greičiausia, neilgam, nes tokiu 
įėjimu į mokyklą susidarytų ne
mažai priešų ir įvairiausių 
skundų... Be to, už tokių mo
kyklų naudojimą penkioms va
landoms tektų mokėti tarp $150- 
$200.00 už kiekvieną šeštadie
nį.

Buvo kreipiamasi ir į įvairias 
privatines mokyklas -- katalikų 
(lietuvių ir ne lietuvių^, protes
tantų, žydų ir kitas. Šios pas
tangos tęsiamos ir toliau. Šiuo 
metu dar laukiama atsakymų iš 
keleto privačių mokyklų ir tiki
masi bent vienas jų bus paten
kinantis. Mokyklai naujų patal
pų suradimo darbe ir bendrai 
ūkinę mokyklos darbų naštą šiais 
mokslo metais ryžtingai veža tė
vų komitetas, kurį sudaro: Algis 
A. Regis (pirmininkas), I. Kriau- 
čeliūnienė, E. Trečiokienė, J. 
Ivanauskas ir J. Kasparaitis (na
riai). (mv)

Chicagos A. S. D. ir 
Korp! Vytis

Rugsėjo mėn. 28 d. Jau
nimo .Centre įvyko Korp! 
Vytis Chicagos skyriaus 
sueiga, kurioje buvo aptar
ta ateinančių metų veikla 
ir išrinkta nauja valdyba. 
Naują valdybą sudaro: 
šen j. S. Grėbliūnas, šen j. S. 
Klimas, šen j. J. Seikus ir 
šen j. J. Tamulaitis.

Spalio mėn. 7 d. Akade- 
mikių Skaučių Draugovės 
Chicagos skyriaus sueigo
je taip pat buvo išrinkta 
1962-63 m. valdyba ir nu
matyti ateities darbai. Į 
naują valdybą išrinkta: 
Vida Kanišauskaitė — pir
mininkė, Ina Pavilčiūtė — 
kandidačių globėja ir Irena 
Paulauskaitė — sekretorė- 
iždininkė.

Kadangi abiejų skyrių 
tikslai daugumoje sutampa, 
dažnai yra daromos bendros 
sueigos. Spalio mėn. 7 d. 
įvyko bendras susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo V. 
Demereckis ir sekretoriavo 
Ina Pavilčiūtė. Susirinkime 
buvo diskutuojama ateities 
bendri darbai. Tarp kitų 
dalykų buvo nutarta ruošti 
uždarą A. S. S. metinę šven
tę, suorganizuoti žiemos 
stovyklą, aktyviai prisidėti 
prie Lituanus vajaus ir pa
ruošti akademikų skautų 
valandėlę per "Margučio” 
radiją. Tiems reikalams pa
dėti įvykdyti išrinktos ko
misijos.

Danguolė Markutė
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NUOSEKLIUOJU KELIU IRENOS KAMANTAUSKIENĖS TAPYBA
Teisingai ir iš meilės kurti nėra 

lengvas darbas, ypačiai laikrašti
ninkui, kada aplinkui šėlsta ap
maudas ir netiesa, kada teisybės 
vardu dangstosi neteisybė, kada , 
meilės vardu telkiasi neapykanta.

A. Smetona

Laikraštininkai, tai ne atskira žmonių klasė. Jie priklauso 
mūsų visuomenei. Visuomenės nuotaikos, jos kūrybingumas, jos 
meilė' ir neapykanta, jos laimėjimai ir pralaimėjimai yra laik
raštininkui medžiaga. Laikraštininko fantazija, jo idėjos, jo su
manymai turi tiek pat "teisinio pagrindo” ir verti tiek pat dė
mesio, jei ne mažiau, už bet kurio visuomenės nario viešai ke
liamas idėjas, sumanymus ar fantazijas. Ypatingai mūsų sąlygose 
išskirti laikraštininką ir jam užkrauti vienam atsakomybę ”už 
šėlstantį apmaudą ir netiesą” vargu ar būtų nuoseklu.

Kur gi tokiu atveju to nuoseklumo ieškoti? Ar iš viso dar 
skaitomės mūsų visuomeniniame gyvenime su nuoseklumo do
rybėmis? Pasirodo, kad taip.

Nelaimė tik ta, kad nuoseklumu pagrįsti sprendimai, veiks
mai ir siekimai, neturį savyje sensacijos elemento, paskęsta 
mums įprastos neapykantos jūroje.

*
Nuoseklumo ieškantiems tektų nurodyti Dirvos 118 nr., ku

riame tilpo Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Tarybos ir 
skyrių atstovų konferencijos rezoliucijos.

Tose rezoliucijose stinga — karštligiško svaidymosi, o nuo
seklumas, greičiausia, ir bus priežastim, kad tos rezoliucijos 
praėjo nei apušės lapo nepajudinusios. Bent mūsų spaudai jos 
— nevertos dėmesio... O dėmesio nevertos, greičiausia, dėl 
to, kad jose, vietoj apkaltinus asmenis, vietoj puolus instituci
jas, išreiškiamas noras, pvz., "toliau daryti reikalingus pasita
rimus ii' susitarimus Amerikos Lietuvių Tarybai sustiprinti ir 
jos veiklai plėsti”.

Jokios sensacijos nesukėlė .ir sugestija Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio vadovybėn deleguotiems atstovams, konferencijos nu
tarimų dvasioje, rūpintis ne tik Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos veikla, bet ir "galimais jos santykiais su kitais atitinka
mo pobūdžio organais”.

Šios sugestijos gal neturi savyje galutinų sprendimų. Bet 
šie klausimai ir nesprendžiami vienos organizacijos rezoliucijo
mis. Tokios konferencijos ir šaukiamos nuomonėms suderinti, 
o tolimesni ėjimai priklausys nuo atmosferos, kuri nekuriama 
ir nesudaroma dirbtinai. Ir visa tai nebuvo daroma vienos 
dienos sensacijai.

Tai tik keli pavyzdžiai iš daugelio, kur galima rasti nuo
seklumo pavyzdžių, kur siekiama pozityvių rezultatų.

Ir nejaugi niekas dėl to nesupyks? (j. č.)

KNYGOS IR SILKES

St. Santvaras, Dirvos literatū
ros vakare, kaip byloja jo pasa
kytoji kalba, meilingai žvilgčio
jo atgal, į Vokietijos jau apar
tus griuvėsėlius, į bombelių ap
skaldytas kareivines, barakėlius, 
kur buvo didelis "ryjimas" knygų 
ir silkių. Taip buvo, ištikrųjų. 
Žmogus, kanadiškom medkirčio 
kelnėm, rudu IRO švarku, grie
bė viską, kas pasimaišė po ran
ka, pasipainiojo po kojom, ne 
svarbu, silkė ar arklys, knyga 
ar jautis, viskas jam tiko prie 
veido, buvo gardu. Jis visada 
buvo išsižiojęs ir išskėtęs ran
kas...

Man taip pat malonu prisimin
ti Vokietiją. Su ilgu ilgesiu dai
rausi, žvilgčioju atgal, į aną 
pusiau alkaną, pusiau apdrisku
sį, bet įdomų pabėgėlio gyve
nimą. Pietus tenai valgiau, ka
da nutvėriau kąsnį, o ne pagal 
kompanijos laikrodį. O kiek kny
gų buvo perskaityta, kokių vel- 
niavų pridaryta. Tačiau kvaila 
šiandien būtų norėti tai, ko jau 
senai nėra.

Man atrodo, kad ne skaityto
ją reikia kaltinti, o kreiptis į 
rašytoją, kad jis truputį dau
giau pasitemptų, geresnes kny
gas rašytų. Neskubėtų, kaip su 
kiaušiniais į turgų.

Bėda dar ir tame, kad lietuvis 
rašytojas savo intelektu nestovi 
aukščiau skaitytojo. Jis dar vis 
tebeklupčioja apie stovyklos vir
tuvę, kai skaitytojas jau senai 
įsikūręs Amerikoje.

Versdamas puslapį po pusla
pio stačiai matai, kaip rašyto
jas kamuojasi, žagsi, kaip jis 
viską laužia iš piršto, šyla lyg 
rugius kirsdamas. Tokių autorių 
knygos, nepaisant kiek premijų 
būtų gavusios, liks neskaitytos. 

B. Beržinis 
Chicago, III.

Main Office:
813 EAST 185th STREET

St. Clair Office:
6235 ST. CLAIR AVENUE

Neighborhood
Offices...

Euclid Office:

Lake Shore Office:
26000 LAKE SHORE BLVD.

25000 EUCLID AVENUE

Bostono Lietuvių Moterų Klu
bas, kurio pirmininkė šiuo metu 
yra Paulina Kalvaitie n ė, spa
lio 6 d. ALTS-gos namuose ati
darė Irenos Kamant a u s. k ie - 
nės tapybinių darbų parodą. Sa
vo pobūdžiu tas įvykis nėra daž
nas., gal net sensacingas, nes p. 
Kamantauskienė, iki šiol žinoma, 
kaip mūsų kalbininko, publicisto, 
vertėjo ir diplomato Viktoro Ka
mantausko žmona, į dailės meno 
gyvenimą tik dabar teateina. At
seit, regirri pastangas, kurios nė
ra per dažna kasdienybės apraiš
ka.

Bostono lietuviai Irenos Ka- 
mantauskienės parodą gana gau
siai lankė (paroda uždaryta spalio 
12 d. vakare) ir keletą debiutan- 
tės darbų nupirko. Parodos ati
daryme man teko tarti vieną ki
tą mintį, bandančią tapytojos pir
muosius žingsnius apibūdinti. 
Tas mintis dabar atiduodu vie
šumai, tikėdamas, kad I. Ka- 
mantauskienei jos padės savo 
siekimų aukštumoj išsilaikyti.

Dailės gyvenimo erdvė yra pla
ti ir ruiminga. Nors ir skirda
miesi nuomonėm, nors ir pasi
bardami dėl tų pačių siekių ir 
idėjų vienokio ar kitokio supra
timo, dailės meno kūrėjai, jeigu 
tik jie yra apdovanoti regima kū
rybine galia i r savaimingumu, tu
ri akimis neaprėpiamą okeaną 
savo pastangų burėm ištiesti.

Vieni žmonės dailės pasaulin 
ateina drauge su ankstybo pava
sario vilčių kupinom aušrom, ki
ti vasarai įdienojus, o treti ta
da, kai jau ruduo beldžiasi į šir
dį, nesgi vartai į tą pasaulį vi
siem ir visada yra atverti.

Mūsų dienom menų gyvenime 
pasirodo nemažai juokdarių ir 
žonglierių, kartais sukeliančių 
ne tik pasipiktinimą ir nustebi
mą, bet ir nemenką sąmyšį. Ta
čiau tam, kas turi pašaukimą, 
niekad nėra vėlu susirgti grožio 
ilgesiu ir paskęsti grožio ieško
jimų ekstazėj. Ir ta galimybe 
yra paženklinti ne tik dailės me
nai -- grafika, tapyba, skulptū
ra, bet grožinė literatūra, muzi
ka, teatras ir gal net architektū
ra. Štai, musų rašytoja Žemai
tė dailiojo žodžio baruose pasi
rodė turėdama apie 50 metų. Ir 
savo darbais ji mus įtikino, kad 
žmogaus amžius nėra stabdis 
sparnam pakelti ir kūrybine ug
nim prašvisti.

Moteriai ar vyrui,.kurie, vidi
nio šauksmo raginami, ryžtasi 
savo gyvenimą sujungti su viena 
kuria meno apraiška, žinoma, 
tenka susidurti su neišvengia
mom ir kietom sąlygom. Pagrin
dinės tų sąlygų -- talentas ir 
meistriškumas.

Talentą paprastai mes apibū- 
dinam Dievo dovanos vardu, nes 
ta dovana žmogus yra paženklin
tas jau į šį pasaulį ateidamas. 
Tūo tarpu kiekvienos meno ša
kos meistriškumas pasiekiamas 
kietu, rūpestingu ir sąžiningu 
darbu.

Kartais man susidaro įspūdis, 
kad šiandieninio meno keistos 
problemos ir nesusipratimai 
dažniausia kyla tik dėl to, kad kai 
kada ir gabūs žmonės nepajėgia 
sutelkti valios ir savo mene nepa
siekia to ūgio, kurį galėtumėm 
vadinti meistro ūgiu. Ar gali ra
šytojas kurti kalba, kurios jis ne
moka? Aišku, ne. Taigi, ar gali 
dailininkas raižyti, tapyti ir lip
dyti, jeigu jis tų technikų nesu
gebėjo apvaldyti? Atsakymas nei
giamas, ir jis abejonių neturėtų 
kelti.

