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KODĖL TAIP ILGAI DELSTA? ■ "*■

FAKTAI APIE SOVIETŲ STIPRINIMASI KU
BOJE BUVO JAU SENIAI ŽINOMI TAČIAU 
PREZIDENTAS JUOS VIEŠAI PASKELBĖ TIK 
PEREITĄ PIRMADIENĮ. — AIŠKINAMA, KAD 
PREZIDENTAS APSISPRENDĖ TIK PAČIOMIS 
PASKUTINIOMIS DIENOMIS, TAČIAU YRA 
NETIESIOGINIŲ ĮRODYMŲ, KAD DELSIMU 
NORĖTA PADARYTI DIDESNIO EFEKTO IR 

IŠRYŠKINTI TIKRĄJĮ PRIEŠĄ.

- - - - - - - - - VYTAUTAS MESKAUSKAS
Prezidento J. F. Kennedy 

sprendimas pristatyti ame
rikiečiams kaip priešą ne 
Castro, su kuriuo JAV ne
turi diplomatinių santykių, 
bet Sovietų Sąjunga, su ku
ria buvo stengiamasi įvai
riai bendrauti, yra visais 
atvejais sveikintinas. Visų 
pirma, tuo buvo atstatytas 
teisingas vaizdas, kurį so
vietai ir jų pakalikai šiame

■ krašte bandė iškraipyti.
Aišku, kad vien tik Cas

tro revoliucija nėra pavo
jinga Amerikai karine pras
me. Pavojus Amerikai su
sidarė tik po to, kai Kubo
je įsitvirtino sovietai. Iš es
mės imant, prezidento kal
ba pirmadienio vakare bu
vo drastiškas grįžimas prie 
senos J. F. Dulles politikos. 
Galima sakyti, net dar 
smarkesnis, nes buvo kal
bama ne apie kokį "tarptau
tinį komunizmą”, bet sta
čiai apie Sovietų Sąjungą.

Besidžiaugiant, kad ir vė
lybu Amerikos pabudimu,

Pavergtųjų Seimas tikisi, kad JAV 
politika bus ryžtingesne

Spalio 23 Pavergtųjų Sei
mas susirinko specialaus 
posėdžio 1596 Vengrijos su
kilimo metinėms atžymėti. 
Ta proga Pavergtųjų Sei
me apsilankė ir žodį tarė 
Jungtinėse Valstybėse be
silankąs bu v. Argentinos 
prezidentas ir viena iš stam
biausių Argentinos asmeny
bių gen. P. E. Aramburu. 
Savo žody jis konstatavo 
tebeparaližuojantį Vakarų 
suglebimą ir stoką atsakin
gumo.

Posėdyje apsilankė ir ei
lė kitų svečių. Kubos Revo
liucinės Tarybos atstovas 
pažymėjo, kad vien tik ”ka- 
rantinas” Kubai laisvės ne
sugrąžins. ”New York He- 
rald Tribūne” redaktorius
S... Freidin, ”The Forgotten 
People” knygos autorius, 
perspėjo, kad abejingumas 
sovietų pavergtųjų valsty
bių laisvės kovai yra pra
gaištingas pačiam laisva
jam pasauliui. Lietuvių 
draugai ir Lietuvos bylos 
gynėjai senatoriai J. Javits 
ir B. Keatings, taip pat ir 
kongresmanas C. E. Gallag- 
her savo kalbose pažymėjo 
”karantino” Kubai vykdy
me JAV politikos ryžtumą, 
bet pabrėžė, kad vyriausybė 
vis dar privengianti užimti 
griežtesnę poziciją sovietų 
pavergtų Europos valstybių 
klausimais. Ypač šen. Javits 
kėlė reikalą intensyviau 
formuoti- JAV- viešąją nuo
monę, kuri labai veikia vy
riausybės liniją, bet kuri 
dažnai yra reikalui abejin
ga. Tokio abejingumo re
zultatai kartais labai lem
tingi. Kaip posėdžio pirmi
ninkas Rumunijos atstovas
C. Visoianu pastebėjo 

iš galvos neišeina ir klausi
mas, kodėl taip ilgai dels
ta? Nors galutiną atsaky
mą žinosime turbūt tik už 
kokių dešimties metų, ta
čiau dalinį atsakymą žino
me jau dabar. Turint galvo
je visą patirtį su sovietais, 
būtų buvę daug saugiau ir 
pigiau Castro režimą sunai
kinti anksčiau, kad ir perei
tų metų balandžio mėn. 
Castro priešininkų invazi
jos proga. Bet tada prezi
dentui pritrūko ryžto ir tai 
todėl, kad jis pats ir visuo
menės opinija tokiam žy
giui nebuvo paruošta. Tiesa, 
ir tada jau buvo žinoma, 
kad sovietai Kuboje po tru
putį stiprinasi, bet dar bu
vo tikima, kad gal įvykių 
raida kiek kitaip pakryps, 
gal Kuba pasuks Tito ar 
Albanijos keliu, žinoma, 
toks galvojimas buvo labai 
ir labai naivus. Juk sunku 
buvo tikėtis, kad sovietai 
atsilaikys pagundai įsteigti 
savo bazę Amerikos pašo

”jei Vakarų Didžiosios De
mokratijos būtų parodžiu
sios bent minimumą efekty
vaus solidarumo Vengrijos 
didvyriškai kovai 1956, 
šventa laisvės liepsna būtų 
išsiveržusi nuo Baltijos iki 
Juodųjų marių per visas so
vietų pavergtąsias tautas ir 
sovietinė imperija būtų bu
vus sukrėsta iš pamatų”. 
Deja, Vakarų abejingumas. 
Todėl Pavergtųjų Seimas 
su pasitenkinimu priėmė 
Prezidento Kennedy žingsnį 
Kubos padėties atžvilgiu ir 
sovietų pavergtųjų tautų 
vardu pasiųstoje telegramo
je užtikrino jam pavergtų
jų solidarumą su viltim, 
kad tas Washingtono ryž
tas bus pradžia ryžtinges
nės JAV politikos apskritai.

RUMANIA

BULGARIA
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- Jei nenusileisite, aš skelbsiu mobilizaciją...

nėje!
James Reston, vyriausy

bei artimas kolumnistas, 
aiškina, kad prezidentas ap
sisprendė smogti tik užpe- 
reitą savaitę, kada gavo vi
sai aiškių duomenų apie so
vietų stiprinimasi Kuboje 
ofenzyviniais tikslais. Bet 
toks teigimas, man atrodo, 
ne visai patikėtinas. Kam 
gi buvo reikalingos visos 
kalbos apie artėjančią Ber
lyno krizę, nors sovietai tuo 
laiku tarne fronte laikėsi vi
sai ramiai? Vien tik tam, 
kad atkreipus visuomenės 
dėmesį nuo Kubos, kurios 
situaciją išryškino prieš
rinkiminė kampanija? Iš 
dalies tam, bet kartu tai 
buvo lyg ir uvertiūra į Ku
bos blokadą.

Apie lietuvių bendruome
nę Vokietijoje, apie jos su
sitvarkymą, rūpesčius, trū
kumus ir laimėjimus šių 
metų rudenį dvejose vieto
se Vokietijoje kalbėjo Ma
žosios Lietuvių Tarybos pir
mininkas, neseniai kadenci
ją baigusios PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos vice
pirmininkas ir reikalų ve
dėjas — Erdmonas Simo
naitis. Jis padarė praneši
mą Koenigsteine, per Liet. 
B e n d r uomenės Valdybos 
remtas, Liet. Fronto Bičiu
lių surengtas Studijų Die
nas, be to, jis savo mintis 
pakartojo Huettenfelde įvy
kusiame Bendru o m e n ė s 
apylinkių pirmininkų ir 
vargo mokyklų vedėjų su
važiavime. Kai kurios E. 
Simonaičio pabrėžtos min
tys vertos platesnio dėme
sio.

E. Simonaitis teigia, kad 
lietuvių Vokietijoje šiuo 
metu turėtų būti apie 6,000. 
(žinoma, skaičius apima ir 

chev what all wise statės- Rūkstančius repatrijavusių 
man give their adversaries 
— the change to save face).

Ka$ prezidentas ne stai
ga pakeitė savo nuomonę, 
įrodo ir jo laikysena per 
pereito ketvirtadienio po
kalbį su Gromyko. Prezi
dentas tada labai gerai ži
nojo tikrąją situaciją Ku
boje, tačiau neprieštaravo 
Gromyko aiškinimui, kad 
sovietai tik padeda Castro 
apsigynimui. W. Lippman- 
nas aiškina, kad preziden
tas būtų geriau padaręs, jei 
būtų Gromykui aiškiai pa
sakęs, kad jis žinąs tiesą 
ir sovietus iš anksto įspė
jęs apie savo žygius. Jei 
Chruščiovas tokio įspėjimo 
nebūtų paisęs, prezidento 
kalba skambėtų dar įspū
dingiau. Chruščiovas, anot 

Lippmanno, būtų turėjęs 
laiko išgelbėti savo presti
žą. (By confronting Gromy
ko privately, the president 
woud have given Krush-

Bet prezidentas pasirodė 
esąs geresnis politikas ne
gu Lippmannas. Jam visai 
nerūpėjo išgelbėti Chruš
čiovo ’veido’ (face). Atvirk
ščiai jis nuplėšė jam kaukę, 
kurią . Chruščiovas norėjo 
pridengti savo biaurų veidą 
ir jį parodė amerikiečiams. 
Rezultatai kol kas buvo ge
ri ir atrodo bent iš dalies 
pateisino delsimą: nėra to 
blogo, kas neišeina į gerą. 
Dabar lieka tikėti, kad pre
zidentas ir toliau nesigailė
tų Chruščiovo ir nenusileis
tų įvairiems spaudiniams 
namuose ir svetur nuvertin
ti savo pirminio laimėjimo 
vaisius.
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Dailininkė Vlada Stančikaitė-Abraitienė, po pasisekusios meno parodos Detroite, dovanoja 
savo paveikslą Kultūros Klubo pirmininkui A. Galvydžiui, kurio rūpesčiu ši paroda buvo su
ruošta. Plačiau apie parodą 3 psl. A. Naruševičiaus nuotrauka.

LIETUVIU BENDRUOMENĖ VOKIETIJOJE
Mintys iš E. Simonaičio pranešimo

ir daugelį tų, kurie vengia 
lietuvių bendruomenės — iš 
čia vietomis matyti kartes
nis Simonaičio tonas).

Į klausimą, ar visi įsi
jungę į Liet. Bendruomenę 
— Simonaitis atsako: ne, 
deja, čia esama visos eilės 
priežasčių. Viena jų — tai 
mišrios šeimos. Pagal Simo
naitį, sukūrus mišrią šei
mą, vokiečių tautybės part
neris daro spaudimą — įta
ką, kad šeima nuo lietuvių 
pasitrauktų. Tai reiškia: 
n e p riklausyti Bendruome
nei, vaikus krikštyti vokiš
kais vardais, su jais tik vo
kiškai kalbėtis. Tačiau bū
na išimčių — pvz. žmona 
vokietė mokosi lietuvių kal
bos, netrukdo vyrui su vai
kais kalbėtis lietuviškai, lei-

E. Simonaitis, Mažosios Lie
tuvos Tarybos pirmininkas.

V. Alseikos nuotrauka.

džia vaikus į Vasario 16 
Gimnaziją. Atsiranda sa
vanaudžių, lietuvių. Tai dau
giausia tie, prieš keletą me
tų atvykę- iš Lietuvos. Jie 
viešumoje vengia parodyti 
lietuviškumą. Pas juos ap
silankius jie atrodo puikiais 
lietuviais, tačiau nei į mi
nėjimus, nei parengimus 
nesilanko. Kiti vėl bijo, kad 
nukentės jų pastangos gau
ti pensijas, pašalpas ir pan. 
Dar atsiranda ir tokių, ku
rie sako: ar reikalinga 
mums šiandien lietuvių kal
ba? Juk Lietuvos laisvos 
neims, vaikai jos nematys...

Erdmonas Simonaitis pa
brėžia : šitokia laikysena 
mūsų tautai ir žalinga ir 
smerktina. Juk priespauda, 
pavergimas galimi tik tam 
tikrą laiką, čia nepadės nei 
s k r aidantys kosmonautai. 
Prie liepto galo turės pri
eiti ir bolševikai. Kad rei
kia • turėti vilčių susilaukti 
laisvos Lietuvos, Simonai
tis čia primena Izraelio pa
vyzdį. Juk žydai tremtyje 
išlaikė savo kalbą, papro
čius bei tikybą ir nesusi
maišė su kitomis tautomis!

