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KANCLERIO ADENAUERIO PASKUTINIOJI 
VIEŠNAGĖ WASHING|TONE PADEMONSTRA
VO AMERIKIEČIŲ-VOKIEČIŲ SANTYKIŲ DAR
NUMĄ, KURĮ IŠŠAUKĖ CHRUŠČIOVO POLITI
KOS BRUTUALUMAS. — JEI GRĖSMĖ Iš TOS 
PUSĖS SUMAŽĖTŲ... ATSIRASTŲ NAUJOS 
PAGUNDOS. — REIKĖJO TIK VIENO ŽMO
GAUS — DE GASPERI — MIRTIES, KAD ITA
LIJA SU WASHINGTONO IR VATIKANO PA
LAIMINIMU PRADĖTŲ DAIRYTIS Į KAIRŲ ...
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Kanclerio Konrado Adenauerio 

paskutinioji viešnagė Washing- 
tone įdomiai nušviečia JAV - Eu
ropos ir pačios Europos vidaus 
santykius. Kancleris yra jau labai 
senas žmogus -- 86 metų, o senat
vei yra būdingas užsispyrimas. 
Užsispyręs kancleris siekė dvie
jų tikslų: Vokietijos draugystės 
su JAV ir Jungtinės Europos. 
Reikia pasakyti, kad abu tikslus 
jis ir pasiekė, tačiau tai nebuvo 
lengva ir ne tuo būdu,'kuriuo jis 
tikėjosi. Adenauerio užsispyri
mas žūt būt laikytis Amerikos šo
no susilaukė nemažai kritikos 
Vokietijoje ir, kas nuostabiau, 
Amerikoje. Vokietijoje buvo tei
giama, kad tokia politika nelei
džia Vokietiją sujungti, nes sa
vaime aišku, kad sovietai neno
rės atiduoti savo zonos JAV są
jungininkės Vakarų Vokietijos 
naudai. Girdi, tuo laiku kai patys 
amerikiečiai ieško būdų pagerin
ti savo santykius su sovietais, 
Bonna varanti amerikoniškesnę 
politiką už Washingtoną, nesi- 
leisdama į jokias kalbas su Mask
va.

Amerikoje Adenauerio laiky
sena buvo kritikuojama panašiais 
motyvais. Esą, griežta Bonuos 
politika gadina amerikiečių-so- 
vietų santykius ir sudaro taikai 
pavojų. Lankstesnė Bonnos poli
tika vestų prie neutralios Vokie
tijos sudarymo: tarp amerikiečių 
ir sovietų atsirastų'buferis’, ku
ris padėtų išlaikyti taiką. Tokia 
pažiūra buvo itin plačiai paplitu
si vadinamų liberalų tarpe. Iš 
tos pusės buvo girdėti skundų, kad 
Adenaueris diktuojąs Washing- 
tono užsienio politiką. UžtatNew 
Frontier įsigalėjimas sukėlė ne
mažai rūpesčių Adenaueriui, o 
ypač jo pastangos rasti sovietams 
priimtiną išeitį Berlyno proble
moje. Nežinia, kas būtų išėję iš 
Washingtono tokių norų, jei ne 
Kubos afera. Chruščiovo stipri- 
nimasis toje saloje ir kartu fak
tas, kad amerikiečių parodytas 
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nuolaidumas Berlyno byloje tik 
privedė prie sovietų apetito padi
dinimo, privertė Kennedy admi
nistraciją užmiršti visokias sva
jones ir konkrečiai tartis su vo
kiečiais kaip pasipriešinti Chruš
čiovo užmačiom. Kaip jau rašiau, 
buvo susitarta veikti išvien,gink
luoto susirėmimo atveju panau
dojant iš pirmos valandos abiejų 
kraštų: JAV ir Vakarų Vokietijos 
karines jėgas. Adenauerio vizitas 
turėjo tik tai patvirtinti. Bet... 
sovietų ■■ laikysena Kubos krizės 
metu labai vaizdžiai parodė, kad 
sovietai atviro ginkluoto konflik
to bet kokia kaina vengia ir tai 
leidžia spėti, kad jie dabar ne
forsuos ir Berlyno krizės. Jei 
taip, bėdos atveju numatytas Wa- 
shingtono-Bonnos bendradarbia
vimas turės rasti kokį kitą pagrin
dą, ne tik sovietų grėsmę ameri
kiečių prestižui Berlyne. Šioje 
vietoje tenka persikelti į pačią 
Europą.