Maišatį mūsų laiko meno gyve
nime gali užkurti pats žmogus ir 
jo pasiklydusi dvasia, bet gal dau
giausia maišaties sukelia tos pa
krikusios dvasios atstovai, kurie 
anksčiau man atrodė, kaip juok
dariai ir prastai savo amatą iš
mokę žonglieriai.

Irena Kamantauskienė viešu
mai rodo pirmąją savo tapybos

STASYS SANTVARAS
darbų parodą. Dar Kaune susipa
žinau tą juodrią ir simpatingą 
moterį. Kiek prisimenu, ji visa
da pasižymėjo gyvu intelektu, ge
ru skoniu ir atkreiptam akim į 
visa tai, ką daro ir kuo sielojasi 
lietuviai meno kūrėjai. Jos gy
venimo rūmai savaime pasistatė 
ne tokie, kokius ji pati savo sva
jonėse kūrė. Tačiau, kaip mer
gaitė, ji išgyveno daug saulėto

paleisti savo dienas ar, kaip ba
naliai yra sakoma, vyno taure 
bei kitais gyvenimo džiaugsmais 
"užmušdinėti dar likusį laiką".

Kiekvienam mūsų kultūros bi
čiuliui turėtų būti itin malonu, 
kad I. Kamantauskienė atlieka
mo laiko ir vienatvės problemas 
visai, kitaip išsprendė. Visi tie 
darbai, kuriuos šį vakarą pama
tysim, yra jos išmintingo spren
dimo vaisiai. Tikriausia, iš jau
natvės atsinešusi grožio ilgesį, 
nepaisydama nuotaikų ir aplinky

Dailininkė Irena Kamantauskienė savo kūrinių parodoje Bostone.
B. Kerbelienės nuotrauka

džiaugsmo ir nemaža jos mer
gautinių godų tapo širdį gaivi
nančia tikrove.

Kaip žmona ir motina, I. Ka
mantauskienė bėgo per karo su
keltą audrą, sopulio sklidina šir
dim buvo priversta pasinerti į 
neteikimo ir praradimo siaubą. 
Šiandien, nors ir nebūdama ab
soliučiai vieniša (turi du sūnus 
ir seserį), ji skendi nejaukioj ir 
liūdnoj našlės vienatvėj...

Senasis Sokratas prieš am
žius yra taręs: "Aš žinau, kad 
aš nieko nežinau". Iš tikro, kai 
aplink pasidairai, pradedi suvok
ti, kokius plačius būties barus 
aprėpia ta žilos išminties fra
zė. Ak, dažnai, gal per dažnai 
mes ir nebandom suprasti, kad 
mes nieko nežinom. Puikybės 
jausmo, lyg kokio nuodo, aps
vaiginti, mes bėgam per gyve
nimą, visai nepaisydami, kad 
artimo tvorą išlaužėm, ar ak
menim į jo širdį trenkėm. Vie
ni valandų valandas .smilkstam 
smuklėse, kiti rūpinamės, kaip 
greičiau pripildyti žemės gėry
bių aruodus, dar kiti į viską nu- 
mojam ranka su neatšaukiama ir 
aštria panieka.

Dangaus palaima yra tų didis 
turtas, kurie dar suvokia, kad 
yra ne tik kūnas, bet ir dvasia, 
kurie bando savęs ieškoti ir ar
timą suprasti. I. Kamantauskie
nė, prislėgta gąsdinančių vienat
vės sparnų, taip pat galėjo at
sisėsti prie kortų stalelio, įsi
jungti į apkalbų pokylius, vėjais
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bių, ji kibo į dailės meno stu
dijas, keletą metų tyliai ir kant
riai dirbo, kol pasiekė tokią ri
bą, kada pati viena gali įtempti 
drobę ir bandyti savo Aš pasa
kyti. Būkim atlaidūs ir jautrūs, 
nepamirškime, jog tai, ką ma
tom, yra pirmoji jos tapybi
nių darbų paroda. Deja, žmogus 
nemoka stebuklų daryti, todėl ir 
Ireną Kamantauskienę priimkim 
takią, kokia ji su savo kūriniais 
mums pasirodo.

I. Kamantauskienė daugumoj 
savo darbų yra kruopšti, sąžinin
ga ir rūpestinga. Regėsim bandy
mų, ieškojimų, regėsim dailiai 
išbaigtų studijinių darbų, gal pas
tebėsim ir technikinių susvyravi - 
mų ar abejonių, bet ne viename 
jos paveiksle atrasim pastangas 
savaimingai prabilti, tapytojos 
kultūra ir geru skoniu suspindėti. 
Ypač tas regima kai kurių paveiks' 
lų detalėse. Esu tikras, I. Kaman
tauskienė neišsižadės to ryžto, 
kurį ji pati savyje surado. O tai 
yra laidas, kad ši paroda nėra 
paskutinė jos kūrinių paroda.

Parodos autorė, kaip maty
sim, daugiausia gilinasi į pei- 
sažą ir negyvos gamtos atkū
rimą. Iš tikro, peisažai ir na
tiurmortai dominuoja tapytojos 
pirmąjį pasirodymą. Jos por
tretus, jos atkuriamus veidus, tuo 
tarpu aš laikyčiau rūpestingais 
bandymais. Nepagailėjusi pas
tangų ir su atsidėjimu padirbė
jusi, gal netrukus ir portretų ta
pyba ji pati galės pasidžiaugti, 
kaip dabar jau gali gėrėtis savo 
sukurtais gamtovaizdžiais, vai
siais, gėlėm ir senų miestų gat
vėm.

I. Kamantauskienė yra jautri 
spalvų gamai, gyvai jaučia jų 
derinius, nestokoja fantazijos ir

BALFO SEIMO 
REZOLIUCIJOS
Balfo XI-sis Seimas, įvykęs 

1962 m. spalio mėn. 13 d. Balti- 
morėj, aptaręs veiklą, atliktus 
darbus ir ateities planus, pri
ėmė šias rezoliucijas.

1. Seimas prašo direktorius 
nešti Balfo idėją į viešąjį lie
tuvių gyvenimą: į spaudą, radiją, 
liet, suvažiavimus ir įvairias su
eigas. Seimas prašo direktorius 
ir valdybos narius dalyvautiBal
fo veikloj, jų organų posėdžiuo
se, o negalint į juos atvykti, de
leguoti savo įgaliotinius.

2. Seimas taria, kad Balfas ir 
toliau ryžtasi šelpti Europoj li
kusius ir emigruoti negalinčius 
lietuvius, bet ypatingą dėmesį 
kreipia į okupuotoj Lietuvoj, Si
bire ir Lenkijoj vargstančių lie
tuvių šelpimą. Tiems uždavi
niams atlikti Balfo XI Seimas 
kreipiasi į viso laisvojo pasau
lio lietuvius prašydamas ir toliau 
remti Balfo darbus aukomis. Bal
fas laukia aukų ir talkos kaip iš 
paskirų tautiečių, taip ir iš lie
tuviškųjų organizacijų.

3. Seimas apgailestauja, kad 
daugumas buvusiųBalfo stipendi
ninkų stovi nuošaliai Balfo dar
bų ir prašo juos ateiti talko 
Balfui savo aukomis.

4. Jei dėl pasikeitusių sąlygų 
pasidarytų neįmanoma tęsti lie
tuvių šelpimą Vokietijoj ligšio
liniu būdu, tai Balfo centras įga
liojamas tą šalpą tęsti individu
aliai.

5. Turint galvoj jog koordinuo
ta šalpa yra efektingesnė ir jos 
administravimas pareikalauja 
mažiau išlaidų ir žinant, kad 
Balfas iki šiol savo nešališku ir 
vieningu darbu yra užsitarnavęs 
daugelio lietuvių pritarimo, pra
šo visą lietuvių šalpą centrali
zuoti Balfe. Seimas prašo neor
ganizuoti atskirų fondų šalpai, 
o esančius koordinuoti savo dar
bus su Balfu.

6. Seimas dar kartą kreipia
si į visų lietuvių kolonijų kultū
rines ir politines organizacijas 
prašydamas Baisiojo Birželio 
įvykių minėjimų ruošimą užleis
ti Balfui ir jų metu surinktas 
aukas skirti okupuotoj Lietuvoj ir 
Sibire kenčiantiems lietuviams 
šelpti.

7. Seimas paveda Centro įs
taigai tarpininkauti nominuotų 
siuntinių pasiuntimui.

8. Seimas paveda valdybai iš
tirti galimybes sumažinti išlai
das Miuncheno įstaigos adminis
tracijai.

9. Seimas kreipia valdybos dė
mesį į reikalą šelpti ir Ameri
koj vargstančius lietuvius.

10. Seimas apgailestauja, kad 
prelegentu pakviestas dr. J. Gri
nius neturėjo progos seime kal
bėti.

11. Seimas reiškia nuoširdžią 
padėką Balfo uoliesiems veikė
jams skyriuose ir tiems pavie- 
niems veikėjams, kurie dirba ten, 
kur nėra skyrių ir gausiai papil
do Balfo lėšas. Seimas linki jiems 
nepavargti kilniame šalpos lė
šų telkimo darbe.

12. Lietuvių spauda ir radijas 
daug prisideda prie Balfo tikslų 
populiarinimo ir rėmimo. Todėl 
seimas'nuoširdžiai dėkoja spau
dai ir liet, radijo valandėlių ve
dėjams už jų gražią talką Balfo 
darbuose.

13. Seimas reiškia padėką jo 
ruošimo komitetui, ypačiai jo pir
mininkei dr. E. Armanienei ir 
visiems prisidėjusiems prie jo 
pasisekimo.

14. Seimas nuoširdžiai dėkoja 
už sveikinimus ir linkėjimus jį 
sveikinusiems asmenims.

A. Bendorius 
Rezoliucijų Komisijų Pirmin.

kūrybinių polėkių. Jos pasiryži
mas prasimušti iš nykios kasdie
nybės į dailės pasaulį tegu ir to
liau būna jos gyvenimo tikslas! 
Sveikinu debiutantę p. Ireną, 
sveikinu p. P. Kalvaitienę ir Mo
terų Klubą, kuris teikėsi šią pa
rodą surengti.

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

FRIENDLY FLOVVER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

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



Nr. 121 — 4 DIRVA

PARODA CHICAGOJE
presionizmą savo švelnia kelių 
spalvų tonacija, trumpais ir jaut
riais teptuko judesiais duoda la
bai moteriškus kūrinius.

Nedrąsi ir labai susimasčiusi 
yra Dalia Kolbaitė, dar tik ban
danti akvarelę keliomis spalvo
mis. Tačiau žymu meninis išgy
venimas ir lauktinas drąsesnis iš 
ėjimas su teptuku.

Ryškus didelis individualistas 
Henrikas Blyskis grafikoje ir 
medžio graviūroje. Jis pereina į 
tapybinį ekspresionizmą ir ga
liausiai į abstraktizmą. Nesivar

žo formose ir paveikslo kompo
zicijoje.

Giedrė Žumbakienė yra skir
tingos mokyklos, todėl ir jos dar
bai yra daugiau estetiški, graikš- 
tūs bei dekoratyvūs. Ypač jos 
emalio darbai yra labai jautrūs 
ir su dideliu švelnumu išbaigti.

Kiti parodos dalyviai daugiau 
ar mažiau blaškosi piešimo tech
nikose ir< izmuose.

Savaime, pasaulėžiūrai nusis
tovėjus, ideologijai ir taip pat fi
losofiniam galvojimui susifor
mavus, mūsų jaunuose dailinin-

Visi sąmoningi žmogaus veiks- 
mai, kuriais vienas bendruome
nės narys nori užkrėsti kitus 
bendruomenės narius, yra me
nas; arba -- menininko jausmų 
išreiškimas vaizdu.

Nors jaunųjų lietuvių meninin
kų dhrbų parodoje, suruoštoje 
Lietuvių Bendruomenės Chicagos 
Apygardos valdybos, Čiurlionio 
galerijoje dalyvauja daugiausia 
Chicagos Meno Instituto auklėti
niai, tačiau joje nesijaučia griež
to akademinio antspaudo, o ryšku 
didelis meninis individualumas.