Pasmerkęs pasitaikančias 
intrigas, gandų skleidimą, 
Simonaitis nurodė; būkime 
vieningi, susipratę lietuviai. 
Nereikia pasiduoti apatijai, 
pesimizmui.

Toliau E. Simonaitis nu
pasakojo PLB Vokietijos 
Organų sudėtį, tikslus, pa
reigas. Krašto Tarybą su
daro 15 atstovų, išrinktų vi
sos Bendruomenės 3 metų 

kadencijai (paskut i n i e j i 
rinkimai vyko liepos mėn., 
o rugsėjo 9 d. Taryba turėjo 
savo pirmą sesiją ir išrinko 
naują Krašto Valdybą su 
pirm. Izidorium Rugie- 
nium). Krašto Valdyba vei
kia vienerius metus ir Si
monaičio nuomone, tai per 
trumpas laikas. PLB vokie
čių teisme yra užregistruo
ta kaip draugija ir turi ju
ridinio asmens teises.

K i e k v ienoje vietovėje, 
kur yra nemažiau kaip 10 
lietuvių, yra Bendruomenės 
Apylinkė, o kur mažiau — 
seniūnija. Nuo jų veiklos 
priklauso visa Bendruome
nė.

Siekiama gyvinti bend
ruomenės kultūrinę veiklą 
Vokietijoje. Iš vokiečių 
1961 m. pavykus gauti kul
tūros reikalams 20,000 DM. 
paramą, buvo surengta ei
lė koncertų, kitų parengi
mų. Buvo surengia jaunimo 
ir vaikų stovykla, Darnos 
choro koncertai, išlaikytos 
10 vargo mokyklų. Būtina 
paminėti didelį Vasario 16 
minėjimą Stuttgarte, be to, 
tai, kad už gautus pinigus 
buvo įgyti tautiniai rūbai. 
Savo lėšomis bendruomenė 
nebūtų įstengusi atlikti vi
sų kultūros žygių. Jau su
darytas 
planas 
įteiktas 
sybei. 
spaudai
Įima užsakyti neturtingiems 
tautiečiams Vokietijoje.

(Nukelta į 2 psl.)

kultūrinės veiklos 
1963 metams ir 
Vokietijos vyriau- 

Prašoma paramos 
— kad ją būtų ga

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

• .JAV vyriausybė oficia
liai deklaravo, kad Kuboje 
visu įnirtimu stengiamasi 
baigti įrengti operatyvi
niam naudojimui atominių 
ginklų bazes. Tai įgalina 
JAV vyriausybę, pagal vie
šai paskelbtą planą imtis ki
tų, drastiškesnių, priemo
nių, kad JAV saugumui pa
vojingos bazės būtų nuša
lintos.

• Chruščiovas įsakė lai
vams su kariniu krūvių 
grįžti ir vengti prasilauži
mo pro blokadą.

• Prezidentas Kennedy, 
atsakydamas į JTO sekre
toriaus U Thant memoran
dumą, pareiškė sutinkąs 
vengti nesusipratimų jūro
je, kartu pabrėždamas JAV 
reikalavimą, kad sovietų 
bazės Kuboje būtų panai
kintos.

• Jau 12 Pietų Amerikos 
valstybės pasižadėjo suteik
ti karinę paramą JA; 
stangoms Kubos nuginkla
vimui paremti.
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ALISTAIR MACLEAN
Vertė J. P. PALUKAITIS

(82)
Jis perėjo du sekančius vagonus ir ketvirtojo gale 

įėjo į tualetą, paslėpė ten savo plaktuką ir kišeninę lem
pą mažoje spintelėje po subraižyta skardine praustuve, 
paėmė rankon pistoletą ir įsileido jį dešiniojon palto ki
šenėn, prieš išeidamas laukan. Tai buvo ne jo pistoletas, 
tą juk atėmė, tai buvo Grafo, ir jis buvo be garso duslin
tuvo. Jis neturėjo nė mažiausio noro tą ginklą panaudoti, 
bet galbūt jam nieko kita neliks — tai visiškai priklausys 
nuo tų dviejų vyrų, kurie jį pastebimai sekė.

Traukinys įvažiavo į Bataszeko priemiesčius ir iš 
karto taip staiga paleido stabdžius, jog Reinoldui reikėjo 
pasiremti, kad neatsimuštų į sieną. Jis pajuto, kaip pis
toletą laikančių pirštų galuose keistai suniežtėjo. Jis už
darė tualeto duris paskui save, užėmė vietą viduryje dvejų 
durų priešais — nenujautė, kurioje pusėje galėtų būti 
peronas, — įsitikino, kad jo ginklas užtaisytas, ir laukė 
įtemptai, su dusliai plakančia širdimi. Jis vėl turėjo atsi
remti, kai traukinys, savo tempą dar labiau sulėtinęs, 
šokinėdamas riedėjo per eilę nelygumų — greičiausiai 
statybos vietą, — sekančią akimirką oro stabdžiai šnypš- 
dami atsipalaidavo, garvežys trumpai švilptelėjo, padidi
no traukinio tempą, ir Bataszeko stotis teliko tik neaiš
kiai mirgančių lempų eilė, kuri buvo trumpai pasirodžiusi 
iš pūgos, kad tuoj vėl dingtų.

Nepaisant aštraus šalčio čia, koridoriuje, Reinoldas 
galėjo jausti, kad jo marškinių apikaklė buvo šlapia nuo 
prakaito. Ir ranka, stipriai apkabinusi pistoleto rankeną, 
buvo peršlapusi prakaitu, ir dabar, perėjęs prie kairiųjų 
durų, jis ištraukė ranką iš kišenės ir nušluostė ją į paltą.

Jis truputį nuleido durų langą, sekunde vėliau staiga 
uždarė, atsikvėpė, žengė nuo lango ir perbraukė savo akis: 
ledinis vėjas buvo botago smūgiu kliudęs jo veidą, ir tos 
trumpos akimirkos pakako jam beveik apakti. Jis vėl 
pečiais atsirėmė į sienos medį, ir jo rankos truputį dre
bėjo, kai jis degė cigaretę.

Beviltiška, kalbėjo jis sau, visiškai beviltiška. Ten, 
lauke, siaučiant tokiai pūgai, kuri jau nebebuvo audra, o 
tiesiog kaukianti, viską beveik horizontaliai šluojanti snie
go ir ledo siena, buvo neįmanoma, ką nors padaryti. Jau 
trumpos sekundės prie atverto lango jam buvo perdaug, 
o kaip būtų ten, lauke, kada visas jo kūnas būtų išsta
tytas tai sniego audrai ištisas minutes — vienas dangus 
težino. Tačiau jis negailestingai nustūmė tą mintį šalin.

Jis skubiai perėjo į sekantį vagoną ir žvilgterėjo į 
koridorių: abiejų vyrų dar nebuvo matyti. Jis skubiai 
grįžo atgal ir prie kitų, užuovėjos pusėje esančių, durų, 
jas atsargiai pravėrė, kad traukimas neišplėštų jo iš 
traukinio, pamatavo įdubimą, kurin gulė durų skląstis, 
vėl uždarė duris, jsitikino, kad langas lengvai atidaro
mas, ir vėl nuėjo į tualetą, čia peiliu atskėlė gabaliuką 
medžio iš spintelės durų ir jau už dviejų minučių jį taip 
apdrožė, kad jis tilptų į durų skląsčio įdubimą, truputį 
išsikišdamas. Tai baigęs, jis vėl skubiai išėjo į koridorių. 
Buvo svarbu, kad abu sekliai jį nuolat matytų: jo pasige
dę, jie pakeltų aliarmą ir krėstų visą traukinį — prieky 
sėdėjo šimtas ar gal net du šimtai kareivių, kurie jiems 
galėtų pagelbėti.

Šį kartą jis, paskui save uždaręs tualeto duris, vos 
nesusidūrė su jais. Juodu regimai skubėjo jo ieškoti, ir 
mažojo veidas pastebimai parodė palengvėjimo išraišką, 
kai Reinoldas pasirodė. Didesniojo išblyškęs, be išraiškos 
veidas nepasikeitė, tačiau jis taip staiga stabtelėjo, kad 
antrasis atsimušė į jį. Abu dabar ėjo lėčiau ir sustojo 
prieš Reinoldą už dviejų ar trijų žingsnių. Pats Reinoldas 
nepadarė jokio judesio, jis tik atsirėmė į kertę, kad ga
lėtų stipriau stovėti traukinio šokinėjime ir turėtų abi 
laisvas rankas, jeigu jų prireiktų. Išblyškėlis tai paste
bėjo, ir jo juodos akys truputį susiaurėjo, kai jis išsiėmė 
pakelį cigarečių ir su šypsena, tepalietusia tik jo lūpų 
kampučius, paklausė:

— Ar turite degtukų, drauge?
— O taip — prašau, pasitarnaukite.
Reinoldas kairiąja išėmė degtukų dėžutę ir ištiesė ją 

išblyškėliui. Tuo pat metu dešiniąją ranką jis įleido į 
palto kišenę, ir pistoleto vamzdis labai aiškiai prasišovė 
pro ploną jo palto medžiagą. Išblyškėlis pastebėjo ir šį 
judesį, ir jis nukreipė žvilgsnį į palto kišenėn įleistą Rei
noldo ranką; tačiau Reinoldas neišleido iš akių jo veido 
nė sekundei. Po valandėlės išblyškėlis vėl pakėlė žvilgsnį, 
pasižiūrėjo pro degtuko liepsnelės viršų į Reinoldo veidą, 
net nesumirksėdamas, lėtai grąžino degtukus, dėkodamas 
linktelėjo ir nuėjo tolyn. Kvaila, galvojo Reinoldas, sek
damas akimis tolstančius, bet, deja, neišvengiama; juodu 
tenorėjo tik nustatyti, ar jis ginkluotas, ir jeigu jis nebūtų 
jų įtikinęs, tai juodu, Reinoldas nė kiek neabejojo, jį ten 
būtų areštavę.

Jis nekantriai žvilgterėjo į laikrodį. Turėjo dar de
šimt minučių, daugiausia dvylika. Traukinys jau pasiekė 
pradžią nuožulnios aukštumos, nes greitis jaučiamai ma
žėjo, ir jis galėjo prisiekti, kad tą akimirką pirmą kartą 
pamatė plentą, beveik lygiagrečiai einantį su geležinkeliu. 
Jis svarstė, kokio dydžio galimybės Grafui ir kitiems lai
ku pasiekti vietą, ir klausinėjo save, ar jie iš viso pasieks.

Tačiau jis turėjo paprasčiausiai pasitikėti, nes nieko 
kita jam ir neliko. Jis paskutinį kartą žvilgterėjo į savo 
laikrodį, dar kartą nuėjo į tualetą, pripildė didelį ąsotį 
vandens, pastatė jį spintelėn, pasiėmė apdrožtą pagaliu
ką, išėjo laukan, atidarė užuovėjos pusėje duris ir paga
liuką pistoleto rankena įkalė skląsčio įdubimam Tada du
ris vėl atsargiai uždarė: skląstis gulėjo ne geležiniame 
įdubime, bet pakankamai stipriai laikėsi, užkibęs už me
džio. Reikėjo stiprokai spustelėti duris, gal trisdešimties 
ar keturiasdešimties svarų jėga, kad pagaliukas nulūžtų

(Atkelta iš 1 psl.)

Lietuvių švietimas Vo
kietijoje reiškiasi per var
go mokyklas, Vasario 16 
Gimnaziją. Vargo mokyklų 
turima 1U. Nėra lengva su
rasti toms mokykloms mo
kytojų. Dabar Kr. Valdyba 
iš Vokietijos vyriausybės 
skirtos subsidijos moka 
Vargo Mokyklų mokyto
jams po 60 DM (15 dol.) 
atlyginimą. Būtina steigti 
daugiau vargo mokyklų. 
Apie vienintelę lietuvišką 
gimnaziją Europoje — Va
sario 16 Gimnaziją visuo
menė žino, kad ji išsilaiko 
iš aukų. Mokytojams moka
mi atlyginimai yra per ma
ži, tačiau algoms padidinti 
lėšas surasti nėra lengva. 
E. Simonaitis primygtinai 
pabrėžia: Vasario 16 Gim
nazija be užjūrio lietuvių 
paramos išsiversti negalės. 
Toji parama ateityje reika
linga. Nors gimnazijos iš
laikymas brangsta, tačiau 
šį vienintelį lietuvybės ži-

dinį Vokietijoje išlaikyti 
būtina.