Pas daugumą dalyvių žymu net 
jau izminės srovės. Pradedant 
komercinio meno reiškimo bū
dais, baigiant grynojo meno mis
tinėmis idėjomis bei formomis.

Savo originalumu tarp parodos 
dalyvių išsiskiria:

Audronė Skuodaitė -- gilia 
mistika, kūrybingumu ir malo
niu spalviniu tonų sambūriu.

Taip pat didelio meninio talen
to yra Vida Krištolaitytė, kuri 
pernelyg vyriška ranka, griež
tais ir drąsiais teptuko pabrau
kimais pertiekia pilnai ekspre
sionizmą. Tiek figūrose, tiek pei 
saže yra stipri spalviniu atžvil
giu, kaip ir gerai suprastoje pa
veikslo kompozicijoje. Neabejo
tinai didelis meno talentas mūsų 
moterų dailininkių tarpe.

Šiai kaip ir priešingybė yra 
Dalia Verbickaitė -- linkusi į im-

Birutė Bulotaitė prie savo kūrinio "Vizija".

Giedrė Žumbakienė prie jos darbo "Miškas", kuris buvo ati
darymo dieną parduotas. Beto ji gavo premijos lakštą už savo 
kūrinį emalyje "Madoną".

21 d. Dalyvauja šešiolika meni
ninkų: Nijolė Adomaitė-Banienė, 
Marija Ambrozaitienė, Henrikas 
Blyskis, Birutė Bulotaitė, Gied
rė Bulotaitė, Lydia Koklytė, Da
lia Kolbaitė, Vida Krištolaitytė, 
Juozas Algis Mikelevičius, Aud
ronė Skuodaitė, Zita Sodeikienė, 
Jonas Strungys, Stasys Šimaitis, 
Algirdas Trinkūnas,DaliaVerbic
kaitė ir Giedrė Žumbakienė. Iš
statyta 80 kūrinių. Vyrauja im
presionistinė ir expresionistinė 
kryptis. Parodą globoja LB Chi
cagos apyg. valdyba.

Parodą -atidarė jaunųjų meni
ninkų pirmininkė Dalia Verbic
kaitė. Kalbėjo generalinis kon
sulas Chicagoje dr. Petras Dauž- 
vardis ir LB Chicagos apygardos 
pirmininkas Petras Vėbra. Inici
atorių vardu kalbėjo dr. Antanas

Verbickas. J am jaunieji meninin
kai padovanojo Stasio Šimaičio 
"Karaliaus portretą".

Mikas Šileikis Čiurlionio ga
lerijos jury komisijos vardu įtei
kė premijos lakštus Birutei Bu
lotaitei už "Estišką Simfoniją",

1962 m. spalio 19 d.

LB Chicagos apygardos pirmi
ninkas Petras Vėbra kalba paro
dos atidaryme.

Zitai Sodeikienei už "Mergaitę" 
ir Giedrei Žumbakienei už "Ma
doną". Beto Čiurlionio galerija 
įsigijo Birutės Bulotaitės kūrinį 
"Estišką Simfoniją".

V.A. Račkauskas

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ

Čiurlionio Galerijoje, Chica
goje, spalio 13 d. atidaryta Jau
nųjų Lietuvių Menininkų darbų 
paroda. Paroda tęsis ligi spalio

kuose išryškės ir tautinis būdas 
kūryboje. Parodos rengėjai svei
kintini suteikę progą jauniesiems 
menininkams išeiti į lietuvių vi
suomenę.

VI. Vaitiekūnas

Zita Sodeikienė prie savo premijuoto kūrinio "Mergaite .
V. A. Račkausko nuotraukos

Stasys Šimaitis prie savo kūrinio "Neringos regata". Nuosavybė 
"Dubysos" svetainės Chicagoje savininkų Antaninos ir Stepono Trin- 
kauskių.

B

Jaunųjų Lietuvių Menininkų darbų parodos atidarymo spalio 13 d. 
Čiurlionio galerijoje, .bendras vaizdas.

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(2)

Ne tik pro rūsio langus, bet ir iš viršutinio sve
čių kambario sklinda šviesos. Taip jie daro, Danguolei 
ar svečiams atvažiuojant. Jie nori gražiau priimti ir 
pasirodyti. Manęs niekas nepaiso. Namiškis. Dar jeigu 
būčiau daktaru, inžinierium, ar bent mokytoju . . . Esu 
nevykėlis. Gilumoj man baisiai skaudu, kai jie linguoja 
galvomis, j mane žiūrėdami, kai paklausia:

— Tai kaip tavo darbas? Ar gauni bent dėl duo
nos ir nesaldytos arbatos?

Gilumoj skaudu, bet ir ima juokas. Ir dažniausiai 
juokiuosi. Iš jų, iš paties savęs, iš pasaulio. ’ žmonės, 
žmonės! Tik tas šioje šaly gerbiamas, kuris turi pasto
vų darbą, moka sumaniai investuoti; o mano žmo
nėms — kas turi visko, sunkiai dirbdamas. Mano žmo
nės gerbia ir mokslo pasiekusius: gydytojus, banki
ninkus, verslininkus, inžinierius ... Mano darbas jiems 
— ne darbas. Neuždirbu tūkstančiais. Aš, mat, nevy
kėlis. Rašytojas.

Bet namai yra namai. Ir savi žmonės lieka savais. 
Kaip iš jų besijuokčiau, ar ant jų pykčia’u — gera sėdė
ti su jais prie bendro stalo. Gera pabučiuoti mamai 
ranką ir veidą. Tėvo ir sesers žvilgsniai atneša nesu
prantamą šilimą. Ir žinau, kad neiškęsiu vėl apie juos 
nerašęs. Išspausdins tik sentimentalūs ir neturtingi 

žurnaliukai. Nieko nemokės arba numes pagyrimą su 
centais. Vistiek, neiškęsiu nerašęs.

Garažas atdaras. Nujautė, kad atvažiuosim. Įšliau- 
žiam, tarytum Į pražiotą burną. Gailė puola į trobą, 
seneliams naują apsiaustą pasirodyti. Tylėdami tem
piam su Danguole į vidų savo daiktus.

— Tai ir parsiradot! Gerai, gerai. — Su mama 
pasibučiuojant. — O maniau, kad šitas oras, pabjuręs 
kaip velnias, neleis niekam nei nosies iš trobų iškišti! 
Šalta, sninga ir važiavimas — kaip pačiu pragaro pa
kraščiu ...

— Kaip visi sveiki, mama? — klausiu, dairyda
masis į baltai apkritusius krūmus ir gėlių kelmus.

— Gyvenam! Kas senus judošius, kaip mus, 
griebs? Tik Marei galvą skauda. Apsirijo gal ragana. 
O kaip jūs? Kaip tu, Danguole, ponia daktare? — 
mama susijuokia. Jos apsikabina.

— Gerai. Tik pavargus. Daugelį šiandien suba
džiau: vis antigripines adatas leidau-

— Pinigų prisilupai, a? Gailė kad pasipuošus! 
Diedukui ir šilkinius pamušalus pasirodė, ir naujus 
botus ant stalo užkėlė . . . Sakau, tie, rupūžės, vaikai 
— tai kas jiems? Tu, močia, dirbk, o jie išleis ...

Danguolė dirba, o aš nedirbu. Danguolė daktarė, 
aš — nevykėlis inteligentas. Kas rašytojas? Dabar 
visi rašyti'moka. Va, tėvų draugai miestely: angliškai 
vos susikalba, lietuviškai patys pramoko rašyti ir kad 
pila korespondencijas! Redakcija pataiso. Tėvai skaito 
ir gėrisi. Sako, jiems nei mokslo nereikėjo būti rašy
tojais. O aš po tiek mokslų .. -

Atkrypuoja tėvas.
— Sveiki, sveiki.
Kai Danguolė tėvui ranką bučiuoja, tas net susi

riečia nusilenkdamas. O į mane žiūri su kritika, atme
tęs galvą. Pranas daugiau skaitosi su manim: esu, 

visgi, ponas. Ir ne betkoks, jeigu mokėjau pačiai dak
tarei galvą apsukti!

Marė nelenda iš patalų, nors Gailė ją purtina ir 
žada parodyti naujausių nuotraukų.

— Gailut, vandens, vandens jai ant galvos! Van
dens tetai! Tuoj iššoks iš lovos! šalto, ledinio vandens. 
O tai drybsos čia! Tinginė!

— Senelyt, jai tikrai galvą skauda, žiūrėk, kokia 
išbalus!

— Palikit mane ramybėj! — Tai niurzgiantis se
sers balsas iš pusšalčio jos kambario.

— Tuoj aš ją apžiūrėsiu. Turiu vaistų, tai pagy- 
dysim. — Danguolė stovi prieš veidrodį. Taisosi plau
kus ir žiūri veidrody į mane.

— Jai dabar dažnai šitaip, — aiškina apie Marę 
Pranas- Į mano žmoną jis žiūri su pagarba ir pusiau 
slepiama baime. — Užeina, tai nei susikalbėt negali. 
Galvą ir galvą. O pikta būna, kaip sopa! Nei artyn 
neik.

— Nervai, — sako Dangudlė ir jau eina pas Marę. 
Pranas ją nulydi ilgu žvilgsniu, šluostau ant grin

dų klanelį, atsiradusį tirpstant nuo kojų sniegui. Ne
patinka švogerio žvilgsniai į mano žmoną.

Nebejaunas vyras, juodais, kaip varno, plaukais, 
tik virš ausų pabalusiais. Mėlynos akys didelės, aiš
kios, žibančios vyriškumu ir valia. Danguolė tvirtina, 
kad gražesnio veido ir nuaugimo vyro nesanti mačiusi. 
Pranas ir dabar, šeštame kryžely, dar patraukia dau
gelio moterų žvilgsnius. Bet jis mylėjo mano seserį. 
Į Danguolę žiūri visiškai kitaip. Ir tie žvilgsniai man 
nepatinka. Danguolė mėgina prieš jį lyg koketuoti; 
aiškiai jam visada pataikauja.

— Mama, ar pašildė! mūsų klėtį? — klausiu-

(Bus daugiau)
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AKIMIRKOS Bronys

Vaisiai, ar tik "įvykiai”?

DIRVA

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

Nr. 121 — 5

Pastūmus nuošalėn įvairius ideologinius mūsų 
liberalų ir klerikalų įkarščius dėl kultūros kon
greso, o taip pat kongreso "priešų" ir kongre- 
sistų ultimatumus, yra dar visa eilė ir gal net 
svarbesnių aplinkybių, dėl kurių susidomėjusie
ji galėtų iš anksto pasiteirauti:

Kam kongresas ruošiamas? Ką jis duos tikrai 
naudingo? Ar vertas tas visas sunkus techniškasis 
kongreso ruošimo darbas ir gadinamieji "dirban
čiųjų nervai"? Kiek tai pateisins kongresui ir jo 
pramogoms pravesti išleidžiamų mažiausia 10,000 
dolerių visuomeninių išlaidų, nekalbant apie nepa
tikrinamas, bet taip pat tūkstantines sumas, ku
rias privačiai ta proga išleis kongreso svečiai ir 
ekskursantai iš toliau?...

Kai mums buvo jau pasakyta ir parašyta, kad 
visiems į kongresą durys atviros, visi ten laukia
mi ir galės išsitarti, tai aš įsivaizduočiau milži
nišką prakalbininkų olimpijadą ir meno festiva
lius, kas užtruktų bent mėnesį, o nuo tokio šudra- 
malo visiems klausytojams apkurstų ausys ir 
mąstytojams sutintų plaukai.

Tad atrodo, kad Viktoras Mariūnas, tais klausi
mais jau rašęs Dirvoje šaltai ir bešališkai, labai 
teisingai ir laiku užsiminė, kad nereikėtų kongreso 
programos tiek perkrauti sekcijomis, įvairiausio
mis prakalbomis, siekiant apžioti viską, nes tada 
niekas nebus kaip reikiant sukramtyta. Esą geriau 
susitelkti į mažesnį-temųbei žodžio sakytojųskai- 
čių ir ką nors naudingo pasiekti.

Dar pridėčiau, kad juk ne rezoliucijoms paruoš
ti toks ypatingas kongresas šaukiamas. Tos gau
sios, išsamios ir gražiakalbės rezoliucijos man 
jau nebe nuo šiandien vis skamba, kaip pati bai
siausia įvairių kongresų, seimų, sąskrydžių ir 
suvažiavimų pornografija.

Rezoliucijų turėtų būti nedaug ir tik tokių, ku
rias bent perpus kongresistai vėliau įvykdytų. Mes 
turėtume pagaliau mėginti mūsų gyvenimo atmos
ferą nors kiek pravalyti nuo tų pasibaisėtinai tuš
čių plepalų.

Tad kam šaukiamas tas jau antrasis mūsų kul
tūrininkų ir Ciceronų maratonas?

ALB Tarybos pirmininkas p. St. Barzdukas sa
vo straipsnyje Drauge apie kongreso burbulus ir 
kritikus, patalpinęs mus į kabutes ir tuo sunaiki
nęs mūsų "nepraustaburnišką plūdimąsi", savo 
tvirtą ir pozityvią mintį labai aiškiai išdėstė.

Pasirodė, kad jau prieš daugiau nei penkmetį 
JAV LB centro valdyba buvo kultūros kongresų 
minties mama. Esą, jai "rūpėjo surinkti ir krū
von sutelkti mūsų kultūrininkus bei kultūros dar
buotojus. Rūpėjo jiems sudaryti sąlygas pasida
linti savo rūpesčiais ir pasidžiaugti savo laimė
jimais (šitoks sakinys, kaip kalbininkui, ne visai 
aukštumoje stilistiniu požiūriu: "rūpėjo... rūpes
čiais") Rūpėjo duoti kultūrinį įvykį, dėl to būti
nąja ir net esmine kongreso dalimi turėjo būti 
koncertas, vaidinimas, paroda ir kt."

Jeigu nuo šios kongresų minties programos be 
skriaudos atmestume tą "kt", vistiek dar liks 
svarbiausia ir esminė idėja: tokie kongresai mums 
yra ne betkas, o kultūrinis įvykis.

Štai kur, jaučiu, prasideda p. Barzduko ir dar
gi, sakyčiau, viso mūsų Amerikos lietuvių visuo
meninio veido tragedija. Nes jei tokia tėra mūsų 
kongresų mintis, tai ji nėra nei labai gili, nei 
nauja, nei specifiškai būdinga ypač kultūros kon
gresams.

Kongresai čia ne ką gali pridėti. Geriausia kul
tūrinė kūryba yra individuali ir intymi. Ji vyksta 
ne kongresuose. Gi tos rūšies kultūriniai įvykiai 
ar bent mėginimai tokius įvykius sudaryti vyksta 
nuolat, įvairiose vietose, prieš kongresus ir po jų. 
Tai šen, tai ten, ypač didžiosiose lietuvių kolonijo
se, įvyksta ir koncertai, ir vaidinimai, ir meno pa
rodos, ir literatūros vakarai, dramų ir net operų 
spektakliai ir "kt".

Mūsų dvasinis ir kūrybinis gyvenimas, tegu 
dabar dažniausia tik mėgėjiškas, nėra miręs, 
nei visai sustingęs. Slenka žemyn nebent lietuvių 
visuomenė savo menkėjančiu išgyvenimu,dalyva
vimu, rėmimu ir dėmesiu.

Rašytojai, jų tarpe keletas visai tvirtų,tebera
šo, o romanų tai net daugiau, negu laisvės laikais 
tėvynėje.

Poetai posmuoja, senoviškai ar labai naujoviš
kai.

Laikraštininkai tebetarškina mašinėlėmis ar 
net kartais redaguoja laikraščius.

Solistai dainuoja, chorvedžiai lavina savo išti
kimuosius dainorius.

Aktoriai, išskyrus Palubinską Baltimorėj, re
petuoja, vaidina, režisuoja ir net pusėtinai gerus 
scenos veikalus rašo. Premjera po premjeros.

Stasys Pilka gi vis dažniau rečituoja!
Kompozitoriai sėda prie pianino ne tik per di

džiąsias tautines šventes.
O tautiniai ansambliai!
O pianistai, viliončelistai, smuikininkai, akor-

dionistai, kanklininkai, skudutininkai ir patriūbo- 
čiai!

/
O sadutės, kubilo, ąsočio ir taurelės šokėjai -- 

kone per kaupą įvairiose kolonijose liejasi lenciū
gėliais!

O architektai, skulptoriai, kiti dailininkai - re
alistai, impresionistai, ekspresionistai, abstrak- 
tistai bei visa "meno raida ir Pautienius"!...

O gi senieji ir jaunieji mūsų mokslininkai taip 
pat dar kruta. Enciklopedija Bostone tebeeina.

Ir tai sunkiomis, nedėkingomis, dažnai kraštu
tinio pasiaukojimo sąlygomis!

Visi šie "r upes čia i", klausimai, reikalai ir 
problemos, nežiūrint pramatyto J. Girniaus nuos
mukio, visdėlto kone nuolat, tegu ir žiemos gruodo 
keliais, dar važinėja po gausią lietuvišką spaudą. 
Įvyksta ar neįvyksta kongresai, - -mes juos svars
tome ir dalinamės įspūdžiais. O kai tik pasitaiko 
retos progos laimėjimais pasidžiaugti, tai, kaip 
žinom, kur jau ne kur, bet čia lietuvis nešykštus: 
bent savas savą giria, genijum šaukia, o priešą 
smerkia, niekina, ar ignoruoja...

###

St. Barzdukas savo straipsnyje dar prideda: kul
tūros kongresų minties tikslas --"kreipti lietuvių 
išeivijos dėmesį į kūrybinį mūsų darbą, šiam dar
bui skatinti patį kūrėją, kūrėjo laimėjimu spindu
liuoti į mūsų ir gyvenamojo krašto aplinkumą"...

Kokie savotiški ir nelygios vertės uždaviniai!
Iš jų suprantu tik tretįjį atvejį: bendruomenė 

norėtų intymiu, nepalyginamu, nepakartojamu, ne
pavagiamu, nors vagiamu ir apiplėšiamu lietuvio 
kūrėjo laimėjimu "spinduliuoti"...

Bet kuo ji papildomai begali ar privalo "atkreip- 
ti lietuvių išeivijos dėmesį", kada tą dėmesį nuo
lat tiesiogiai, ir daugplatesnėjeauditorijojekrei
pia mūsų laikraštininkai, spauda, lietuviškų mo
kyklų mokytojai, visi kiti "kultūros darbuotojai", 
na, ir savo žygiais, pasireiškimais, žaliais ir dau
giau ar mažiau išnokusiais, patys lietuvių tautinės 
ar universalinės kultūros kūrėjai ir jos interpre
tatoriai? z

Jei kongresai mojasi "šiam darbui skatinti patį 
kūrėją", norėčiau paklausti: argi dar jis kokio 
"skatinimo" reikalingas? Jei jis ko labiau stinga, 
tai skatiko, o ne skatinimo! Kūrėjai savo darbu, 
o ne kartą ir žodžiu, net gailiu maldavimu ska
tina mūsų visuomenę ir bendruomenę (iš mažosios 
ir didžiosios raidės) suprasti, įvertinti, užsidegti, 
naudoti, išgyventi mūsų tautinės kultūros apraiš
kas. O dabar, žiūrėk, juos kongresuose prakal- 
bininkai dar skatins...

Viešpats Dievas mato, ne tik V. Meškauskas, 
kad iš mūsų pirmojo kultūros kongreso teliko tik 
nulis. Nulis teliko ir iš daugelio kitų suvažiavimų, 
kongresų ir sąskrydžių, kuriems būdavo išleidžia
ma dešimts, penkiolika ar daugiau tūkstančių dole
rių. Daug naudingiau būtų buvę su tiek lėšų sudary
ti sąlygas mūsų kompetetingiems autoriams pa
ruošti knygas ir jas išleisti apie musų kultūros, 
politikos ar tautinės rezistencijos problemas.

Kiek dabar užsimota išleisti antrajam mūsų kul
tūros burbului (spaudos pranešimu, apie 10,000 
dolerių vien tiesioginių išlaidų), tai su tokiu fondu 
galėtų būti pavz., gerai pradėtas ruošti, redaguoti 
ir profesionio žurnalizmo rėmuose leisti bendri
nis lietuvių kultūros žurnalas, kuris būtų pasto
vus ir vertingesnis įnašas už sendraugiųpasižmo- 
nėjimą ir kurio nebuvimas nuolat daro sunkią gė
dą mūsų išeivijai.

Tad, man rodos, šį kartą supykusiam Barzdu- 
kui nepavyko nusakyti kultūros kongreso tikslų 
prasmingumo ir tos minties išganingų uždavinių. 
Nevadinu jo aiškinimo, nei kitų mūsų antilibera- 
lų pasišiaušimo -- ultimatumais, cinizmu, igno- 
rancija, nepraustaburnišku plūdimusi, zirzimu ir 
stenėjimais, kuo jis mūsų protestantus ir mane pa
tį išvadino.

Sakau tik, kad jam nepavyko. Ir tai yra daugiau 
jo, pačios Bendruomenės ir kongreso ruošimo ko
miteto tragiką ir nelaimė, negu mano ar mūsų.

Ir taip sakydamas iš anksto nuimu bet kokią iš
didumo prielaidą. Ir man ir gal mums visiems 
sunkoka būtų blaiviai ir išmintingai nusakyti to
kių ypatingų kongresų parengimo būdus ir pačius 
vyriausius tikslus, idant visa tai mūsų gyvenimo 
aplinkybėmis neliktų vien tušti burbulai. Esmi ne 
nuo mėnulio nukritęs, bet čia pat gyvenu tarp mū
sų, dar šiek tiek matau ir prigirdžiu. Blogai su 
mumis!

Jei aš prieš ką protestuoju, tai prieš tokią 
dvasią, prieš tokius kongreso rengimo metodus, 
prieš sauvaliavimą, prieš nesugebėjimą būti be- 
šališkesniais ir apjungti visokius skirtingus lie
tuvių kultūros, jos reiškimosi bei atstovavimo ele
mentus. Pagaliau, protestuoju prieš tokį žodyną ir 
tokius arogantiškus mūsų tautinės ir liberalinės 
visuomenės kultūrininkų įžeidinėjimus. Gero ne
bus niekam iš to.

KELETAS NEDRAUSMINGŲ MINČIŲ APIE 
ŠVENTĄ KULTŪROS KONGRESO TYLA

Kartais reikia daug pilietinės 
drąsos, kad išdrįstum kalbėti. 
Ypač tiems, kurie turi teisę tik 
tylėti. Nes tokia jau mūsų lietu
viškos emigracijos dogma.

Nepersenai buvo keli kritiški 
pasisakymai spaudoje Kultūros 
kongreso reikalu. Daug daugiau 
po to buvo isteriškų pastangų kri
tikos balsus nutildyti. Ir atrodo, 
jog šios pastangos pavyko -- jau 
kuris laikas šiuo nemaloniu klau
simu spaudoje šventa tyla. Lyg 
taip ir turėtų būti...

O tačiau galėtų būti ir kitaip. 
Ir turėtų būti kitaip, nes toliau 
taip einant nebeliks kritikos ir 
mirsime, patogiai bežaisdami 
patogius niekelius. Nes šiuo me
tu išdrįsti tarti kritišką žodį 
prieš vienos, save religiniu var
du vadinančios politinės ar pa
saulėžiūrinės partijos palaimin
tus reikalus neįmanoma. Tuoj pat 
būsi "neklaidingųjų" laikraščių 
vedamuosiuose apšauktas, kad 
kovoji prieš religiją, ir taip to
liau. Taip jau buvo daugelį kartų 
anksčiau, taip atsitiko ir dabar 
tiems, kurie išdrįso kritikuoti.

Štai kodėl nebegalima tylėti. 
Nes spauda, ypač "neklaidin
goji", pilna piktų žodžių. Libe
ralai, laicistai, bedieviai, be pro
to šviesos. Bet ir pikti žodžiai 
ima netekti savosios prasmės -- 
ausis pamažu pripranta prie mo
notoniškumo. Liberalai, laicis
tai, bedieviai, tautininkai, socia
listai, nacionalistai. Kas ne su 
mumis, tas į Maskvą. Kito kelio 
nėra!

O neklaidingumas visuomeni
niame gyvenime yra liga. Sunki 
liga, nes nužudo tiesą ir sugriau
na sąžinę. Štai kodėl "neklai
dingoji" spauda kartoja ir karto
ja, jog Dr. J. Grinius turi tei
sę būti pagrindiniu kultūros kon
greso kalbėtoju. Turi teisę kal
bėti ex-catedra, turi teisę mums 
visiems "smaigstyti gaires".