Spauda Vokietijoje — ji 
turi sunkumų, tačiau lietu
viškoji spauda būtina, ži
nant, kad knygos mažai 
perkamos. Visi lietuviai tu
rėtų užsakyti lietuvišką 
laikraštį — tik tokiu atve
ju ji tobulės, bus didesnis 
jos tiražas. Tiesa, vokiškie
ji laikraščiai kartais mielai 
perkami, tačiau nedera už
miršti savosios. Juk tik per 
lietuvišką spaudą gauname 
žinių iš Lietuvos ir kitų 
laisvų kraštų. Tai ypatingai 
svarbus ryšys. Simonaitis 
priminė, kad neseniai žur
nalistas Simas Miglinas pa
dovanojo vertingų knygų 
Krašto Valdybai, kad šioji 
išdalintų neturtingiems tau
tiečiams. Tai sektinas pa
vyzdys.

Anot Simonaičio, pagirti
ni bendruomenės nariai, ku
rie nuoširdžiai remia jos 
veiklą. Esą, yra be pagrin
do būkštavimai, kad lietu
viai galį nukentėti nuo vo-

4 
ir durys atsidarytų.

Greit ir stengdamasis neišsiduoti ėjo traukinio ga
lan. Sekančiame vagone iš tamsios kertės išlindo abu vy
rai ir tylėdami sekė jį, tačiau jis nekreipė dėmesio. Jis 
žinojo, kad juodu nieko nedarys, kol jis eis pro kūpės, 
kuriose sėdėjo žmonės, o pasiekęs koridoriaus galą, jis 
perbėgo, kiek galėdamas greičiau, į kitą vagoną. Jis jau 
buvo trečiajame nuo galo ir lėtai žingsniavo koridoriumi, 
atvertęs galvą, kad apgautų jį sekančius vyrus, nes iš 
tikrųjų jis buvo nukreipęs žvilgsnį į šalį, ieškodamas rei
kiamos kūpės. ,

kiečių įstaigų. Vokietijos 
federalinė vyriausybė fi
nansuoja daugelį lietuvių 
kultūrinės veiklos apraiškų. 
Vokietija nebenori, kaip 
nacių laikais, suvokietinti 
kitataučius (kaip jie yra iš- 
sireiškę, ”mums, vokiečių 
tautai, būtų gėda, jei lietu
viai mokytųsi ir gyventų 
lūšnose...”). Tai iškilmingai 
buvo pareiškę per Vasario 
16-sios minėjimą Stuttgar- 
te Badeno - Wuerttembergo 
krašto aukšti valdžios pa
reigūnai. Tad, klausia Si
monaitis, ar rimtai atrodo, 
kai kurie tautiečiai šalinasi 
nuo lietuvių, pasisakydami, 
kad jie... vokiečiai? Ir, 
kas juokingiausia, jie vos 
susikalba vokiškai... iš to
kių šaiposi ir patys vokie
čiai. Juk vokiečiai reikalau
ja iš savo tautiečių, gyve
nančių svetur, kad jie vo
kiečiais ir liktų, nors ir tu
rėtų kito krašto pilietybę.

O kaip su mumis? Juk — 
savo pranešimą, baigdamas 
pabrėžė E. Simonaitis, — 
norime sugrįžti į laisvą Lie
tuvą. Gėda būtų, kad mūsų 
vaikai negalėtų Tėvynėje 
susikalbėti lietuviškai. Mes 
lietuviais buvome, esame ir 
būsime!

CHICAGOS PARENGIMŲ 
KALENDORIUS _

(Bus daugiau)

Savininkas
Feliksas Mackevičius

2457 W. 46 PI. 
CHICAGO, ILL.

Tel. VI 7-1250

čia gausite europietiškai keptos duonos — pyra
gaičių — tortų — galite užsakyti vestuvėms ir 

kitokiems parengimams.
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metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

DIRVA
— THE FIELD — 

Established in 1915
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by Amerięan Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Jonas 
čiuberkis • Subscription per 

,year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

P r e n u m erata metams: 
$10.00. Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadie
niais, trečiadieniais ir penk
tadieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: Jonas čiuber
kis, Vytautas Gedgaudas ir 
Jonas P. Palukaitis.

Redakcinę kolegiją sudaro: 
P. Bastys, E. čekienė, A. Lai- 
kūnas, R. Mieželis, V. Raste
nis ir St. Santvaras.

Chicagos Lietuvių Organizaci
jos, kurios pageidauja, kad jų 
ruošiami parengimai būtų 
įtraukti į šį kalendorių ir vė
liau po įvykio paminėti "Dir
voje", prašomos kreiptis į 
"Dirvos" Bendradarbių Klubo 
Chicagoje Valdybą:

Raimundas Mieželis,pirm., 
112 Charlton Avė., Western 
Springs, III., telef. 839-6980.

Vytautas Kasniūnas, vice 
pirm., 3754 W. 70th PI., Chi
cago, III. telef. LU 5-3617.

Mečys Valiukėnas, sekr., 
4550 So. Christiana A ve., Chi
cago, III., telef. LA 3-9288.

Antanas Šantaras, ižd., 7026 
So. Artesian Avė., Chicago, 
III., telef. WA 5-0743.

LAPKRIČIO 3 D. LDK BIRU
TES D-jos Chicagos centrinio 
skyriaus tradicinis koncertas - 
balius.

LAPKRIČIO 4 Tėvą Marijonų 
Bendradarbių Chicagos apskri
ties metinė vakarienė Šarkos res 
torane.

LAPKRIČIO 10 D. BALFo Chi
cagos apskrities rudeninis kon
certas-banketas Jaunimo Centre.

LAPKRIČIO 10 D. Chicagos 
Lietuvių Operos balius Western 
Ballroom salėje.

LAPKRIČIO 10 D. Korp! Neo- 
Lithuania metinė šventė Midwest 
viešbutyje.

LAPKRIČIO 10 D. Vilniaus die
na su akademineir koncertine da
limi Jaunimo Centre.

LAPKRIČIO 10 D. Rudens der
liaus tautų pasirodymas Navy 
Pier patalpose, dalyvaujant ir 
lietuvių atstovams.

LAPKRIČIO 10 D. Dail. A. Rakš
telės parodos atidarymas Jauni
mo Centre.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu pergy venom 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

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virginią 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

LAPKRIČIO 22 D. Chicagos 
Skautininkų Ramovės arbatėlė.

LAPKRIČIO 25 D. Cicero para
pijos klebono prel. I. Albavičiaus 
auksinio jubiliejaus minėjimas 
parapijos salėje.

GRUODŽIO 1 D. Lietuvių kalė
dinis pasirodymas Pramonės mu
ziejuje.

GRUODŽIO 2 D. Jaunimo Cent
ro 5 metų jubiliejaus vakarienė.

GRUODŽIO 8 D. Pianisto Anta
no Smetonos rečitalis Jaunimo 
Centre.

GRUODŽIO 8 D, Moterų Sąjun
gos Chicagos apskrities susirin
kimas Marquette Parko parapijos 
salėje.

GRUODŽIO 8 Dramos teatro 
"Atžalynas" statomo Birutės Pu- 

kelevičiūtės vaidinimo vaikams 
"Aukso Žąsis" premjera Jauni
mo Centre.

GRUODŽIO 9 D. Sol. M. Krip- 
kauskienės rečitalis Jaunimo 
Centre.

GRUODŽIO 31 Santaros-Švie
sos ruošiamas tradicinis Naujų 
Metų sutikimas Chicago Music 
Hali patalpose 9 vai. vak.

GRUODŽIO 31 D. Korp! Neo- 
Lithuania ir Akademinio Sambū
rio N. Metų sutikimas Midwest 
viešbutyje.

SAUSIO 5 Scenos Darbuotojų 
Sąjungos statoma Dario Nicode- 
mi komedija "Gatvės vaikas" Jaib 
nimo Centre.

VASARIO 3 D. Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos balius Am- 
bassador West viešbutyje.

KOVO 24 D. Draugo romano 
premijos įteikimas Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje.

CHICAGO

• Gage Park Lituanisti
kos mokykla naujai įsteigta 
Fieldhouse patalpose, kam
pas AVestern Avė. ir 55 St. 
Mokyklos steigėjais yra vie
tos apylinkės tėvai. Mokyk, 
los vedėju yra mokytojas 
Jonas Kavaliūnas (mokyto
jaująs ir amerikiečių mo
kykloje) ir mokytoja Mari
ja Pėteraitienė. Mokykloje 
veiks aštuoni skyriai. Pir
moji mokslo diena buvo 
spalio 20 d. Užsiregistravo 
virš 60 mokinių.

Esant didesniam mokiniui 
skaičiui numatyta ir dau
giau mokytojų. Mokykloje 
be pagrindinių lituanistikos 
dalykų bus dėstoma: dai
nos, tautiniai žaidimai, 
sportas, vaidyba, kas norės 
lietuvių kalba tikyba ir 
tautiniai šokiai.

Visi norintieji lankyti šią 
mokyklą prašomi kiekvieną 
šeštadienį atvykti 10 vai. 
ryto aukščiau nurodyton 
vieton, kur visas reikiamas 
iniormacijas suteiks Tėvų 
Komitetas. (vi)

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
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REZOLIUCIJOS ĮPAREIGOJA
Kubos įvykių priedangoje veik nepastebėta liko JAV kon

greso rezoliucija, priimta vienbalsiai spalio 2 d., kurią kongreso 
atstovė F. P. Bolton pavadino ”fight if we mušt” rezoliucija. 
Toji rezoliucija įsakmiai nurodo ir duoda suprasti Kremliaus 
planuotojams, kad JAV griebsis ir ginklo, jei bus pažeidžiamos 
jos teisės Berlyne. Ir ne tik JAV teisės, bet ir įsipareigojimai 
Vak. Berlyno gyventojams jų laisvei ir saugumui užtikrinti.

Tokios JAV Kongreso rezoliucijos, ypatingai tos, kurios 
priimamos jokiai opozicijai nepasireiškus, įpareigoja JAV pre
zidentą ir jo vyriausybę. Tokios rezoliucijos nelieka be įtakos 
tolimesnei JAV užsienio politikai.

*

Rezoliucijų klausimas nesvetimas ir lietuviams. Yra gi pri
imtų rezoliucijų, kurios didesnių pakeitimų ar įtakos į JAV 
užsienio politiką neturėjo ir negalėjo turėti. Yra rezoliucijų, 
kurios gali reikšti tik mandagumo ar užuojautos gestą.

Jau kuris laikas, kaip daug pastangų, darbo ir iniciatyvos 
rodoma pravedimui rezoliucijos, kad Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos klausimas būtų iškeltas (per JAV delegaciją) JTO.

Ta proga Įdomu išgirsti, ką tuo reikalu galvoja, kaip į tą 
reikalą žiūri kongresmanai, kurie lietuvių, ir apskritai, sovietų 
pavergtoms tautoms jaučia daug simpatijų ir kartu puikiai su
pranta ne tik jų, bet ir viso pasaulio padėtį komunistinės agre
sijos akivaizdoje.

Savo nuomonę per lietuvių radijo valandėlę Clevelande 
spalio 26 d. pareiškė kongresmanas Michael Feighan. Jo ma
nymu, Pabaltijos valstybių pavergimo klausimas rezoliucijos 
formoje lengvai praeitų JAV Kongrese, jei rezoliucijoje nebūtų 
išskirtos vien Pabaltijos valstybės iš komunistinio kolonijalizmo 
orbitos. Yra kongresmanų, kuriems arti širdies ir Ukrainos ii' 
eilės kitų komunistų kolonizuotų ir jų vergijoje laikomų kraš
tų. Apsiriboti toje problemoje vien Pabaltijos valstybėmis, jo 
manymu, būtų ėjimas siauru lieptu, su didele rizika nupulti. 
Jam ir kyla klausimas, kodėl bendroji pavergtų tautų problema 
turėtų būti Kongrese priimama teritoriniais padaliniais, o ne 
kaip vienetas.

Kyla ir mums klausimas, kodėl toji problema, tiek laiko, 
energijos ir lėšų kainuojanti, negalėtų rasti kelių į širdis ir 
protus tų kongresmanų, kurie rodo simpatijų ne tiek pavie
niams kraštams, kiek pačiai problemai giliausiuose jos pagrin
duose. Kova su kolonijalizmu bet kokioje jo formoje, nesireiškia 
vienu kitu žemės gabalo perdavimu iš rankų į rankas. Tai prin
cipinė problema ir į ją taip ir reiktų žvelgti.

Daug kam komunistų kolonijalinė politika yra problema, 
kurioje sentimentai rodomi ne todėl, kad joje nukentėjusių tarpe 
yra lietuviai, bet kad toji problema yra globalinė ir liečia de
šimtis įvairių tautų ir daugelį milijonų gyventojų.