Bet gi tai netiesa! Nes neturi 
jokios teisės pagrindiniu paskai
tininku būti Dr. J. Grinius. To
kios teisės neturi joks mirtingas 
žmogus. Tokios teisės iš viso nė
ra. Pagrindinio paskaitininko tri
būna Kultūros kongrese nėra tei
sės dalykas. Tai žmogaus įverti
nimas, pripažinimas, pagarba. 
Ne teisė čia, o tik privilegija, 
kurios reikia užsipelnyti, kurią 
reikia užsidirbti.

Teisė kalbėti vakariečiui šven
ta. Šventa ji ir mums. Turi tei
sę kalbėti ir dr. J. Grinius, net 
ir tada, kai kitaip galvojantiems 
spjaunama į veidą. Tik ne kultū
ros kongrese...

Bet kodėl neturi teisės kalbė
ti Antanas Škėma. Kodėl jam už
darytos kultūros kongreso durys? 
Kodėl jis neturi teisės atsisėsti 
į Kultūros kongreso pagrindinio 
paskaitininko tribūną? Ir pasa
kyti, kad nebuvo nemoralus, nors 
jo romanuose ne visi veikėjai 
gerbia tėvus ir motinas taip, kaip 
to reikalauja dr. Griniaus mora
lės standartai. Kodėl?

Ir vėl "neklaidingoji” spauda 
aiškins, kad mums pritrūko pro
to šviesos. Nes išdrįsome sua
bejoti Kongreso rengėjų gera va
lia. Kai pakviesdami Dr. Joną 
Grinių (dar nespėjus atšalti jo 
pamokslams prie karsto) visos 
Bendruomenės vardu išreiškė 
jam pagarbą ir pripažinimą. Už 
nuopelnus, už krikščioniškąjį hu
manizmą prie karsto, už inkvi
ziciją dvidešimtame šimtmetyje. 
Kad išlaikyti visų mūsų vienybę, 
kad apjungti visus mus vienoje 
tikroje ir neklaidingoje daktaro 
J. Griniaus tiesoje.

Z. V. REKAŠIUS

Liberalams pritrūko toleran
cijos! -- šaukia "neklaidingieji" 
dienraščiai ilguose vedamuo
siuose. Pirmą kartą per dvide
šimt metų. Tolerancijos! O per 
dvidešimt metų tie patys laik
raščiai mus neklaidingai tikino, 
kad tolerancija tai beveik mir
tina nuodėmė. Nes negalima to
leruoti klaidos. Nes tiesa tik 
viena. Nes nėra laisvės rinktis 
tarp tiesos ir klaidos. Nes du 
ir du yra keturi. Net ir Kultū
ros kongrese...

Bet tiesų yra daug. Ir du ir 
du nėra keturi. O tai būtinai 
reikia pasakyti -- vieną kartą ir 
ant visados. Nežiūrint kad vi-

suose pradžios mokyklų vadovė
liuose parašyta tik viena tiesa. 
Nes tolerancija reikalauja lais
vės pasirinkti iš daugelio tiesų. 
Rinktis ne tik dešimtainę tiesą 
(kur du ir du yra keturi) bet ir 
kitų aritmetikos sistemų tiesas. 
Net ir tų kuriose,du ir du iš 
viso neegzistuoja. Ir ne tik arit
metikos, bet ir visų gyvenimo 

sistemų visas tiesas. Ir klai
das!

Malonu, kad ir "neklaidingo
ji” spauda pradeda reikalauti to
lerancijos, nors ir smarkiai 
pavėluotai. Nes be tolerancijos 
nėra kultūros. Nes tolerancija 
privaloma visiems. Net ir dr. J. 
Griniui. O tolerancijos stoka už
daro duris į Kultūros kongresų 
tribūnas. Q.E.D. Ką ir norėjome 
įrodyti.

IŠLEISKIME PUTVINSKIO 
MONOGRAFIJĄ

Lietuvos Šaulių Sąjungos idėja 
išsivystė iš partizanų kovų veik
los 1918-1919 metais, kuri greitai 
išsiplėtė po visą kraštą. Šaulių 
užuomazga prasidėjo tų kovų su
kūriuose. Jų eilės nuolat didėjo 
ir išaugo į gausią Lietuvos Sau
lių Sąjungą.

Šauliai aktyviai dalyvavo Klai
pėdos atvadavime, 1941 metais iš
vejant okupantus bolševikus iš 
Lietuvos, ir atkakliai kovojo par
tizanų eilėse antrą kartą okupa
vus mūsų kraštą.

V. Putvinskis buvo žymus kul
tūrininkas ir didelis Lietuvos pa
triotas. Jis nebuvo profesionalas 
karys, bet sunkiuoju Lietuvai me
tu stojo ginti jos laisvę. Tuo 
laiku kautynės ėjo su bolševi
kais, lenkais ir bermontininkais. 
Mūsų besikuriančiai kariuomenei 
atėjo talkon V. Putvinskis. Jis 
kūrė Lietuvos Šaulių Sąjungą, 
šaukė į laisvės kovą visą lietu
vių tautą.

Kurdamas Sąjungą V. Putvins
kis pasirinko teisingą visuomeni
nį ir politinį pagrindą. Organiza
cija buvo ne politinė. Joje veikė 
įvairių politinių srovių ir reli
gijų asmenys. Nebuvo nei socia
linio bei išsilavinimo atžvilgiu 
skirtumo.

Pasibaigus kovoms, šauliai gi
lino karines žinias, bet ypatingas 
dėmesys buvo atkreiptas į kultū
rinę veiklą. Šioje srityje V. Put
vinskis skyrė visas savo jėgas 
ir tik mirtis nutraukė jo taip 
pamėgtą darbą. Jis veikė įvai
riose kultūros srityse, todėl 
Šaulių Sąjunga atliko šakotą, pla
tų kultūrinį darbą.

Kultūriniams tikslams pasta
tė Kaune ir provincijoje šaulių 
namus. Veikė mėgėjų-vaidinto- 
jų trupės, chorai, orkestrai, 
sporto vienetai, knygynai, skai
tyklos. Daugelyje vietovių buvo 
suorganizuotos šaulių ugniage
sių komandos.

Saulės moterys rengė stovyk
las Palangoje, kur praeidavo ide-

r

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE

PARAMĄ MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 
KRAUTUVE

2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
'i

Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy.................
Kron-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey FulT

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

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

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98

ologijos, fizinio auklėjimo, spor
to, pirmos pagalbos teikimo bei 
maitinimo kursus.

Ypatingai didelės reikšmės tu
rėjo kultūros ir propagandos sri
tyse Šaulių Sąjungos savaitraštis 
Trimitas. Šaulių spauda plačiai 
sklido po visą kraštą. Išleido daug 
leidinių. Netenka abejoti, kad 
spauda veikė į mases ir stipri
no tautinę sąmonę ir jos kultū
rą.

Visos šaulių veiklos variklis 
ir dvasia buvo Sąjungos kūrėjas 
ir ideologas V. Putvinskis.

V. Putvinskį įvertino Lietuvos 
vyriausybė ir tauta. Jam pagerb
ti buvo pastatyti paminklai-bius
tai: Kaune, Karo muziejaus so
delyje ir Tauragėje. Jo vardu 
pavadinti Kelmės šaulių namai. 
Kaune ir kitur V. Putvinskio var
du pavadintos gatvės.

Nors virš dvidešimt metų tę
siasi bolševikų okupacija Lietu
voje, bet jiems nepasisekė su
naikinti šaulių idėjos.

Daug vertingos medžiagos iš 
šaulių veiklos apnešta laiko dul
kėmis. Daug nusinešė į kapus. 
Dar turime savo tarpe gyvų V. 
Putvinskio šeimos narių, jo ko
vos ir veiklos bendradarbių. Se
nųjų šaulių veteranų gretos re
tėja, jų gyvenimas eina į saulė
lydį. Laikas rašyti, surinkti, pa
ruošti ir išleisti V. Putvinskio 
raštus ir monografiją.

Archyvinė medžiaga,likusi Lie
tuvoje, okupanto sunaikinta, 
mums neprieinama. Tikslesnės 
žinios būna, kai dar yra gyvi 
liudininkai. Todėl ir yra reikalas 
pradėti dabar rinkti medžiagą. 
Be to kitais metais sueina 90 me - 
tų nuo V. Putvinskio gimimo. 
Šaulių pareiga atžymėti V. Put
vinskio jubiliejų ne tuščiais žo
džiais, bet darbu. Vietoje bolše
vikų nugriautų, pasistatykim pa
minklus savo knygų lentynoje, ku
riuos jie nepajėgs sunaikinti.

Įamžinkime V. Putvinskio nu
veiktus darbus. O. Žadvydas

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą, medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
•

❖

9-6245
2-1767
6- 2674
4- 4952
5- 8808
8-6966
5- 2737
1-1068
1- 5355
8-2256
7- 1575
6- 4724
2- 4685

RI 3-0440

ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH
BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................ Ll
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .............. EV
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................ Dl
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO
DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI
GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........  GL
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO
HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue .............. CH
IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ES
YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė.
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
LAKEVVOOD, N. J. — 126 • 4th Street ........................ FO 3-8569
NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue .................. AL 4-5456
NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............. CH
NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................. LO
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................ MU
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street v....................... GR
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........ PO
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ......  HU
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl
WATERBURY, Conn. — 6 John Street .................... PL
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  SW______
VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

3-2583
3- 1797 
2-1446
4- 4619 
2-6387
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766 
8-2868• ______________ ______ ______

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais
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po kito 12 atstovų ir pasveikino 
Stasį Pilką retos sukakties pro
ga, reikšdami trumpais žodžiais 
nuoširdžius linkėjimus bei įteik
dami dovanas ir gėles 18-os 
veiksnių, sąjūdžių,sambūrių,or
ganizacijų, įstaigų, mokyklų, mo
kytojų ir vakaro rengėjų vardu.

Visi malonaus rečitalio bendri
ninkai buvo irgi apdovanoti.

Sveikintojų tarpe pasirodžiu
sios dvi laimėtojos -- iškiliau
sioji šių metų pilietė O. Joku- 
baitienė ir tautybių kultūrinių 
darželių karalaitė I. Stasaitė bu
vo karštai pagerbtos. Tai pirmo

ji viešoji proga lietuviams savo Galų gale visa salė iškilmin- 
susirinkime tas rinktines tautie- gai sugiedojo sukaktuvininkui II- 
tes pasveikinti ir drauge pasi- giausių metų.
džiaugti. Vladas Braziulis

KVIEČIDME RRAOETI IAUPYTI HS MUS!

Dalia Verbickaitė, -jaunųjų lietuvių menininkų pirmininkė, prie sa
vo kūrinio švine "Nusivylimas".

DIDŽIUOJAMĖS STASIU PILKA
Šio nusipelniusio aktoriaus 

rečitalis spalio 6 d. Clevelan
do Lietuvių salėje sukėlė žiūro
vuose daug gražios nuotaikos. 
Toks programos atlikimas -- 
retas įvykis Clevelande.

Pavyzdingas griežtais geros 
mokyklos nuostatais kūrinių per
teikimas, plati fantazija, tiksliai 
taikomos intonacijos, tikslingas 
tonas, būdingos pozos, labai įpras
mintos pausės, natūralumas pri
vertė publiką pergyventi neuž
mirštamų momentų.

Kruopščiai sudarytoje prog
ramoje įvairavo ne tik turiniai, 
autorių skirtingumai, bet ir sti
liai, alikimo priemonės. Inter
pretacija tiko visiems nuo Mai
ronio iki Šekspyro. Ir kiek dar 
tarp tų ribų nelygintinų kits su 
kitu savitarpinėmis skirtybėmis 
autorių: K. Binkis ir H. Nagys, 
J. Aistis ir J. Mekas arba H. 
Radauskas, VI. Šlaitas, Eug. Ma- 
tuzevičius ir... galųgaleC. Sand- 
burgas!

Aukšto meninio lygio daininin
kė Aldona Stempužienė. blykste
lėjo nepaprastu tobulumu, voka- 
liu laisvumu, lengvai ir skonin
gai kintančiomis nuotaikomis. 
Balsas plaukte plaukia vienodai 
apačioje, viduryje ir aukštybėse. 
Tembras spindi kaip vaivorykš
tės spalvos, kaip deklamacinės 
spalvos.

Autorių bei kūrinių eilės de
riniai kelia ir ugdo klausytojų 
grožėjimąsi. Ir muzikiniai mos
tai -- drąsūs, galingi, pav.: C. 
W. won Glueck (Che faro sen- 
za Euridice iš Orfeooperos)ir... 
čia pat greta Č. Sasnauskas (Mai
ronio Užmigo žemė) arba D. La
pinskas (J. Baltrušaičio Serena
da), J. Gruodis (S.Neries Aly
vos), VI. Jakubėnas (Plaukia an
telė), P. ’Čaikovski (Adieu foret 
iš Jeanne D’Arc operos),G. Ver
di (O don fatale! iš Don Carlo 
operos) ir 1.1.

Tikrai toji solistė yra džiugi
nanti kiekvieno svarbaus, repre
zentatyvaus koncerto puošmena.

Pianistas solistas ir palydovas 
-- Stephen Mozsi skambino F. 
Liszto Rigoletto paraphrase, 
akademiškai atskirdamas kaikū- 
rias dalis ir pabrėždamas įdo
mias pereigas ne oficialiai sau
sai, bet jautriai.

Belydėdamas dainininkę buvo 
tikslus, budrus nuo pačių pagrin
dų iki smulkmenų ir kartais už
degąs arba švelniai raminąs. At
rodytų, kad jam joks autorius

nėra svetimas.
Pranešėja Regina Nasvytienė 

vykusiais įvadais paruošė audi
toriją sąmoningai kūrinius pri
imti. Tatai -- labai rekomenduos 
tinas koncertų kelrodis.

Pabaigoje įžengė scenon viens

[gl/y MOKAME UŽ BONU
W4h TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUDDAMDS VIS NAUJUS
IIVAMS TAUPYMAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& IOAN ASSN.

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

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

VVONDERS

UNITED APPEAL^f
OCTOBER 15-25 r*

Virėjos geriausias draugas...
telefono prailginimas virtuvėje

..After alt...
he just got me \ 

this new
kitchen

entension..."

Nekyla klausimas! Pratęsimas virtuvėn yra 
virėjos geriausias draugas. Jis lengvai pasie
kiamas, sutaupant bereikalingus žingsnius ir 
baigiant nesibaigiančius trugdymus, kai jūs 
ruošiate pietus ar užkandžius. Tai geriausias 
padėjėjas, kokį bet kada virėja galėjo turėti. 
Be to, pratęsimai yra patrauklūs . . . priduo
dami savą spalvą virtuvės dekoracijai. O tele
fonai turi stilius kiekvienos virėjos skoniui.
Kaina? žema • . . tikrumoje, tik 95 c. mėnesiui
(plius mokesčiai ir įrengimas). Jei norite vi
rėjos geriausio draugo, skambinkite Ohio Bell
nedelsiant... 622-9900.

OHIO BELL 
complete communications 

for kome • business • community
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus narių susirinkimas 
įvyks spalio 21 d. Dirvos 
patalpose tuoj po pamaldų 
— 11:30 vai. ryto.

Įvairi ir aktuali dieno
tvarkė.

Skyriaus nariai prašomi 
aktyviai dalyvauti.

• Aldona Kavaliūnienė 
gavo laišką iš pirmininka
vusio Raudonojo Kryžiaus 
konferencijai Alfred E. 
Wolf, kuriame jis dėkoja už 
rekomendavimą ir tarpinin
kavimą konferencijos metu 
puikia proga pasidžiaugti 
Čiurlionio ansamblio daino
mis. Laiške A. E. Wolf ra
šo, kad programa, kurią 
Ansamblis patiekė buvo su 
giliu džiaugsmu priimta 
konferencijos dalyvių ir už
tikrino, kad jie dar kelias 
valandas mielai būtų pasi
klausę pasigėrėtinų dainų.

•Jaunos šokėjos — sesu
tės Milda ir Rūta Jokubai- 
tytės š. m. spalio 20 d. iš
vyksta į Kanadą: Toronte 
jos atliks programą SLA 
236 kuopos ir Sporto Klubo 
Vytis ruošiamame vakare.

Sekmadienį, spalio 21 d. 
jos dalyvaus Hamiltone 
Lietuvių Namų ruošiamoj 
programoj.

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI J 
VISUS KRAŠTUS 
PILNAI GARANTUOTA 
PRAŠYKITE SĄRAŠŲ IR

KAINORAŠČIŲ. 

GRAMERCY 
SHIPPING Co. 
118 E. 28TH STREET 
NEW YORK 16, N. Y.

Tel. MU 9-0598

HOME ANO 
REMODEUNG LOAN3

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPĘRIOR AT EAST 68ST

SUPĘRIOR 
SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

24 valandų patarnavimas Tel. 942-8038

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

MAIRONIO MINĖJIMAS
Clevelando lietuvių jaunimas 

minės Maironį spalio 20 d., 7 
vai. vak. Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Minėjimą ruošia ALB abi 
apylinkės.

Programą paruošė akt. Z. 
Peckus. Dalyvaus ir O. Mi
kulskienės Vysk. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos kankli
ninkių grupė.

Spalio 21 d., 10:30 iškilmin
gos pamaldos Šv. Jurgio baž
nyčioje.

6 vai. 45 min. renkamasi prie 
Maironio biusto Kultūriniame 
darželyje.

• Čiurlionio Ansamblis 
vėl pasirodys televizijoje. 
Speciali programa Clevelan
do tautybėms pagerbti bus 
pakartota per televizijos 8 
kanalą sekmadienį, spalio 
21 d., 1 vai. po pietų.

* LIETUVIŲ MOTERŲ KLU
BO metinis balius spalio 13 d. 
sutraukė apie 150 narių ir sve
čių. Ta organizacija, apie 40 
metų senumo, buvo įsteigta se
nesnių lietuvių ateivių veikėjų 
ir jų augančių dukterų ir šiaip 
lietuvaičių, nors čia gimusių, 
bet lietuviškai išauklėtų. Pra
džioje, klubo susirinkimuose 
kalba buvo lietuviška. Veikla bu
vo lietuvių naudai. Dabar, laiko 
lėmimu, kaip Dirvos Nr. 116 ma
tėme, valdybos narių pavardės 
visai ne lietuviškos (lietuvių kil
mės pavardė tik viena, Mrs.- 
Albert Dauper-Dauparienė). Jau
nesnioji klubo narių karta veik 
visa su svetimomis pavardėmis, 
darbuotojos moterys ištekėjusios 
už kitataučių. Baliuje matėsi jų 
seneliai tėvai, tikri lietuviai. Da
lis narių yra ištekėjusios už lie
tuvių.

Gražu tik tas, kad nors jų vy
rai yra įvairiausių Clevelande 
tautybių nariai, lietuvės mote
rys vis tęsia savo tradiciją pa
laikyti klubą Lietuvių Moterų Klu 
bo pavadinimu, jaučiasi lietuvė
mis, ir į savo pokylius atsiveda 
savo kitataučius vyrus.

Iš ankstyvųjų klubo veikėjų ba
liuje matėsi ilgametė pirminin

kė Ona Zvingiliutė-Mihelich, Ona 
Karpienė, V. Šukienė, Stapulio- 
nienė, Jankauskienė, Arbukienė 
ir daugiau kitų. (r)

* NERINGOS SKAUČIŲ TUN
TO "Živilės" Draugovės Drau
gininke Amanda Muliolienė sėk
mingai veda liaudies meno ir juos
tų audimo kursus, kuriuose daly
vauja 17 skaučių. Kursams pasi
baigus apie gruodžio vidurį įvyks 
iškilminga diplomų įteikimo su
eiga ir vaišės, kurių metu ge
riausioms kursantėms dar bus 
įteiktos premijos. Kursai įdomūs 
ir turiningi.

Dar dvi skautės akademikės 
įsijungė į aktyvų tunto darbą -- 
Gailutė Mariūnaitėskiltininkės ir 
Nijolė Jankutė draugininkės pa
reigoms.

* THE LA W SON MILK C O. 
praneša, kad per 22 Ohio įsta- 
timdavystės organų sesijas buvo 
pasiūlyti 34 įstatymų projektai 
Ohio 131 metų senumo "blue law" 
sumoderninimui. Tai įstatymas, 
liečiąs pardavinėjimą sekmadie
niais.

Lawson Co. prezidentas skel
bia, kad jų bendrovė siekia tik 
aiškumo tame įstatyme.

Spaudimas, kad įstatymo pa
keitimai ir pritaikymas gyvenimo 
reikalavimams nepraeitų išplau. 
kia iš Ohio mažųjų prekybinin
kų sąjungos (Ohio Retail Mer- 
chants Assoc.).

Svarbiausia gi, kad žmonės 
nei nežino, kad Voters Action 
Assoc., siekianti įstatymo pa
keitimo ir sumoderninimo, at
stovaujama žmogaus, kuris kartu 
kovoja už Ohio Retail Merchants 
Assoc. interesus...

* CLEVELANDE SUDARYTAS 
KOMITETAS Bob Taft kandidatū
rai į senatą paremti.

Komitetas sudarytas iš šių tau
tybių atstovų: Th. Grabien, vokie
čių, Pete Stoicoi, Ch. Boland, 
Vict. Todia, rev. DanilaPascu -- 
rumunų; Ed Sepessy, J. Stropko,
H. Varnos, L. Bodnar, rev. M. 
Daroczy -- vengrų; J. Rich, L. 
Lanza, L. Novario -- italų; L. 
Chojnovski - lenkų; J. Shalala 
-- sirų-libaniečių; Fr. Manan, 
Fr. Polk -- čekų; J. Manos -- 
graikų ir SanfordHerman --spau 
dos reikalams.

Rob. Taft išreiškė padėką, kad 
jam remti komitetai sudaromi 
pakankamai gerai atstovaujant 
piliečių nuotaikas ir pasiskirsty
mą Ohio valstijoje.

• šv. Kazimiero Lituanis
tinės Mokyklos Tėvų susi
rinkimas įvyks spalio 21 d. 
po pamaldų, 11:30 vai. Tė
vų dalyvavimas būtinas.

SKAUČIŲ DĖMESIUI
Sekmadienį, spalio 20 d. 10 vai. 

20 min. visos skautės pilnoje uni
formoje renkasi žemutinėje Sv. 
Jurgio parapijos salėje ir daly
vauja iškilmingose pamaldose. 
Po pamaldų trumpas pasitari
mas.

Sekmadienio vakare 6 vai. 45 
min. visos skautės renkasi lietu
vių kultūriniuose darželiuose, 
kur dalyvauja iškilmingoje Mai
ronio garbei jaunimo demonstra
cijoje. Dalyvavimas abiem atve
jais būtinas.

GERI NAMAI
3 miegamųjų, 2 aukštų, 

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

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

Namas su ekstra sklypu, 
geram stovyje.

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

Senesnis 4 šeimų namas, 
plytinis, prašo tik $23,000. 
Geros pajamos.

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

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

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

Service
780 E. 185 St. IV 1-6900 

Res. KE 1-2190

REIKŠMINGA SLA VEIKĖJU 
SUEIGA CLEVELANDE

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje veikėjai, vykdydami savo 
tiesioginę paskirtį -- apdraudos 
ligos, nelaimingų atsitikimų ir 
mirties atvejais, -- ugdo ir savo 
brolijos tarpusavio bendravimo 
darbą. Clevelando SLA 14 Kuopa, 
gyvuojanti jau virš šešiasdešimtį 
metų, sutarusi su Toronto SLA 
236 Kuopos vadovybe, lapkričio 
12 d. Lietuvių salėj, 6835 Supe- 
rior Avė., Cleveland 3,Ohio ruo
šia susipažinimo sueigą -- po
būvį, su menine programa ir vai
šėmis.

I šį reikšmingą dviejų Šiauri
nės Amerikos žemyno valstybių, 
JAV ir Kanados, SLA dviejų kuo
pų veikėjų bei narių sueigą, yra 
pakviestas ir maloniai sutiko at
vykti Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje prezidentas. Povilas Dar- 
gis, kuris bus šio vakaro garbės 
svečias ir pagrindinis kalbėtojas.