Nesmerkiant ir nekritikuojant pradėto ir vykdomo darbo, 
kyla klausimas, M. Feighano mintyjimą sekant, ar ne per didelis 
akmuo užsimota risti su pora gležnų rankų. Ar nevertėjo prie 
to darbo bandyti įjungti daugiau suinteresuotų tautybių, ar ne
vertėjo didesniam ėjimui dirvą tinkamiau išpurenti. M. Feighan 
manymu, JAV Kongreso vadovybė su McCormick priešakyje, 
rodo didelio palankumo kalbamom rezoliucijom ir jų pravedi
mui. Bet to neužtenka. Kongresmanų skaičius yra didelis. Di
delis jų tarpe skaičius, užjaučiančių Lietuvą. Bet jie nėra linkę 
išskirti Pabaltijos valstybių iš problemos, kuri apima didesnį 
skaičių tautų ii- valstybių.

Ar juos įtikinėti, kad išsprendus Pabaltijos valstybių klau
simą, kaip vieną ryškiausių komunistinės agresijos pavyzdžių, 
išsispręstų ir kitų tautų klausimas, ar ieškoti kitų būdų klausi
mui daugiau pritarėjų laimėti — yra problema, dėl kurios iš 
anksti reikėjo nusistatyti.

Mes neturim Pabaltijos tautų seimo, bet turim Pavergtųjų 
Tautų Seimą. Ir Amerikos politikos vairuotojai neįžiūri vien tik 
Pabaltijos valstybių klausimo, bet gerai jaučia komunistinės 
agresijos kryptį platesne geografine apimtim.

Kongresmanas Michael Feighan nuoširdus lietuviams. Jo 
mintys vertos dėmesio. . (j-č.)

ATVIRAS LAIŠKAS NEW 
YORKO VISUOMENEI
Prieš kiek laiko New Yor

ke buvo pradėtas judėjimas 
įsigyti New Yorko jaunimo 
namus. Buvo tam reikalui 
nemaža reklamos, darbo ir 
pastangų įdėta. Vis buvo 
girdėt, kad ten surasta gra
ži vieta, ar kitur netinkama 
vieta. Berods, kad klausi
mas buvo nuėjęs iki pasirin
kimo tarp kelių tinkamų 
vietų. Staiga visi aprimo ir 
nutilo ir dabar, kur ką be
klausinėtum, negalima su
žinoti, kas atsitiko. Ar ko
misijos rado tinkamą vietą, 
ar šiaip iširo planai; ar gal 
net po viso darbo ir po pa
stangų nutarė, kad nei ne
reikia jaunimo namų? New 
Yorko L. S. S., kaip ir visas 
New Yorko jaunimas, ne
gali tikėti, kad likome ap
leisti. Reikalas anei kiek ne- 
sumažėjęs. Vis toliau, vis 
daugiau jaučiame namų 
trūkumą. Kai tik norime 
susirinkti, reikia vis arba 
apkrauti tuos pačius gera

širdžius mūsiškius arba 
prašyte prašytis pas sveti
muosius. Nejaugi toks did
miestis, kaip New Yorkas 
neišgali aprūpinti savo jau
nimą? O jeigu ir neišgali, 
tai bent kad tai būtų aiš
kiai pareikšta. Mes tikimės, 
kad kas nors galės mums 
padėti šį klausimą išjudinti.

Lyvia Bražėnaitė, 
New Yorko L.S.S. sekretorė

PLIKIS PLIKIUI KERTA 
Į AKĮ

Altas, A. Musteikio nuo
mone, sunkiai ir nepagydo
mai serga. Joks dalgis, kad 
ir paauksuotas, jam nieko 
jau nepagelbės, nes tiek nu
sikosėjęs, kad be trakto
riaus pagalbos, nesirita iš 
lovos. Jo galva, tikriausiai 
Altą pagydyti, tai visus jo 
narius nuvaryti pas Abrao
mą: tegu ten, Viešpaties de
šinėje, laisvina tautą, pasi
skirsto pareigom.

Idėją verta gausių dova
nų ! Bet...

Altą . .. pas Abraomą, 
nes krekščia vėžiu; Vilkui 
— lazda per kaušą, mat 
ėda Alto pinigus. Partiju- 
kėm taip pat per sprandą, 
nes sudaro Altą. Palikti tik 
Bendruomenę, ją vieną šlo
vinti, jai atiduoti visus rak
tus, perleisti visas — kultū
rines ir politines — funkci
jas, mat ji... rinkta. To
kia maždaug A. Musteikio

V. Stančikaitės-Abraitienės kūrinys Vaidila, dominavęs vi
soj parodoj. a. Naruševičiaus nuotrauka.

FILOSOFUOJANTI DAILININKE
Iš Vlados Stančikaitės - Abraitienės parodos Detroite

VYT. ALANTAS

Stančikaitės meno paro
da Detroite jau praeityje, 
bet lietuvių visuomenė ją 
dar tebemini ir, be abejo, 
dar ilgai minės. Lietuvių 
Kultūros Klubo pirminin
kas A. Gilvydis uždaryda
mas parodą visai teisingai 
pastebėjo, kad Detroite dar 
nė viena meno paroda ne
turėjusi tokio gyvo atgarsio 
bei susidomėjimo, kaip pa
skutinioji.

žvalgydamasis po salę aš 
stengiausi atspėti dailinin
kės pasisekimo paslaptį. Jei 
pasakytume, kad lankyto
jai su tokiu susidomėjimu 
stovinėja ties jos paveiks
lais dėl to, jog ji su pasiti
kėjimu valdo piešinį, spalvą 
ir kompoziciją, tai dar bū
tų ne viskas pasakyta, nesgi 
ne vienas geras dailininkas 
pasižymi tomis savybėmis, 
tačiau ne kiekvienas sugeba 
patraukti lankytojo širdį ir 
protą. Susidaro įspūdis, kad 
Stančikaitė patraukia žiū
rovo dėmesį ne tik savo toli 
pažengusia tapybine techni
ka, bet ir savo paveikslų tu
riniu. Technika dėl techni
kos nėra jos šūkis: per tech
niką ji stengiasi prabilti ir 
iš tikrųjų prabyla iškal
bingai į lankytojo protą, ki
taip sakant, jos paveikslai 
priverčia pagalvoti apie vie
ną kitą gyvenimišką proble
mą. Turbūt nelabai apsirik
siu pavadinęs ją filosofuo
jančia dailininke.

įsibėgėjimo kryptis.
Bendruomenės rinkimuo

se nedalyvauju, nes jos vei
kėjai man atrodo labai ne
įdomūs žmonės. Renka tik 
maža mažuma, kuri neturi 
teisės kalbėti ir veikti visų 
lietuvių vardu. A. Mustei
kio spurdėjimai, man atro
do, nerviškos kilmės. Vie
toj siūlęs vaistus kitiems, 
galėtų ir pats "gydytojas’’ 
nuryti kokią piliulę * . .

Altas niekuo kaltas. Tra
gedija tame, kad mūsų vei
kėjai jau pasiekė tokį am
žių, kada pradeda slinkti 
plaukai.. . žmones darosi 
-pikti, nedamato, pramato 
pro šalį, pasimeta saike 
ir ... laike.

B. Beržinis, 
Chicago, III,

Visą parodą, be abejo, 
dominavo jos didelis pa
veikslas Vaidila — senovės 
dainius. Labai išraiškaus 
veido, ilgabarzdis senis sėdi 
po ąžuolu su kanklėmis ant 
kelių, o prieš jį stovi vaikas 
ir dūduoja dūdele. Labai se
nas motyvas vaizduotas ir, 
sakyčiau, - "pervaizduotas" 
mūsų literatūroje, vaidintas 

Šio straipsnio autorius rašytojas Vyt. Alantas kalbasi su 
dailininke Vlada Stančikaite-Abraitiene. Dešinėje Irena Alan- 
tienė. A. Naruševičiaus nuotrauka.

scenoje ir tiek kartų maty
tas drobėje. Rodos, turėjo 
nusibosti, sušablonėti, "iš
sisemti". Tačiau po Stanči
kaitės teptuku tas motyvas 
atgijo su nuostabiai šviežia 
jėga, tartum nuo seno pa
veikslo ji būtų nušluosčiusi 
dulkes, žinoma, jei dailinin
kė būtų vaidilai priklijavusi 
ragiukus ir vietoje kanklių 
jam ant kelių būtų padėjusi 
dekalogo akmeninę lentą, 
jis būtų išėjęs Mozė, bet 
kas iš to? Juk mūsų tauti
nio atgimimo romantikų pa
mėgtas vaidila ir simboliza
vo savą lietuvišką Mozę 
skelbiantį atgimst ančiai 
tautai seną tautos išmintį. 
Taigi, matėme daug vienaip 
ir kitaip vaizduojamų vai
dilų, bet dar neteko matyti 
tokio ekspresyvaus ir taip 
spalvingai pavaizduoto dro
bėje senovės lietuvių dai
niaus, kaip tai padarė Stan
čikaitė. šiuo atveju dar kar
tą pasitvirtino gili meno 
tiesa: nesvarbu ką vaizduo
ji, svarbu kaip. Stovėdamas 
prieš paveikslą galvojau, 
kokią neapdairią klaidą da
ro mūsų vadinamieji ”be-

daiktinio’’ meno puoselėto
jai, kurie, sekdami madą, 
tapybą paverčia intelektua
line tinginyste ir kažin ko
kia sugyžusių vidurių alche
mija. Begraibstydami putas 
nuo "didžiųjų vandenų" jie 
tik vieną pasiekia: praran
da lietuvišką pagrindą- po 
savo kojomis.

Antanas Norus-Naruševi- 
čius supažindina mane su 
dailininke, kurią, rodos, jis 
pažinojo dar iš Lietuvos 
laikų. Ji labai kukliai apsi
rengusi, gyvo, judraus vei
do moteris.

— Iš tamstos parados at
rodo, kad tamsta būsi iš
vengusi abstraktizmo pa
gundų, — sakau.

— Mėginau, — atsako ji 
atvirai, — bet mečiau. Nu
tapiau vieną kitą abstrak
tą, pažiūrėjau, gražu, bet 
paklausiau save: ar juos su
pras kiti? Aišku, nesu
pras ...

— God sei dank, — pa
galvojau, paskum pastebė
jau: — Tamstos naturmor- 
tai labai realistiniai, bet ki
ti paveikslai ...

— Naturmortai daryti 
prieš dešimtį metų, — ji 
mane pertraukė, — kiti pa
veikslai vėliau.

Ir tikrai, pažiūri į natur- 
mortus ir čia pat kabančius 
"Puota pelkėse", "Neramu", 
"Beprasmė kova" skirtu
mas didelis.

Stančikaitės tematika la
bai plati ir įvairi. Ji puose
lėja tautinius motyvus — 
jau minėtas Vaidila, kryžiai 
ir k., — bet, sprendžiant iš 
parodos, nebūtų galima pa
sakyti, kad jie vyrautų jos- 
kūryboje, šalia jau minėto 
Vaidilos kabėjo Nukryžiuo
tasis, o kitoje pusėje žen
gianti egzotiniais laukais 
Madona, atseit, stabmeldy- 
bė ir krikščionybė kaimy
nystėje. žvelgia dailininkė 
ir ateitin. Kitame salės gale 
kreipė lankytojų akį kitas 
didelis paveikslas Naujas 
žmogus. Pirmame plane di
deli gotiški skliautai, į ku

riuos vienoje pusėje remia
si lietuviški kryžiai, kitoje 
— lyg ir varpinės pavida
las. Iš skliautų tiesiasi ke
lias į šviesias erdves, ant 
kelio matyti žmogaus silue
tas. Jei jos Vaidila atsto
vauja praeičiai, tai Naujojo 
žmogaus drobėje dailininkė 
lyg ir norėjo duoti ateities 
viziją. Tačiau iš paveikslo 
sunku atspėti kaip dailinin
kė supranta tą naująjį žmo
gų. Iš pavartotų kūrinyje 
tautinių motyvų lyg ir susi
daro įspūdis, kad čia daili
ninkė greičiau turėjo gal
voje naująjį lietuvį, kaip 

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.
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kad aplamai naująjį žmo
gų. Reikia tikėtis, kad atei
tyje dailininkė tą mintį iš
ryškins aiškiau. Iš šio, kaip 
ir iš kai kurių kitų jos pa
veikslų, — kaip, pav., Be
prasmės kovos,. Jos raudoni 
batukai, — matyti, kad dai
lininkė savo darbuose yra 
linkusi liesti ir žmogaus eg
zistencijos problemas.