Vykdant šį reikšmingą įvykį, 
kuris SLA 14 Kuopos gyvavime be
rods bus pirmas tokio pobūdžio, 
iš Toronto numatoma atvykstant 
40-50 asmenų ekskursija, SLA 
236 Kuopos judriojo pirmininko 
S. Jokūbaičio vadovybėje. Sie
kiant, kad ši sueiga būtų ne tik 
dviejų kuopų, bet visų Ohio vals
tijos ribose veikiančių kuopų bend
ra šventė, maloniai kviečiami su- 
eigoje-pobūvyje dalyvauti vist 
SLA Kuopų vadovai bei paskiri 
nariai. Į šį SLA 14 Kuopos vado
vybės pranešimą mūsų broliško
jo susivienijimo veikėjai prašo
mi atkreipti dėmesį dar ir dėlto, 
kad sueigos dienoje, lapkričio 
10 d. šeštadienį prieš pobūvį, 
numatomas pasitarimas su kuo
pų vadovybėmis, svarbiausia, su 
naujų narių verbuotojais --or
ganizatoriais, naujo narių ver
bavimo vajaus reikalaus bei SLA 
šiuo metu svarbesniais vykdo
mais darbais bei sumanymais. 
Pasitarimui vadovausSLAprezi
dentas Povilas Dargis.

DĖMESIO I PAJAMOS I
Rytinėje dalyje (prie 

Woodhill) Kennedy Avė., 2 
dvigubi namai ant 1 sklypo, 
1 gaso pečius, 1 garažas, 
230 dol. pajamų. Įkainuotas 
16,500 dol. Parduoda savi
ninkas. susitarimui skam
binti telefonu SK 2-1098.

9808 Kennedy Avė- (iš 
Woodhill). (119, 120, 121)

PINIGAI I USSR
PILNAI GARANTUOTA 
PRAŠYK PLATESNIŲ 

INFORMACIJŲ

GRAMERCY
SHIPPING Co., Ine.
744 BROAD STREET 
NEWARK, NEW JERSEY 
Laisniuota ir pilnai bandyta 

Tel. MU 9-0598

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr. 

Cleveland 24

SVEIKINIMAS TAUTINĖMS GRUPĖMS
TV PROGRAMA W. J. W. 8 KANALAS

Sekmadieni, spalio 14 d. nuo 6:30 vai. p. p. iki 7 vali p. p. 
ir

Sekmadieni, spalio 21 d. nuo 1 vai. p., p. iki 1:30 vai. p. p.
Programoje pasirodys savo tautiniu menu lietuviai ir 

kiti pabaltiečiai, jugoslavai, kroatai, vokiečiai, vengrai, 
lenkai, čekoslovakai, bulgarai, albanai, rumunai, italai ir 
ukrainiečiai. Ta proga bus rodoma filmų ištraukos iš at
stovaujamų kraštų.

Programą globoja Respublikonų Partijos naujųjų pi
liečių komitetas. Sekite tą programą ir praneškite mums, 
kaip ji patiko.

Tai pirmoji sesija sveikinimų visoms tautinėms gru
pėms.

TORONTO

• Dr. A. Šapokai Park 
Lawn kapinėse pastatytas 
paminklas, kurio projektą 
paruošė dail. T. Valius. Pa
minklo šventinimo apeigos 
buvo atliktos spalio 13 d.

• Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba spalio 21 
d. Prisikėlimo parapijos sa
lėje ruošia Maironio minė
jimą. Paskaitą apie mūsų 
atgimimo dainių, jo 30-jų 
mirties metinių sukakties 
proga, skaitys dr. J. Gri
nius. Yra numatoma ir me
ninė programa, kurią išpil
dys Bušinskaitė, Rama
nauskas ir lietuvių vaikų 
choras vedamas kun. B. 
Pacevičiaus.

• Lietuvių choro „Var
pas” dešimtmečio sukaktu
vinis koncertas įvyks spa
lio 27 d. Harbord Collegiate 
patalpose (286 Harbord 
St.) prie Euclid gatvės. 
Pradžia 6 vai. 30 min. Bi
lietus iš anksto galima gau
ti „Dainos” krautuvėj, 974 
College St.

• Lietuvių Tautinės Są
jungos narių susirinkimas 
įvyks Lietuvių Namuose 
spalio 28 d., 1 vai. po pietų. 
Valdyba laukia gausaus na
rių atsilankymo ir aktyvaus 
dalyvavimo keliamų klausi
mų aptarimuose.

• Lietuvių kredito koope
ratyvo Paramos jaunųjų 
taupytojų šeima vis didėja. 
Jiems taupyti sąlygos su
darytos gana palankios, nes 
kiekvieną šeštadienį Para
mos įgaliotas asmuo nuvy
kęs į Maironio vardo litua
nistinę mokyklą darbo me
tu priima jaunųjų taupyto
jų santaupas ir jų nario 
knygelėse padaro reikiamus 
įrašus.

• Skautų stovyklavietės 
fondas vis auga, nes dauge
lis norėdami sudaryti jų 
veiklai palankesnes sąlygas, 
savo aukomis jų užsimoji
mus gausiai remia.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTUIA!

• L. T. M. Čiurlionio An
samblio patalpų nuomos rei
kalais prašoma kreiptis į 
VI. Plečkaitį — 1346 E. 66 
St. Tek EN 1-2297. Skam
binti tarp 5:30 ir 7 vai. vak.

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

Teiraukitės pas
George Knaus

IV 1-9300
(120-126)

Naujosios parapijos rajone, 
prie East 185-os gt. gražus 
bungalow — 2 miegamieji 
pirmame aukšte, 2 miega
mieji antrame aukšte. La
bai gerame stovyje.

Multiple Realty
IV 1-9300

(120, 121, 122)

• E. 185-os ir Lake Shore 
Blvd. rajone, 3 miegamųjų 
kolonijalinis, 2l-j garažo. 
Arti visų būtinų patogumų, 
žemi mokesčiai. Kaina — 
$18,900. Skambinkite IV 
1-5299.

PASTATĖ WINDSORO 
BAŽNYČIĄ

Windsoro lietuvių parapija įsi
gijo nuosavą bažnyčią. Klebono 
kun. V. Kaleckio pastangomis ir 
parapijiečių pagalba buvo suda
rytas fondas, kuriam aukojo po 
100 dolerių: Kun. V. Kaleckis, 
Emilija ir Bronius Barisai, Ele
na ir Robertas Puidai, Eugenija 
ir Adomas Butavičiai, Marija ir 
Antanas Juskauskai, dr. Danutė 
ir Stasys Naikauskai, Juozas Lin
kevičius, Juozas Andejauskas, 
Marta ir Feliksas Svabauskai, 
Eugenija ir Stasys Baltuliai, Jur
gis Sadauskas, dr. J. Baltrušai
tis, Stasė Simanavičienė, Emi
lija ir Pranas Kairiai, Jolanda 
ir Mykolas Kiziai, Jurgis Kai- 
ris, dr. V. A. Ablenas, Adelė 
Duoblienė, Danutė Kraniauskie- 
nė,Romas ir Marija Dumčiai.

Po 50 dolerių ir mažiau: Jo- 
seph Codars, Juozas Čepaitis, 
Birutė ir Antanas Kozuliai, Bro
nius Badikonis, Sofia ir Frank 
Malinauskai, Aleksas Grusas, 
Aleksandra ir Petras Eidukai, 
Juozas Rubinskas.

Klebono kun. V. Kaleckio pas
tangomis buvo suorganizuota ir 
pravesta burtų traukimas. Bilie
tų platinime daug pasidarbavo pa
rapijiečiai, tačiau daugiausia už 
visus dirbo pats kelbonasišsiun- 
tinėdamas apie 700 laiškų. Baž
nyčia kainavo 12,000 dol. iš ku
rių 3000 sumokėjo parapijiečiai, 
o 9000 dol. skolos yra dar likę 
vyskupijai.

Bažnyčios adresas: 808 Ma- 
rion St. kampas Cataraąui. Wind- 
sor, Ont.

Bažnyčios įsigijimo proga šeš
tadienį spalio 20 d. 6 vai. vak. 
ruošiamas balius. Kviečiame 
Windsoro, Detroito ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti. Parengimas 
vyks bažnyčios salė.

BOSTON

NAUJA VALDYBA

Akademinė Skaučių Draugovė 
ir Korp! Vytis spalio 7 d., turė
jo bendrą sueigą kurioje buvo iš
rinkta nauja valdyba: A.S.S. pirm, 
--fil. M.Lemonaitė; A.S.D. pirm. 
-- A. Kubiliūtė; kand. globėja — 
A. Malėnaitė; sekretorė -- R. 
Jokšaitė; Korp! Vytis pirm. --
K. Mickevičius; tėvūnas -- U. 
Kubilius; sekretorius -- A. Moc
kus; iždininkė -- D. Venckutė; 
korespondentė -- A. Biknaitytė.

BOHEMOS VAKARAS
A.S.D. ir Korp! Vytis spalio 

27 d., 7:30 v.v. rengia "Bohe
mos Vakarą III", Latvių Baltais 
Nams, 64 Siguorney St.,Jamai- 
ca Plain, Mass. Visas apylinkės 
jaunimas nuoširdžiai yra kvie
čiamas dalyvauti.

* JŪRŲ SKAUTŲ Nidos bu
džių vienetas lapkr. 10 d. ren
gia kaukių balių ir šokius. Bu- 
džiai kviečia atsilankyti visą Bos 
tono lietuviškąjį jaunimą. Balius 
įvyks Tautinės S-gos namuose. 
Nidos budžių vieneto vadovas Po
vilas Jančauskas.

* KROP! NEO-LITHUANIA su
kaktuvinė šventė įvyks lapkričio 
mėn. 3 dieną 7 vai. vak. Tautinės 
Sąjungos namuose.

* BOSTONO VIETININKUOS 
Jūrų Skautų vadovai ir. du Ne
muno Uosto direkcijos nariai, 
spalio mėn. 20 d. vyksta į sąs
krydį Waterburyje.

* JUSTAS IR BRONĖ VAIČAI
ČIAI artimųjų tarpe atšventė sa
vo 20 metų vedybinio gyvenimo su 
kaktį. Gražiai sukaktuvininkus 
atžymėjo S. Minkus savo radio 
valandėlėje.

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

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

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio
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• Dr. Valerija B. Rauli- 
naitienė paskirta Dovvney 
Veteranų ligoninės admi
nistratorė (chief of staff). 
Tai aukščiausias laipsnis, 
bet kada moters atsiektas 
Veteranų Administraci jos 
ligoninėse.

Dr. V. Raulinaitienė bus 
atsakinga už profesinį ir 
klinikinį ligoninės darbą. Su 
2467 lovom, tai antroji sa
vo dydžiu Veteranų Admi
nistracijos tvarkomų ligo
ninių.

• V. Jakimavičius, Brock- 
ton, Mass., Dirvos metinės 
šventės proga atsiuntė 5 
dol. auką.

PRANEŠIMAS
Į tradicini ALT S-gos 

Chicago, East Chicago ir 
Cicero skyrių rengiamą Ru
dens Lapų Balių kvietimus 
dar galima gauti pas šituos 
asmenis;

1. Račkauskas Vyt., 5113 
W. Cermark Rd., Cicero 50.

. Telef. TO 3-5864.
2. Šimkus Mečys, 4259 S. 

Maplewood, Chicago 32, III. 
Tel. CL 4-7450.

3. Pocius Kazys, 3908 Fir 
St., East Chicago, Ind. Tel. 
EX 7-9487.

RUDENS LAPŲ BALIUS
Chicago skęsta bronzinių lapų fone, tarytum rudens sapne. Bet ne sapnas, 

o tikrovė įvyks š. m. spalio mėn. 27 dieną , 8 vai. vakare jaukioje ”VASA” SALĖ
JE (West 79 ir Hoyne pietinis kampas.)

Be Chicagoje rengiamuose baliuose įprastų kasdienybių, operos solistas 
Jonas Vaznelis, akomponuoj ant jaunam pianistui Alvydui 
V a s a i č i u i , meniškos dainos aidais nuoširdžiai nuteiks susirinkusiuosius 
svečius. Apie solistą Joną Vaznelį kompozitorius prof. VI. J a ku
be n a s šitaip atsiliepia:

— Jono Vaznelio rečitalis Chicagoje sprendžiamai prisidėjo prie jo 
iškilimo į pirmaujančias vietas. Tai liudija jo muzikinio subrendimo ir skonio 
naudai: paveikti ir pririšti klausytoją, vienam pačiam, vien savo asmenybės 
jėga.