Stančikaitė — dailininkė 
daugiaveidė. Jos kūrybos 
amplitudė plati. Ji iliustra
vo 40 knygų vaikams, ne
vengia ji ir peizažo, fanta
zijos pasaulyje jos teptukas 
jaučiasi kaip namie, seni, 
tautiniai motyvai jos kūry
boje atgija, liečia ji ir reli
gines temas, jos naturmor
tai apčiuopiamai gyvi, smar
kiai ji palinksta ir į stili
zaciją, kaip tai matome jos 
darbe Pakelėje, vilioja ją ir 
vizijos pasaulis. Kaip įvairi 
jos tematika, taip įvairi ir 
technika: tapyba, tempera, 
grafika. (Tarp kitko derė
tų čia pareikšti dailininkei 
vieną pageidavimą: per ki
tas savo parodas ji turėtų 
išstatyti visas savo ilius
truotas knygas vaikams: 
būtų galima susidaryti tos' 
jos kūrybos aiškesnis vaiz
das) .

Kaip skaitytojas mato, 
šie mano įspūdžiai apie 
Stančikaitės parodą pailius
truoti Antano Noraus-Na- 
ruševičiaus nuotrauko m i s. 
Naruševičius Lietuvoje bu
vo žinomas kaip vienas ge
riausių menininkų fotogra
fų, nėra pamiršęs to darbo 
ir tremtyje, nors ir perėjo 
į mėgėjų "rangą". Jo nuo
traukos čia, Detroite, yra 
labai mėgiamos ir vertina
mos. Lygiai taip pat jis yra 
ir meno mėgėjas. Jam ge
rai pažįstami visi Detroito 
antikvariatai, o ir per kiek
vieną čia surengtą meno pa
rodą jis įsigija vieną kitą 
paveikslą. Paskutinėje pa
rodoje jis įsigijo du pa
veikslus. Jo didelis namas, 
kurį jis neseniai nusipirko, 
galima sakyti, paverstas 
nuolatine meno galerija.

Šį savo reportažą norė
čiau užbaigti linksmesniu 
nuotykiu. Parodą uždarius 
keletas draugų nuvažiavo
me pas Naruševičių "paka
binti" jo naujų paveikslų. 
Mums besikalbant suskamba 
telefonas, šeimininkaš pa
kalba, ir mes klausiame kas 
skambino. Jis sako, skam
binusi viena parodos lanky
toja ir klausiusi kur būtų 
galima surasti Stančikaitę: 
ji apsigalvojusi ir nuspren
dusi pirkti dar vieną jos pa
veikslą. Jis atsakęs, kad 
dailininkė, turbūt, šiuo me
tu esanti pakeliui į Cleve
landą. Mes klausiame, kokį 
paveikslą ji dar norėjusi 
pirkti.

— Nagi tą, — sako šei
mininkas, — kurį jūs dabar 
man pakabinote . ..

Lauksime kitos Stanči
kaitės parodos Detroite. Ji 
čia mums paliko ko geriau
sių atsiminimų ir, reikia 
manyti, kad kitą kartą ji 
paliks Detroite nebe 15 pa
veikslų, kaip šįkart, bet dvi
gubai daugiau ...

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ



Nr. 125 — 4 DIRVA 1962 m. spalio 29 d.

VA1DILIEČIAMS TIKRAI PAVYKO PARODYTI 
DAUGIAU NEI ŠĮ TĄ

Tris savaites beveik jau 
įkyriai persekiojo mintis, 
kad Clevelando Vaidilos te
atro vadovas ir aktoriai bū
tų nepateisinamai nuskriau
sti, jeigu jų Dirvos vakaro 
programoje parodytas spek
taklis pasiliktų praeitas pro 
šalį beveik tylomis. Paga
liau, įtikinamai pateisinęs 
užtrukimą, atsiliepė S. San
tvaras. Ačiū jam. Tik jis, 
geroką ta proga tartų žo
džių dalį paskyręs visos čio
nykštės mūsų teatrinės vei
klos padėčiai apgailestauti, 
apie spektaklį kalbėjo maž
daug tradiciškai recenzen- 
tiškai, pareigingai ir „pa
žymius statydamas” — ga
na gerus pažymius, tokius, 
kaip „rūpestingo ir sąžinin
go darbo vaisiai”, „regėjo
me visą eilę scenų, kurias 
trupės vadovui pasisekė pa
kelti į pasigėrėtiną teatri
nio meno aukštį” ir „pasta
tymas, nors ir stilizuotas 
(be dekoracijų, grimo ir is
torinių drabužių), yra žy
miai daugiau nėi šis tas mū
sų apsiniaukusiame teatro 
gyvenime”..

Miela tokiems įvertini
mams pritarti, ypač susida
rius iš esmės tokį patį įspū
dį, ir ypač miela girdėti to 
įspūdžio patvirtinimą iš 
ten, kur kalba ne tik šiaip 
sau žmogiškas įspūdis., bet 
ir profesiniu prityrimu pa
remtas dalyko supratimas, 
papildytas pasitikėtinu me
niniu skoniu.

Tačiau tie įvertinimai, 
suformuluoti laikantis tra
dicinių recenzentiškų for
mų, ne viską pasakė, 
kas, atrodo yra pasa
kytina apie šį spektak
lį mūsų čionykščiais pasi
reiškimais scenoje bent šiek 
bes idominčiai visuomenei, 
ypač spektaklyje nebuvu
siai. Sakyčiau, šie geri ir 
teisingi įvertinimai vis dėl
to yra gana abstrak
tūs, nes mažokai tepasa
ko kas gi buvo tas dau
giau nei šis tas, 
ką Clevelando Vaidilos te
atras aną vakarą scenoj pa
rodė. Ta aplinkybė ir ska
tina papildyti tai, kas jau 
pasakyta, konkretes n i a i s 
įspūdžiais ir spektaklio su
keltais samprotavimais, vi- 
suomen i š k a i žiūroviškai 
samprotavimais.

Kodėl vaidiliečiai pasirin

ko šį veikalą? Kūrybingi, 
užsimoję veržtis vis į nau
jus akipločius teatro kolek
tyvai paprastai ir veikalų 
dairosi tokių, kuriuose ga
lėtų naujai savitai pasi
reikšti. Maironio „Kęstučio 
mirtis” nėra tam dėkinga 
medžiaga.

Tačiau Vaidilos teatras 
nėra gi reguliarus, nėra 
profesiniais pagrindais vei
kiąs teatras. Tai žmonės, 
kurie šiaip jau dirba visai 
ką kita, bet, kadangi yra 
užsikrėtę teatro ’ liga”, tai 
tik nuo kasdieninio darbo 
šiaip taip sukombinuojamu 
laiku jąja kada nekada „pa
serga”. Kaip ir visi kiti čio
nykščiame mūsų gyvenime 
minimi „teatrai”. O tai nė
ra sąlygos toli siekiantiems 
kūrybiniams polėkiams. Iš 
kitos pusės, šiuo atveju bu
vo ir konkretus reikalas: 
minime Maironio šimtmeti
nes. Minėjimuose vieni skai
to paskaitas, deklamuoja jo 
eiles, dainuoja jo žodžiais 
sukurtas dainas, o čia kilo 
mintis — išnešti scenon žy
miausi Maironio sceninį vei
kalą. Tad veikalo pasirinki
mo motyvas čia buvo ne ko
kia teatrinės kūrybos idėja, 
o visuomeninis kultūrinis 
reikalas. Teatras šiuo at
veju ėmėsi „pritaikomojo 
meno” uždavinio. Toks už
davinys gali būti atliktas 
tik geriau ar silpniau me
chaniškai, bet gali būti at
liktas ir meniškai.

Kodėl Vaidilos teatras 
pasirinko „stilizuotą” „Kęs
tučio mirties” parodymo 
būdą? Tikrai, esam kai kas 
matę "Kęstučio mirtį” Lie
tuvos Valstybės Dramos 
teatro scenoje parodytą 
„n e s t ii i zuotai”, greičiau 
”super-realisti š k a i”, kur 
dekoracijomis stengtasi pa
rodyti Trakų bei Vilniaus 
kunigaikščių menės, Krė
vos kalėjimas „toks kaip bu
vo”, kur veikėjai buvo nu
grimuoti ir aprengti irgi 
kiek galima panašesni į 
anuos buvusius, kur visi 
veiksmai stengtasi atlikti 
taip pat „kaip buvo”, kad 
scenoje būtų matomi anie 
laikai visiškai gyvi (įskai
tant ir gyvus arklius!). 
Apie tokį veikalo parody
mą, žinoma, Clevelande nie
kas negalėtų nei pagalvoti: 
tą gali sau leisti tik valsty
bės biudžetu pasirėmęs te

atras. čia reikia išsiversti 
„pigiai”.

Tačiau vargu ar yra pa
grindo įtarti Vaidilos teat
rą, kad jis „Kęstučio mir
tį” būtų apsisprendęs „sti
lizuoti” taip, kaip padarė, 
tik „pigumo” sumetimais. 
Valstybės teatras neturėjo 
reikalo taip1 varžytis dėl lė
šų, kaip turi Vaidilos teat
ras, bet lėšų reikalą ir at
metus į šalį, didelis klausi
mas, ar Vaidilos teatro ap
sisprendimas nebus buvęs 
teisingesnis grynai meniniu 
požiūriu. Nes, argi „Kęstu
čio mirčiai” tikrai tinka re
alistinis (ypač „super-rea- 
listinis”) pavidalas ?

„Kęstučio mirtis” vistiek 
yra daugiau poema, 
negu dramos veikalas sce
noje vaidinti. Ji parašyta 
eilėmis. Ji nėra istorija, o 
poetinė fantazija istorijos 
paraštėje. Nei Kęstutis, nei 
Jogaila, nei Vytautas eilė
mis gi nesikalbėjo, ir iš viso 
Maironio poetiškai atpasa
koti įvykiai negi tiktai 
taip realybėje vyko. Tai 
kodėl reiktų stengtis iš po
ezijos kurti realybės suro
gatą? Jei poezija bandoma 
perduoti per sceną, tai te
atre uždavinys ir yra tik 
išryškinti, pabrėžti poe
ziją, o ne bandyti neva 
atkurti kažkokią realybę, 
kuri poeto kaip tik tyčia jau 
savaip perkurta.

Taigi ne tik taupumo, bet 
ir grynai meniniu sumetimu 
Vaidilos teatro atsisakymas 
nuo visos „realistinės” bu
taforijos buvo nuoseklus. Ir 
drąsus! Drąsus, nes 
visą meniško perdavimo 

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI

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

naštą tuo būdu režisorius ir 
aktoriai turėjo pasiimti vi
siškai ant savo pečių. Ne
buvo pagrindo laukti, kad 
šis „saviveiklinink iškas” 
kolektyvas iškeltų veikalą 
į nepaprastą meninę aukš
tybę, ypač, kad pats veika
las netgi Maironio kūryboje 
nėra pati jos viršūnė. Bet 
visgi jie sugebėjo tą veikalą 
perduoti taip, kad, jei ne 
pačiose pirmutinėse sceno
se, tai visai netrukus klau
sei, žiūrėjai ir tų tradici
nių scenos atributų — de
koracijų, kostiumų, grimo 
— nebepasigedai.

Buvo čia pat publikoj 
abejojimų: sako, jeigu jau 
atsisakyta „pilno” vaidini
mo, tai kam reikėjo ir „iš 
dalies” vaidinti, — sustotų 
ir padeklamuotų kiekvienas 
savo ... žinoma, galima (ir 
kartais taip daroma) susto
ti ir padeklamuoti, arba ir 
gražiai paskaityti. Galima 
gražiai paskaityti ir vie
nam, nebūtinai keliems pa
sidalinus. Galima tą daryti 
ir ne scenoj, o „įvaidinti” į 
plokštelę: juk klausom gi, 
štai, „Baltaragio malūno” 
ar „Milžino paunksmės” 
plokštelių ir kuriam patys 
savo vaizduotėj visą vyks
mų aplinką ... Galima, pa
galiau, kiekvienam pačiam 
pasiimti knygą ir pasiskai
tyti veikalą, — tik žodžius, 
o visa kita įsivaizduoti. Vi
saip galima.

Vaidilos teatras pasirin
ko savo mastą ir 
saiką, kurių vaizdavi
mo priemonių atsisakyti, 
kurias pavartoti. Pavartojo 
jie labai taupią (taupią ne 
piniginiu mąstu) dekoraci
nę sugestiją aplinkai pa
vaizduoti, pavartojo ir švie
sinęs priemones, pilnai var
tojo balsą, mimiką, jude
sius, mizanscenas. Taupiau 
pavartojo ir laiką: 
veikalas vietomis gerokai 

VIEŠĖDAMI CHICAGOIE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

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

patrumpintas, ypač pabai
goje paskiri epizodai sekė 
vienas kitą kinematografiš- 
kai, tik sugestyviai, „be 
taškų ant i”. Veikale, ku
riame ne tik kaip ir nėra 
intriguojančių užuoma z g ų 
ir nereikia laukti mįslę iš
sprendžiančios atomazgos, 
bet ir kurio turinys daugu
mui žinomas jei ne iš paties 
teksto, tai bent iš istorijos 
vadovėlių, toks patrumpini
mas, apsiribojimas „brūkš
niais” atrodo labai teisin
gas sprendimas ir praktiniu 
ir meniniu požiūriu.

Pasirinkę tas sąmoningai 
ribotas veikalo perteikimo 
priemones, jie, tiesa, nesu
tviskėjo tąją poetinės iš
raiškos skaidra, kuria jau
dina gerai treniruoti talen

EAST CLEVELAND — 13515 EUCIJD AT SUPERIOR AVE.^

■ OPEN EYERY Sa'uRDAY UNTIT ”fl

SUPERIOR 
SAVINGS

► HOME AND J
REMODEUNO LOAN3 1

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

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

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

mėsos produktus.

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

tai, — to iš laisvalaikinių 
savanorių vaidintojų niekas 
ir nelaukia — ir neišvengė 
jie vietomis net smulkių 
suklupimų, bet, apskritai 
paėmus, jie perteikė tą Mai
ronio poemą gabiai ir, kas 
svarbiausia, be gero skonio 
stokos dėmių, štai kas yra 
tas jų daugiau ne
gu šis tas.

O kas dar pabrėžtai pa
žymėtina, tai kad iš visų 
vaidintojų lūpų, net tik iš 
„didžiųjų”, bet ir iš visų 
„mažesniųjų”, per visą 
spektaklį skambėjo tik 
gražiai lietuviš
kai tartas žodis. Mū
sų aplinkoje tai irgi yra 
daugiau nei šis tas. (vr)

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

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(6)
Alyvų, putinų krūmai apsigaubę sniego skaromis. 

Gėlių kupsteliai prigludę prie žemės, šaltinėlis, kuria
me vasarą plauko baltos vandens lelijos ir kurkia va
karais varlės, visas apdengtas baltai. Mūsų vėžės jau 
užpustytos.

„Kaip tavo jaunystė, kaip tavo praeitis”, dunksi 
mano širdis kailiniuose. Kojos jau šlampa, bet einu, 
brendu į kelią, pasuku1 prieš vėją, link geležinkelio.

Kas toliau? „Kur mano gyvenimo kelelis nuvin
giuos?” juokais niūniuoju mintyse. Rankraštis grįžo. 
Reiškia, niekam tikęs.

„Rašyk lietuviškai!” šaukia Danguolė. — „Rašyk 
romaną! Tūkstantį laimėsi”.

Galiu rašyti ir lietuviškai. Galiu mėginti. Nors 
čia supančiotas esu. Literatūrinei kalbai neužtenka, 
ko išmokau iš tėvų, jų draugų ir iš gerųjų seselių mo
kykloj. Rašyti angliškai ir versti? — kokia ironija! 
Lietuviai rašytojai visi svajoja apie jų veikalus anglų 
kalba. O aš turėčiau būti atbulas, kaip vėžys. Ir esu, 
kaip vėžys, nepaslankus.

Jie prašo mane versti. Išverčiau keletą dalykų. Jie 
laimingi. O aš? Pinigų jie nemoka. Nenori mokėti. Nie
kas nenori atiduoti, o vis gauti.

Kas yra mano gyvenimas? Mano, Tony, Antano 
Pušinio? — Ilgesio lieptai nuo vieno apsakymo iki se
kančio. Ar aš galvoju apie savo gyvenimą? Ar jį pla

nuoju, ar ko siekiu? — Ne. Kitų gyvenimai rūpi man, 
Kitų — įdomesni. Kai pabaigiu rašyti apysaką, krintu 
vėl į nuobodį, lyg į pelkę. Murdausi toje pelkėj, bepras
miai leisdamas dienas, susikrimtęs, kažką gaudyda
mas, lyg Tucis savo uodegą, abuojas ir piktas. Toks 
esu dabar. Toks esu po apysakos, didelės ir, mano ma
nymu, įdomios, kurią grąžino jau antra leidykla. Taip 
visada kremtuosi, kol užsikabinu už įdomių žmonių, už 
minties ar įvykio, kol pradedu naują apysaką. Tada 
vėl degu. Dienos tada prabėga greit ir naktimis ramiai 
miegu. Palaimintas laikas, išpintas žodžiais, sakiniais, 
mintis. Palaimintas rašytojo rašymo laikas.

Nupustytas kelias veda mane į rytus nuo trobų, 
kur, abiejose geležinkelio pusėse, tęsiasi tėvo laukai. 
Apsidengę dabar baltai ir negyvi. Nykūs, tušti, vėjų 
nugairinti, kaip dabar aš pats. Prano Barčio ir Felikso 
Pušinio laukai. Jų rankomis iškiloti, nuglostyti. Jų 
apysaka ir daina. Jų darbščių rankų medžiaga ir kū
ryba. Pranas gal daugiau žvalgosi į patį pinigą, kuris 
iš tos žemės išsikas; tėvas gi žiūri tvarkos, grožio. 
Pavasarį pirmą kartą eina į dirvas susikaupęs, užsi
mąstęs. Augštai iškėlęs galvą, žvilgsniu bėga po juo
duojančią žemę, kuri nuo jo rankų ir saulės kaitros 
apsipils spalvomis, čia bulvės, kviečiai, miežiai, paša
rinė. Taisyklingais plotais, tiesiomis linijomis atskir
tais, kaip Lietuvos kaimo rėžiai, „čia mūsų mažoji Lie
tuva”, juokaudama sako motina. Ji užaugina tokius 
pat agurkus, kopūstus, krapus, burokėlius, kaip išau
gindavo savo tėvelių darže Lietuvoj. Į Dainorynės 
daržą ji sudeda savo darbą, pastabumą, miklumą, o į 
gėlių darželį — visą sielą. Ji pati sako, kad lygiai mė
go savo gėlių darželį Lietuvoj, kaip ir čia. Tik tenai 
buvęs dailesnis.

O kas aš? Kur mano laukai ir prakaitas? Tėvai 
mus augino sočius, bet reikalavo dirbti ir siektis. Marė 
labai anksti išmoko šeimininkauti ir išeidavo saugoti

vaikų. Išeidavo ir kitų darbelių dirbti: valyti, drabužius 
tvarkyti, padėti larže. Mama ją ruošė būti gera šeimos 
moterimi. Ir saugojo, nuo akių nenuleido, kad neužsi
kabintų ant kitataučio. Turėjo būti lietuvis. Meilė ar 
ne meilė, kad tiktai kalbėtų ta pačia kalba, to paties 
tikėjimo ir panašių pažiūrų. Ir išsaugojo. Iškasė iš 
kažinkur Bartį, prisitraukė, suderino su Mare ir su 
perkamu ūkiu. Viskas pavyko puikiai. Ar Marė buvo 
laiminga? čia kitas dalykas. Bet mama ir tėvas jai 
norėjo laimės. Savu supratimu, savais apsvarstymais 
ir planais jie dukteriai siekė laimės.

O aš? — Buvau numatytas mokslams. Mat, vy
ras. Dideliems mokslams. Aš turėjau būti šeimos pa
žiba. Daktaras, inžinierius, bankininkas ar advokatas. 
Man leido nedirbti fizinių darbų, stūmė prie knygos, 
nedraudė ištisomis naktimis skaityti. Aš tuo naudo
jausi. Skaičiau ir svajojau, skaičiau ir klimpau į skai
tymo — rašymo pasaulį. Tik vėliau tėvai sužinojo, kad 
juos apvyliau. Buvau prie knygų, manė — viskas tvar
koj. O kai neparnešiau su diplomu skambaus vardo, 
jie nusiminę nuleido rankas. Ir kas metai vis labiau 
sviro jų rankos. Iš manęs nei garbės, nei pinigų. Aš 
jiems kartoju:

— Ko jaudinatės? Aš laimingas. Užtenka man 
pinigų, užtenka gerų draugų. Negarbės mūsų namams 
nedarau.

Jie linguoja galvomis. Jie netiki. Ar aš tikiu pats 
savimi? Ar aš laimingas?

Vėjas gūsčioja aplink, sniego kupstai painioja 
kojas. Bet aš atkakliai žengiu pirmyn. Jau pražings
niavau tėvo laukus. Kelias vingiuoja pro kaimynų že
mę. Į šitą ūkį seniau atsilankydavo jų giminaitė. Ma
no Karolė. Mano pirmoji meilė. Ji mano paguoda, mano 
laisvė suspaudimuose, praeitin grįžimas.

(Bus daugiau)
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PARENGIMŲ KALENDORIUS]

LAPKRIČIO 4 D. Marijos Ne- 
kalto Prasidėjimo Seserų Rėmė
jų Clevelando Skyrius, ark. Ma
tulaičio senelių namų Putname 
statybai paremti ruošia madų pa
rodą Šv. Jurgio parapijos salėje.

LAPKRIČIO 10 D. SLA 14 Kuo
pos susipažinimo su Toronto SLA 
236 Kuopos nariais, vakaras - po
būvis.

LAPKRIČIO 17 D. Neolituanų 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 24 D. Kariuome
nės šventės minėjimas Šv. Jur
gio Parapijos salėje.

GRUODŽIO 1 D. Lietuvių 
Salės 50 metų minėjimas.

GRUODŽIO 2 D. - Akademija 
Maironio Garbei-paskaita, Čiur
lionio Ans. koncertas ir pobūvis 
Naujos parap. salėje.

SAUSIO 19 D. D. Stankaitytės Clevelando lietuvių jaunimo organizacijos gausiai dalyvavo Maironio minėjime Kultūri- 
ir St. Baro koncertas;, Rengia niuose Darželiuose. Nuotraukoje skautės prie dr. Basanavičiaus paminklo, uždegant fakelus. 
Ateities Klubas, Slovėnų salėje. A. Garlos nuotrauka.

VASARIO 23 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio koncertas-ba
lius šv. Jurgio parap. salėje.

BALANDŽIO 27 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio metinis koncer - 
tas naujos parap. .salėje.

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)

* LITHUANIAN VILLAGE, lie
tuvių bendrovė Clevelande,* jau 
pirmaisiais metais savo akcinin
kams išmokėjo dividendus. Tau- 
pykit, pirkdami Lithuanian Vilią- 
ge akcijas.

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

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

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

LAPKRIČIO MĖN. 4 D., SEKMADIENI, 4 V. PO PIETŲ,

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE RUOŠIA

MADŲ PARODĄ
Pamatysite naujausius dieninius ir vakarinius rūbus.

Rūbų demonstravime dalyvauja: soliste P. Bičkienė, kuri mums 

ir padainuos ir Chicagos, Cicero bei Clevelando ponios — mėgėjos 

ir profesionalės.

Visos ir visi — ir vyrams pravartu pamatyti -— kviečiami atsi

lankyti.

Saldumynai ir kava nemokamai.

Pelnas skiriamas senelių namų Putname statybai.

Kvietimus galima gauti pas: S. Stasienę, A. Neimanienę, R. čiu- 

berkienę, A. Alkaitj, Dirvoje ir Lietuvių Prekybos Namuose, nuo 2 

vai.,prie įėjimo.

Ruošia: Marijos N. P. Seserų Rėmėjų
Clevelando Skyrius.

VAINOS, KURIAS JAUNIMAS TESUPRAS
Clevelando jaunimas mini Maironį

Žinome apie Maironio po
veikį Lietuvoj, pradėjus 
jam dainuoti. Jauno poeto 
žodžiai smigte smigo į at
gimstančios tautos dvasią. 
Jaunimo nuotaikas rodo kad 
ir šitie Tumo-Vaižganto žo
džiai: "Krito balzamo lašas 
ant ištižusios dūšios. Ste
buklingai aną išdirbo, su
minkštino. Valia lyg tam
presnė tapo. Idėjai — kelti 
vėją, nuvarysiantį miegus 
ir tylą, atsiliepė jaunoje 
krūtinėje. Kas buvo pergal
vota, kas neaiškiai jausta, 
staigiai ėmė tenėti, tvirtėti, 
valiai pritariant, be jokių 
samprotavimų ir svyravi

mų .
Maironiui rasti kelią į iš

eivijos lietuvių jaunimo šir
dis nepalyginti sunkiau. 
Veikia laiko atstumai ir ap
linkas įtakos. Tačiau šie
metiniai Maironio metai ro
do bent pastangas prieiti 
prie Maironio ir geriau jį 
pažinti. Gražiai bei pras
mingai Maironį taip pat pa
minėjo ir Clevelando lietu
vių jaunimas.