Todėl, kas nori pasigėrėti žavios dainos grožiu, kas nori pajausti gyvą 
lietuviškosios dvasios jaukumą ir malonų draugiškumą vyksta š. m. spalio 27 d. 
8 vai. vakaro į stilingą švedų Karaliaus vardo ”Vasa” salę — West 79 ir Hoyne 
pietinis kampas.

Įėjimas 5 doleriai. Studentams 3 doleriai. Priedas: — užkandžiai, pyra
gaičiai ir kava nemokamai. Puiki šokių muzika. Didelė aikštė automobiliams.

ALT S-gos Chicago, East Chicago ir 
Cicero Skyrių Valdybos

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI MONTESSORI DRAUGIJOS

TRADICINĖJE MADŲ 
PARODOJE

spalio mėn. 21 d., 3:30 vai. p. p.
JAUNIMO CENTRE. ■ Vėliausių madų rūbai sukurti Irenos S t a - 

šaitytės-B.orgogni (Buenos Aires — 
Chicago). Modeliuoja Aldona Bendikaitė. žibutė 
Duobaitė, Liuda Germanienė. Vida Tanulevičiūtė. 
Dalia Mieželienė, Danutė Parokaitė, Lakštuonė 
Vėžienė ir virš 20 vaikų modelių. Rūbus komen

tuos aktorė Eglė V i 1 u t i e n ė .

KAS IR KUR? • Vladas Gilys, Los An
geles, prašydamas Dirvoje 
skelbti to miesto teatralų 
ruošiamą parengimą, pri
siuntė Dirvai auką 5 dol. 
Labai retai organizacijos 
bei jų vadovybės parodo to
kio dėmesio laikraščiui.

• Evelina Kaminskaitė- 
Mickevičienė pradėjo dės
tyti vokiečių kalbą ir lite
ratūrą Loyolos universitete 
Chicagoje. Evelina baigė 
Illinois universitetą 1959 
metais su B. A. laipsniu, 
dalyvavo Northwestern uni
versiteto vokiečių kalbos 
vasaros instituteir Stanford 
universiteto pravestame va
saros institute. Bad Boll 
prie Stuttgart’o 1961 me
tais. 1961-1962 mokslo me
tais ji pabaigė studijas 
Northwestern universitete, 
kur jai buvo suteiktas ma
gistro laipsnis.

• Dailininkai E. Marčiu
lionis, A. Petrikonis, J. Tri- 
čys, V. Vaitekūnas ir A. 
Varnas padovanojo po vie- 
.ną savo kūrinį Montessori 
madų parodos laimėjimams. 
Dovanų paskirstymas įvyks 
spalio mėn. 21 d., 3:30 vai. 
p. p. Jaunimo Centre laike 
trečiosios tradicinės Mon
tessori Draugijos Madų Pa
rodos.

Muziko Antano Nako bute, spalio 14 d. susirinko komitetas, kuris rūpinasi pianisto Antano Smetonos 
rečitalio Chicagoje paruošimu. Rečitalis įvyks Jaunimo Centre, Chicagoje, gruodžio 8 d. 7:30 v.p.p. 
įėjimo bilietus galima bus įsigyti Jono Karvelio prekyboje, "Marginiuose", Vyt. A. Račkausko prekybo
je Ciceroje ir pas atskirus komisijos narius. Antano Nako telefonas YA 7-2490. Nuotraukoje komiteto 
nariai: pirmoje eilėje iš kairės Rimas Staniūnas, Bronius Kasakaitis, Ignas Andrašiūnas, Vitolis Litvi
nas ir Liudas Slėnys. Antroje eilėje: Antanas Nakas, dr. Birutė Kasakaitienė, inž. Jonas Jurkūnas, Ona 
Biežienė, Irena Sabaliūnaitė, Saulius Grebliūnas, Bronė Paplėnienė, Elzė Stankuvienė ir nuotraukoj neiš
ėjęs dr. Steponas Biežis. V.A. Račkausko nuotrauka

LOS ANGELES

* ALT S-GOS LOS ANGELES 
SKYRIUS š.m. spalio 27 d. 7:30 
vai. vakaro, Tautinių Namų sa
lėje ruošia pirmąjį subatvakarį, 
kurį pavadino meno subatvakariu. 
Programą jame, išpildys solistė 
J. Armonienė, poetė Dapšienė ir 
jaunųjų talentų atstovė R. Apei- 
kytė skambins pianinu. Solistei 
J. Armonienei akompanuos A. 
Daths. Po programos kuklios 
skyriaus ponių paruoštos vaišės

San Francisco burmistras George Christopher, padėjęs Rozali
jai Getautienei ištrukti iš komunistų vergijos, Los Angeles lietu
vių suruoštame pobūvyje susitiko su išlaisvintąja. Nuotraukoj iš 
kairės: Bronė Gajauskienė, jos mamytė Rozalija Getautienė, iš
kalenta Sibire 10 metų, ir San Francisco burmistras George 
Christopher su ponia. L. Kančausko nuotrauka

su kavute ir šokiais. Iniciatoriai 
įpatingai kviečia jaunimą pra
leisti vakarą lietuviškoje aplin
kumoje. Mes labai gerai žinome, 
kad tiek Los Angeles, tiek ir 
kituose miestuose, mūsų jauni
mui nėra daug progų gražiai pa
silinksminti lietuviškoje visuo
menėje. Yra daug rašoma, kal
bama ir sielojamasi apie mūsų 
jaunimo nulietuvėjimą, taigi rei
kia jam sudaryti kuo daugiausiai 
sąlygų savųjų žmonių tarpe bend
rauti ir linksmintis. Tad ir yra 
vyriausioji iniciatorių mintis 
kartas nuo karto ruošti tokius 
kultūrinius subuvimus, paįvai
rinant juos meniška programa; 
daina, prozos ir poezijos žodžiu, 
muzika, trumpa įdomia paskaita, 
ar diskusinio pokalbio bandy
mais. Jei visa šita skyriaus v-bai 
pavyks, tai bus šis tas nuveikta 
konkretaus, o ne vien rašalo lie
jimas laikraščių skiltyse -- lie
tuvybės išlaikymo ir jaunimo nu
tautėjimo temomis.

* TĄ PAČIĄ DIENĄ IR TEN 
PAT (prieš subatvakario pra
džią) bus įdomi paskaita apie 
naujai įsisteigusią Los Angeles 
mieste Lietuvių Kredito Drau
giją, kuri per savo veikimo pir
muosius tris mėnesius jau su
būrė namažą būrį narių su ke
liasdešimt tūkstančių indėlių ka
pitalu ir keliolikos tūkstančių 
paskolomis. Taigi tik pradžia, 
ir reikia tikėtis, kad po metų 
veiklos bus gražūs ir įspūdin
gi rezultatai. Kaip ir kiekviena 
pradžia, taip ir čia veikia tam 
tikri faktoriai; abejingumas, ne
pasitikėjimas, neprisiruošimas, 
nepakankamas nusimanymas ir 
nepakankamas turėjimas žinių 
apie naują instituciją ir ėilė ki
tų priežasčių. Bet tai tik pradžio
je. Kaip minėjau, pradžia jau la
bai graži. Atsižvelgiant į smar
kiai augančią Los Angeles lietu
viškąją koloniją esu optimistas 
-- neužilgo čia pat skaitysime 
apie milijoninę Lietuviškos Kre 
dito įmonės finansinę veiklą.

* ATITAISOME NEMALONIĄ 
KLAIDĄ įsibrovusią Dirvos Nr. 
113, kur po Dirvos bendradarbių 
klubo fotografija yra išvardintos 
visų pavardės ir Adelė Nausėdie
nė pažymėta kaip neatpažinta po

nia. Labai gaila, kad nuotraukos 
siuntėjas, būdamas naujas Los 
Angeles gyventojas nepasitikrino 
pas kitus ir padėjo tokį apibūdi
nimą apie A. Nausėdienę, kuri yra 
sena Los Angeles gyventoja ir 
veikli tautinės s-gos narė per iš
tisą 15 metų. Mes reiškiame ap
gailestavimą dėl padaryto A. 
Nausėdienei nemalonumo.

* ANTANO SMETONOS MONO
GRAFIJĄ be anksčiau skelbtų, 
užsiprenumeravo: Ch. Lukšis, 
Pr. Skirmantas ir J. Raibys.

(av)

ATITAISYMAS
Dirvos Nr. 120 (3 psl.) po Vai

dilos teatro nuotrauka per klaidą 
buvo praleista dešinėje stovinčio 
aktoriaus Vlado Plečkaičio pa
vardė.

LD Kunigaikštienės Birutės draugijos 
Chicagos skyriaus ruošiamame tradicinia
me baliuje š. m. lapkričio mėn. 3 d. pramogi
nės muzikos koncertą atliks CLEVELAN
DO VYRŲ OKTETAS, vadovaujamas RY
TO BABICKO.

Pirmoje eilėje iš kairės; F. Kaminskas, R. 
Babickas, P. Kudukis, M. Motiejūnas. Antroje 
eilėje: M. Aukštuolis, D. Staniškis. V. Raulinai- 
tis, G. Motiejūnas ir A. Gilys.

NUO 3 IKI 75 COLIŲ
didumo turime radijų ir radijo patefonų. Kelios eilės televizijų. 
Rinktinės plokštelės. Gradinskas, 2512 W 47th St., Chicago,III. 
FR 6-1998.

ELIZABETH
Naujų choristų vajus

”Rūtos” ansamblis baigė 
vasaros atostogas ir nuo 
spalio 4 d. vėl pradėjo dar
bą. Ansamblio tikslas, pri
silaikant lietuviškų tradici
jų f neapleisti dainos, taip 
kad kiekviena tautinė šven
tė būtų atžymėta specialiu 
dainų repertuaru k. a. mi
nėjimai, ypač Lietuvos ne
priklausomybės bei trėmi
mų. Per kelis metus ansam
blis talkino Lietuvių Bend
ruomenei, o šią vasarą su 
dideliu pasisekimu koncer
tavo Kanadoje. Ansambliui 
jau dešimt metų vadovauja 
Algirdas Kačanauskas. Eilė 
amerikiečių yra labai gra
žiai atsiliepę apie ansamblį. 
Ansamblio dainavimu gėrė
josi ir Lietuvos vyčiai su
važiavę iš visų JAV-bių ir 
Kanados į 49-jį seimą. ”Rū- 
tos” ansamblis, norėdamas 
dar daugiau iškelti lietuviš
kosios dainos grožį, spalio 
ir lapkričio mėnesius skel
bia choristų verbavimo mė
nesiais. Kviečiami visi bal
singi ir su klausomis stoti 
į ansambliečių eiles. Ypač 
jaunimas, nes kuo jaunesni 
pradės dainuoti, tuo ilgiau 
ansamblis turės patyrusių 
choristų ■ ir tuo ilgiau mes 
išlaikysime lietuviškumą.

Ansamblis repetuoja ket
virtadieniais nuo 8-10:30 
vai. vak. Tuo metu galima 
ir į ansamblį įsirašyti. Dau
giau informacijų galima 
gauti kreipiantis į ansamb
lio pirmininką V. Mėlinį te
lefonu ES 3-2534.

Pirmasis šio sezono pa
sirodymas įvyksta Lietuvos 
skautų rengiamame Rudens 
šventės koncerte, kuris 
įvyksta spalio 27 d., šešta
dienį, 6:30 vai. vak. Lietu
vių Laisvės salėje, 269 Se- 
cond St., Elizabeth, N. J.

S. O.
• Lietuvių Fondo nariais 

gali būti ir yra ne vien at
skiri asmenys, bet ir įvai
rios lietuvių organizacijos. 
Šiuo kartu į LF įstojo Lie
tuvių Fronto Bičiulių Cent- 
tro Valdyba, Įnešusi fondo 
sąskaiton du šimtus dolerių. 
Tai berods pirmoji tokios 
paskirties organizacija. Įsi
jungusi į Lietuvių Fondą 
pilnateisiu nariu.

Jau nebe pirmas atvejąs, 
kai asmuo įsijungęs Į LF 
savo Įnašu, prašo jo vardo 
viešai spaudoje neminėti. 
Šiomis dienomis žinomas 
Bostono lietuvis, įmokėjęs 
LF sąskaiton 200 dolerių, 
jo pageidavimu, lieka lietu
viškajai visuomenei nežino
mu fondo rėmėju. Aišku, 
Lietuvių Fondo narių sąra
šuose jis yra pilnateisių 
fondo narių tarpe.
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