Vakaras su Maironio kū
rinių programa įvyko spalio 
20, šeštadienį, šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Per garsintu
vą pasigirdus Maironio dai
nos „Lietuva brangi’’ gar
sams, atsidaro uždanga ir 
scenoje akims atsiveria du 
kontrastingi vaizdai — dail. 
V. Raulinaičio darbo Mai
ronio portretas ir šalimais 
lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokyklos kanklinin
kės. Praeitis ir dabartis. 
Prelato apdarais poetas ir 
tautiniais drabužiais jauni

mas. LB Vaidilos teatro 
akt. Z. Peckus prabyla įva
diniais taip pat Maironio 
žodžiais: ”Ne pranašas, aš 
ne kovot, aš ne žmonių mo
kinti — aš Dievo įkvėptas 
giedot, su lyra giesmes pin
ti”,

Programos Maironio kū
rinių pynė ir buvo jo eilė
raščiai bei dainos. Scenoj iš 
eilės rodos mažieji — Mar- 
tutė, Vaitėnaitė, Banionis, 
Puškorius, Kliorys, Gatau- 
tis, vyresnieji — Gailiušy- 
tė, Mackevičiūtė, Stasaitė, 
Malcanas, žilionytė. Mairo
nio dainos duodamos per 
garsintuvą iš juostos ir 
plokštelių — „Užmigo že
mė”, „Jau slavai sukilo’’, 
”Marija, Marija”. Lituanis
tinės mokyklos vyr. kank
lininkių grupė liaudies dai
nų melodijomis gražiai ilius
travo Maironio kūrinių nuo
taikas.

Visa ši pynė, atitinkamai 
sutvarkyta bei suderinta, 
su geru skoniu klausyto
jams perteikta, darė mielą 
įspūdį. Akimirka praėjo vi
sos programos valanda. Už 
ją esame daugiausia dėkin
gi Vaidilos teatro aktoriui 
Z. Peckui ir kanklininkių 
grupės vadovei O. Mikuls
kienei.

•I* *5*

Maironio metų komitetas 
buvo paskelbęs akademi
niam Clevelando lietuvių 
jaunimui rašinių konkursą 
Maironio kūrinių temomis. 
Pasibaigus vakaro progra
mai, vertinimo komisijos 
pirm. P. Balčiūnas (be jo, 
komisijoj dar buvo D. Sta- 
niškienė, V. Kavaliūnas, J. 
Žilionis ir sekr. J. Stempu- 
žis) perskaitė šios komisi
jos aktąbuvę atsiųsti trys 
rašiniai, geriausiu rastas 
Jūros Gailiušytės „Jauni
mas Maironio Jaunosios 
Lietuvos poemoje”, lygia
verčiais — Birutės Augus- 
tinavičiūtės "Maironis —

Visais namų, automobilių 
ii' 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 

Lietuvos meilės įkvėpėjas” 
ir Ingridos Stasaitės „Mai
ronio reikšmė Lietuvai”. 
Čia pat LB Clevelando apy
linkių atstovai F. Eidimtas 
ir širvaitis įteikė premijas, 
kurias skyrė abi Bendruo
menės apylinkės (50 dol.), 
K. Senikas (35 dol.) ir dr. 
Martus (20 dol.). Gilia 
prasme padvelkė momen
tas, kai apyl. pirm. Eidimtas 
nuo Maironio paveikslo pa
imtą gėlių puokštę įteikė 
jauniausiajai programos da
lyvei Martutei, kaip atsto
vei viso to jaunimo, kuris 
šį vakarą atliko Maironio 
kūrinių programą ir pasi
rodė einąs jo nurodytu Lie
tuvos keliu.

* * *
Minėjimo iškilmės ryto

jaus, spalio 21, vakarą bu
vo tęsiamos miesto parko 
kultūriniame lietuvių dar
žely, kurį, be kitų, taip pat 
puošia atgimusios Lietuvos 
didvyrių Basanavičiaus, Ku
dirkos ir Maironio pamink
lai. Temstant čia gausiai 
susirinko jaunimo ir visuo
menės. Jaunimo organizaci
jos išsirikiavo prie dr. Ba
sanavičiaus paminklo.

Jis buvo tas vyras, kuris 
Prūsuose įžiebė „Aušrą”. 
Jos spinduliai pažadino tau
tinę mūsų sąmonę. Tad ir 
šių iškilmių metu prie Ba
sanavičiaus paminklo buvo 
įdegtas žibintas, simboli
zuojąs Lietuvos meilę. De
gąs LB apyl. valdybos nario 
skt. V. Jokūbaičio jis įteik
tas vyresniosios kartos at
stovui LB Tarybos ir Mai
ronio metų komiteto pirmi
ninkui St. Barzdukui, kuris 
tėvynės meilės ugnį turėjo 
perduoti jaunajai kartai. 
Tad šios kartos atstovai — 
lituanistinių mokyklų moki
niai ir jaunimo organiza
cijų skautų, ateitininkų, 
neolithuanų ir kt. rinkti
niai — prieidami įsidegė sa
vo žibintus, čia pat pasa
kytomis savo kalbomis St. 
Barzdukas ir skautų Pilė
nų tuntininkas Pr. Karalius 
(jis buvo šių iškilmių pradi
ninkas ir organizatorius) 
jaunimui linkėjo: teneša 
jaunimas čia uždegtų ži
bintų ugnį į lietuvišką mū
sų gyvenimą, kad Lietuva

Clevelando skautų akademikų „linksmieji broliai”. Iš kai
rės: Š. Lazdinis, A. Rukšėnas, Januškis, P. Mašiotas ir A. Šen- 
bergas. V. Bacevičiaus nuotrauka.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
.visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

JAKUOS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 11763 

ir vėl, Maironio žodžiais, nu
mestų „rūbą seną, kurį už
vilko svetimi”, ir kad ji iš 
naujo, "jauna, laisva, pati 
savęs valdovė” stotų lais
vųjų tautų eilėsna. Kiekvie
nas jaunimo vienetas taip 
pat tarė ir kurį nors trum
pą, bet reikšmingą savo šū
kį.

Toliau žibintų šviesų ve
dami visi susitelkė prie 
Maironio paminklo kultū
rinio darželio viršutinėj 
dalyje. Čia suskambėjo 
"Lietuva brangi”, jauni
mas pasakė Maironio kū
rinių ištraukų. Iškilmės 
buvo baigtos tradicine 
Maironio giesme „Marija, 
Marija” ir skaučių Nerin
gos tuntininkės A. Bala- 
šaitienės padėkos pras
mingu žodžiu. Maironio 
meilės žibintų šviesa savo 
įspūdžiais ilgai jų daly
viams švies.

* * *
Pamaldos Maironio in

tencija buvo atlaikytos šv. 
Jurgio bažnyčioj spalio 21, 
kuri reikšmingai sutapo 
su Maironio gimimo diena. 
Pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė kun. B. Su
gintas, Maironio buvęs 
mokinys ir studentas Kau
ne. Be mišių, Maironio žo
džiais ‘ sukurtas giesmes 
giedojo muz. Pr. Ambrazo 
v a d o vaujamas parapijos 
choras ir solistė A. Stem- 
pužienė su solistu V. Ma
tulioniu. Pamaldoms iškil
mingumo taip pat teikė or
ganizacijų dalyvavimas su 
vėliavomis. Labai gražu, 
kad kai kurios organizaci
jos į pamaldas atvyko in 
corpore (pv. skautės ir 
skautai). S. P.

NEPAMIRŠKITE
LAIKU 

ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

936 East 185 St.
KE 1-7770
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KAS IR KUR?
• St. Santvaras, Dirvos 

romano jury komisijos pir
mininkas, prašo — Aguoną, 
J ir J romano autorių ir 
Varną — Kalnais ir Klo
niais autorių, nedelsiant 
pranešti adresus, kad būtų 
galima jų veikalus grąžinti. 
Artimiausiu laiku adresą 
negavęs, St. Santvaras ran
kraščius pasiųs Dirvos re
dakcijai, nesiimdamas at
sakomybės už jų likimą.

• Valdas Adamkavičius, 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdybos 
atstovas, pasitraukė iš Kul
tūros Kongreso Ruošimo 
Komiteto. Bendruom e n ė s 
Centro Valdyba patvirtino 
pasitraukimą ir toliau Kul
tūros Kongreso Ruošimo 
Komitete nebus atstovauja
ma.

• LVS „Ramovė” Chica-. 
gos sk. vėlinių dieną, lap
kričio 2 d., 9 vai. per Mar
gučio radiją, Chicagoje pa
minės visus žuvusius ir mi
rusius kovotojus dėl Lietu
vos laisvės ir tautos gero
vės. Kalbės kun. Gureckas.

• Vytautas Namikas, 
skautininkas,aukštaiti š k u 
užsidegimu, dideliu nuošir
dumu dirbąs Chicagos lietu
vių skautų ta'rpe, šiuo metu 
jis eina draugininko parei
gas Chicagos Lituanicos 
tunte, yra LS Brolijos Va
di jos narys ir dažnai bend
radarbiauja spaudoje.

Prieš persikeldamas gy
venti į Chicagą, ilgus metus 
veikė Argentinos jaunimo 
tarpe.

Jo ir visa šeima skautiš
ka. žmona Alė yra veikli 
skautininke Chicagoj, Auš
ros Vartų tunto vadijos, 
LS Sąjungos Tarybos ir LS 
Seserijos vadijos narė.

Tėvų pėdomis gražiai žy
giuoja sūnus Juozas ir duk
relė, abu priklausą skau
tams.

• Inž. Algis Juodikis, bai
gęs universitetą Chicagoje, 
persikėlė dirbti į Kaliforni
ją ir ten įstojo į Institute of 
Technology in Pasadena,
i.. .. tęsia mokslą, siekdamas 
master degree laipsnio.

• Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba spalio 
mėn. posėdy pagerbė nese
niai mirusį Garbės Narį 
prof. Mykolą Biržišką. Da
bar valdybą sudaro: pirm. 
B. Bra 1 ionis, vicepirm. 
Br. Raila, iždin. J. Tininis 
ir sekr. Alė Rūta. Netrukus 
Valdyba turės kooptuoti 
penktąjį narį iš Los Ange
les gyvenančių rašytojų. 
Valdybos adresas — 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles 
29, Calif.

• Lietuvių Fondui žiūrio 
vardu be anksčiau paskelb
tų, aukojo: D. ir J. Vilčins-

kai $20.00, SLA 14 kuopa 
(atsiuntė M.' Mišeikienė) 
$10.00, B. ir J. Bružai $5.00, 
DLK Birutės draugijos Cle
velando skyrius (per A. 
Juodvalkienę) $10.00. Iš vi
so gauta $230.00. Aukas (ir 
pačias mažąsias) priima ir 
šį reikalą bendru susitari
mu tvarko: St. Barzdukas, 
1209 Melbourne Rd., Cleve
land 12, Ohio.

• Gen. Vlado Nagiaus-Na- 
gevičiaus monografiją ga
lima užsisakyti pas V. Na- 
gevičienę — 2281 Wood- 
mere Dr., Cleveland 6, Ohio, 
Dr. B. Matulionį, Wallum 
Lake, Rhode Island, Imma- 
culate Press, RFD 2, Put- 
nam, Conn. Knygos kaina 
6 dol.

PREZ. A. SMETONOSMONOGRA- 
FU4 CLEVELANDE UŽSIPRE
NUMERAVO:

PER V. STUOGĮ:

Antanas Plečkaitis, Vladas Knys- 
tautas, Feliksas Eidimtas, Jonas 
Citulis, Alfonsas Mikulskis, Jo
nas Šiaučiūnas, Ignas Verbyla, 
Vytautas Stuogis, Jurgis Stravins 
kas.

PER VL. BLINSTRUBĄ:
Kazys Palubinskas, Anie. Balys, 
V. Benokraitis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• Alės Rūtos, Dirvos ro

mano konkurso laimėtojos, 
romanas Priesaika. Tai an
troji dalis penkių dalių ro
mano serijos, kur autorė, 
gerai išstudijavusi istori
nes aplinkybes ir laiko vei
kimą, bando atvesti savo 
veikėjus iš amžių glūdumos 
iki mūsų laikų.

Romaną leidžia Lietuviš
kos Knygos Klubas, spaus
dinta Draugo spaustuvėje, 
4545 W. 63rd St., Chicago, 
Illinois. 309 psl. Kaina 3.25 
dol.

• Jonas Grinius — Gul
bės giesmė, 6 veiksmų is
toriška drama. Veikalas lie
čia Barboros Radvilaitės ir 
Žygimanto Augusto, meilės 
dramą, turėjusią reikšmės 
Lenkijos-Lietuvos viešaja
me gyvenime.

Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas, spausdino 
Draugas. 222 psl. Kaina — 
3 dol.

TORONTO

• Maironio 100 metų gi
mimo sukakties minėjimas 
įvyko spalio 21 d. Prisikė
limo parapijos salėje. Pa
skaitą apie sukaktuvininką 
skaitė dr. J. Grinius. Meni
nę programą išpildė kun. B. 
Pacevičiaus vedamas šešta
dieninės mokyklos mokinių 
choras. Dainų ir deklamaci
jų tekstai buvo paimti iš su
kaktuvininko kūrybos.

• Sporto klubo Vyties ir 
SLA kuopos balius įvykęs 
spalio 20 d. sutraukė nema
žai vietos visuomenės į Pri
sikėlimo parapijos salę. 
Programa buvo paruošta 
gana įdomi. Dan Kuraitis 
padarė pranešimą iš savo 
kelionės įspūdžių okupuo
toje Lietuvoje, juos pai'yš- 
kindamas filmu. Dvi sesu
tės Jokubaitytės- iš Cleve
lando gražiai išpildė keletą 
plastikos dalykėlių ir tau
tinių šokių grupė „Ginta
ras” vedama V. Turūtos pa
sirodė su tautiniais šokiais.

• Lietuvių kredito ko
operatyvas Parama ruošia
si išleisti 1963 metų sieninį 
kalendorių, kuriame visi 
įrašai bus padaryti lietuvių 
kalba.

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai šią vasarą dalyvavę ekskursijoje Italijoje, prie šv. Petro 
bazilikos Romoje.

BOSTONE RENGIAMAS MAIRONIO PAGERBIMAS
Maironio metai skuba į 

pabaigą. Ir jo šimtasis gim
tadienis jau visai netoli — 
lapkričio 2 d. Bostono lietu
viai ta proga rūpinasi Atgi
mimo dainiui platesnį pa
gerbimą surengti.

Jau sudarytas komitetas, 
kurin įeina: garbės pirm, 
poetas Myk. Vaitkus, 
pirm, poetas Faustas K i r - 
š a , vicepirmininkai Ant. 
M a į j o š k a , Pr. Lem
be r t a s , P. Kalvai- 
tienė, J. Kapočius, 
J. Strazdas, sekre
toriai Pr. Mučinskas 
ir T. J a n u k ė n a s , 
ižd. Just. Vaičaitis, 
dr. Vyt. č e p a s\ O. 
I v a š k i e n ė , dr. J. 
L e i m o n a s , P. ž i č - 
k u s ir St. Santva
ras.

Pagerbimo programa nu
matyta tokia: prof. J. 
Brazaičio paskaita, 
sol. St. Daugėlienė, 
akt. Alg. žemaitai
tis, Bostone dar negirdė
tas, bet tikrai jautriai de
klamuojąs Maironio poezi
ją, Bostono Lietuvių Mišrus 
choras, kuriam vadovauja 
komp. Juk Gaidelis. 
Ši Maironio pagerbimo da
lis bus atlikta š. m. lap
kričio 4 d., 2val. 
po pietų, miesto savivaldy
bės (Municipal Bldg.) salėj, 
So. Bostone.

Be to, dar bus svarbus 
pagerbimo momentas — 
Maironio biusto atidengi
mas ALT S-gos Bostono sk. 
namuose. Tas bus padaryta 
tuoj po to, kai minėjimo 
programa bus baigta minė
tuose savivaldybės namuo
se. Maironio biusto auto
rius — skulptorius Vyt. 
K a š u b a . Tikimasi, kad 
ta proga ir p. Kašuba ap
lankys Bostoną.

Aukų lapai su visų pa
gerbimo dalyvių parašais 
bus padėti Maironio biusto 
papėdėj, kaip dokumentas, 
liudijantis mūsų vieningu
mą tautos atgimimo dai
niaus pagerbime.

Bostono ir jo plačių apy
linkių lietuviai maloniai 
kviečiami lapkričio 4 d., 2 
vai. popiet, Maironio minė
jime gausiai dalyvauti.

Petys gi. į petį, na, vyrai, 
kas gali, 

Sustokim į darbą už 
mylimą šalį —

Prikelsime Lietuvą
mūsų!..

Maironio page r b i m u i 
rengti komitetas tiki, kad 
Bostono lietuviai jo kvieti
mą išgirs, kad akademija 
bus tokia, kokią pritinka šio 
pakraščio lietuviams su
rengti ir savo asmenišku 
dalyvavimu paliudyti.

K. sp. komisija

Bostono subatvakariai 
žengia

Galima tarti, kad šio 
miesto lietuviai kultūrinius 
subatvakarius pamėgo. Jau
kios patalpos, maloni aplin

ka, gaivinantis poilsis po 
sunkių viso mėnesio darbų, 
nesunkios, bet rūpestingai 
paruoštos programos ir po
ra valandų pašnekesio bi
čiulių tarpe prie karštos ka
vos puodelio. Tie parengi
mai, tai dailūs mūsų tarpu
savio bendravimo paveiks
lai.

Kultūriniai subatvakariai 
yra rengiami ALT S-gos 
Bostono sk. namuose. Ant
rasis šio sezono subatvaka- 
ris įvyko spalio 20 d. Vaka
rą pradėjo subatvakariams 
rengti komisijos pirm. inž. 
Edm. Cibas, pasveikin
damas viešnias ir svečius. 
Po to buvo duota jau tradi
cija virstanti kultūrinė kro
nika — trumpai aptartos 
naujai pasirodžiusios liet, 
knygos, prisimintas Dirvos 
romano konkursas, pasida
linta mintimis apie rengia
mą Kultūros Kongresą, ati
duota pagarba neseniai mi
rusiam prof. Myk. Biržiš
kai, paminėta poeto Balio 
Sruogos 15 m. mirties su
kaktis.

Subatvakario programą 
sudarė inž. Jono Mika
lausko žodis ir filmuo
tas pernykščių subatvaka- 
rių sezono atidarymo fil
mas... Savo žody inž. J. Mi
kalauskas palietė gyvąsias 
mūsų tautinės kultūros pro
blemas, pabrėždamas liet, 
knygos, muzikos ir visų 
mūsų kūrybinių pastangų 
svarbą. Jo kalba buvo origi
nali ir savo mintimis ne
kasdieniška. Inž. J. Mika
lauskas, nesivaikant pagy- < 
rimų, yra reto taurumo ir 
jautrumo vyras, reta sąmo
ningo lietuvio patrioto šir
dis.

Inž. J. Mikalausko filmas 
padarytas rūpestingai ir 
skoningai. Tie subatvakario 
dalyviai, kurie lankėsi ir 
praėjusiais metais, turėjo 
džiaugsmo ir save filme pa
matyti. Subatvakarių ren
gėjai yra nuoširdžiai dėkin-1 
gi inž. J. Mikalauskui už to
kią dailią ir su rūpesčiu pa
ruoštą vakaro programą.

Kaip visada, ir šį kartą 
subatvakarin atėjo apie 70 
viešnių ir svečių. Retas sve
čias buvo Juozas R. Tyslia- 
va, velionio poeto sūnus, 
kuris šiuo metu netoli Bos
tono atlieka karinę prievo
lę. Vakaro nuotaika buvo 
šilta ir jauki. Kitas subat- 
vakaris rengiamas lapkričio 
17 d. tuose pačiuose ALT 
S-gos namuose. K. L.

• T. Babuškinaitė - Vasi
liauskienė savo baleto stu
diją perkėlė į naujas ir pa
togias patalpas — 1106
Boylston St. Naujų studijos 
patalpų atidarymas ir ap
laistymas įvyko spalio 21 
d., 7 vai. vak. Susirinko ne
mažas būrys Bostono lietu
vių ir amerikiečių, daugiau
sia kultūrinio gyvenimo 
žmonės.

T. Babuškinaitės - Vasi
liauskienės baleto studija 
Bostone garsėja savo rūpes

tingu ir rimtu mokymo 
darbu. Jos studijoj klasiki
nio baleto mokosi daugiau
sia amerikiečių dukterys ir 
sūnus, bet jų tarpe beveik 
visą laiką yra ir lietuvių 
jaunuolių grupė. Vakaro 
š e i m minkai Vasiliauskai, 
abu buvę Lietuvos Valst. 
Baleto Teatro artistai, sve
čius maloniai priėmė, pa
vaišino ir gerai nuteikė.

Lituanistinės mokyklos 
vargai

Nesenai įvyko lituanisti
nės mokyklos tėvų susirin
kimas, kuriame buvo išrink
tas tėvų komitetas: pirm. 
P. Paliulis, M. Gineitienė, 
P. Navazelskis, Eug. Klei
nas ir Pr. Račkauskas. Mo
kyklai vadovauja rašyt. A. 
Gustaitis. Tėvai konstanta- 
vo faktą, kad mokykla yra 
labai sunkioje finansinėje 
padėtyje — žymiai sumažė
jo mokinių skaičius, o išlai
dos pasiliko tos pačios, 
šiais metais į pirmąjį sky
rių įstojo -tik 7 mergaitės ir 
vienas berniukas, tuo tarpu 
yra žinoma, kad šio amžiaus 
lietuvių vaikų yra žymiai 
daugiau. Norima aplankyti 
visus tėvus, kurie neleidžia 
savo vaikų į lituanistinę 
mokyklą ir paprašyti juos, 
kad leistų savo vaikus mo
kytis lietuvių kalbos, geo
grafijos ir istorijos. Viso
kių vajų eroje, Bostono li
tuanistinės mokyklos tėvų 
komitetas skelbia vajų — 
grąžinti lietuvių vaikus į 
lietuvišką mokyklą I

Komitetas taip pat susi
rūpinęs surinkti pakanka
mai lėšų mokyklos išlaiky

KVIEČIAME PRIDĖTI THPTII PIS KIS!

Įgl/Of MOKAME UŽ BONU
V/4A TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DM MĖNESIUS DUODAMOS VIS NADIOS
DOVANOS TAUPHOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

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

mui. Tam reikalui lapkričio 
18 d., 5 vai. p. p. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
didžioje salėje ruošiamas 
banketas su specialia mo
kyklos vaikų programa. Vi
si Bostono ir apylinkės lie
tuviai prašomi dalyvauti 
šiame bankete. Komitetas 
būtų dėkingas tiems, kurie 
savo . auka prisidėtų prie 
šios mokyklos išlaikymo.

Inž. E. Bartkus Bostone
Inž. E. Bartkus su šeima 

lankėsi tarnybos reikalais 
Bostone. Ta proga atsilankė 
į Tautinės S-gos namus, da
lyvavo Maironio minėjimui 
ruošti Komiteto posėdyje ir 
paliko auką Maironio bius
to išlaidoms padengti.

BALFo veikla
Jau kelinti metai iš eilės 

BALFo skyriui vadovauja 
A. Andriulionis, kuriam 
puikiai padeda seni balfi- 
ninkai: A. Bričkus, A. Vi- 
lėniškis, V. Stelmokas, Jan
čiauskas ir kt. Pirmininkas, 
vykdamas į BALFo seimą 
nuvežė ir įteikė auką 1,000 
dolerių, nesenai iš negau
saus banketo gautą gryną 
pelną 447 dol. taip pat pa
siuntė centrui.

Paskutiniame BALFo su
važiavime Baltimorėje Bal
fo direktoriai iš Bostono iš
rinkti A. Andriulionis ir J. 
Vaičaitis.

Brocktono BALFo 
dešimtmetis

Jau keli metai iš eilės 
Bostono, Brocktono ir Nor- 
woodo BALFo skyriai gra
žiai bendradarbiauja. Jei 
vienas iš tų skyrių ruc šia ko
kį nors parengimą šalpos 
reikalams, kiti du skyriai jį 
remia savo narių atsilanky
mu ar kt. Lapkričio mėn. 10 
d., 6 vai. p. p. Brocktono 
skyrius Sandaros klubo sa
lėje ruošia savo veiklos 10 
metų paminėjimą ir banke
tą. Tam reikalui Bostono 
skyrius pažadėjo padėti pa
ruošti meninę programą. 
Jau pakviesta ir sutiko da
lyvauti Bostono kanklinin
kės, o Norwoodo skyrius 
ruošia specialią dovaną, pa
tys gamina — didelę rake
tą, kuri bus laimėjimo būdu 
dovanota vienam iš atsilan
kiusiųjų minėjime. Kviečia
mas ir manoma, kad daly
vaus naujasis Brocktono 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Narbutas. Brocktono 
BALFo skyrius prašo Bos
tono, Brocktono ir Norwoo- 
dolietuvius gausiai dalyvau
ti šiame dešimtmečio minė
jime ir bankete.
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