Kancleris Adenaueris svajo
jo apie vieningos katalikiškos Va
karų Europos sudarymą. Jo prie
šai net teigia, kad tam tikslui 
jis mielai paaukotų savo tautie
čius - protestantus sovietų nau
dai. Esą, jis nenorįs Vokietijos 
sujungimo, nes tada katalikai ne
tektų daugumos. To siekdamas jis 
rado ištikimą sąjungininką Pran
cūzijos deGaulle asmenyje, kuris 
prancūzų kolonialinės imperijos 
praradimą norėjo išlyginti pran
cūzų dominavimu visoje Vakarų 
Europoje.’ Tačiau, jei Europos 
apjungimo iš Adenauerio ir de 
Gaulle pusės buvo siekiama ide
ologiniais ar politiniais sumeti
mais, Europą iš tikro sujungė ne 
tie sumetimai, bet grynai ūkiniai 
išrokavimai. Faktinai ne politikai 
bet biznieriai sujungė Europą. Ir 
sujungė, bent dabar taip atrodo, 
neatjungiamai, nepaisant to, kad 
jų darbo dar nepasiekė politinė 
unija. Dar nepabaigtas, bet jau 
gali sakyti įpusėtas, muitų sienų 
naikinimas tarp 6 Vakarų Euro

pos valstybių atidarė biznieriams 
nepaprastas biznio perspektyvas, 
o pagyvėję mainai, nors ir pri
slopino kai kurias dirbtinai iš
augintas ūkio šakas, tačiau bend
rai paėmus atnešė iki šiol nema
tytą ūkinį gerbūvį. Šiandien eu
ropiečiai jau jaučiasi esą prana-. 
šesni už britus ir beveik lygūs, 
savo galybe, amerikiečiams.

Bet jei europiečiai drąsiai žiū
ri į ūkinę ateitį, politiniai jie 
dairosi sau 'privačios* išeities. 
Ne visi taip įsispyrusiai laikosi 
Amerikos skverno kaip senasis 
Adenaueris, kiti iš Washingtono 
laikysenos, iš jo nenoro ar nesu
gebėjimo vadovauti lasvajam pa
sauliui pasidarė savo išvadas. Im
kime Italijos pavyzdį.

Buvo laikai, per 1948 metų rin
kimus, kada JAV ambasada Ro
moje ir Vatikanas dėjo visas 
pastangas, kad tik komunistai su 
savo pakalikais nelaimėtų rinki
mų. Tauta tada pasisakė už de 
Gasperi, panašių pažiūrų žmogų 
kaip Adenaueris. De Gasperi mi
rė. Šiandien Italiją valdo kitas 
krikščionis demokratas Fanfani 
su tylia komunistams artimu 
Nenni socialistų talka. Tie, nors 
vyriausybėje nedalyvauja, tačiau, 
vyriausybė skaitosi su jų norais. 
Tokia kombinacija vadinasi aper- 
tura a sinistra - atidarymas į kai
rę. Mainais už jų palankumą, vy
riausybė patenkino Nenni socia
listų norus suvalstybindama 
elektros pramonę ir duodama p ■ar
tesnę savivaldos teisę atskiriems 
krašto rajonams, kur socialistai 
su komunistais gali gana lengva?' 
sudaryti daugumą, kas jiems bu
vo neįmanoma pasLi visos vals
tybės mastu. ThomasMolnar Na- 
tional Review laikraštyje teigia, 
kad jam Italijos dešinieji poli
tikai aiškinę, jog apertura a si
nistra nebūtų įmanoma, jei Wa- 
shingtonas nebūtų to žygio pa
drąsinęs. Tai kombinacijai pri
taręs ir Vatikanas, nenorėdamas 
atsilikti nuo 'modernios politi
nės galvosenos*.

Šiuo metu Italijos vyriausybės 
eksperimentas darmėra pavojin
gas, nes Europos 'bendroji rin
ka’ atnešė toki,, gerbūvio pakėli
mą, kuris labai ryškiai byloja 
už kapitalistinės santvarkos pra
našumą, tačiau Adenaueriui mi
rus ar kitaip pasišalinus iš po
litinės scenos, ir Vokietijoje ga
li išryškėti panašūs norai rasti 
bendrą kalbą su tikrais ar užsi
maskavusiais komunistais ir ne 
tik vidaus reikaluose, bet ir tarp-
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V.A. Račkausko nuotrauka

NASVYČIAl SUDARĖ VILNIAUS PAŠTU IR DRAMOS
TEATRO ATJAUNINIMO PROJEKTUS

Vilniškė "Komjau n i m o 
Tiesa” pasakoja, kad Vil
niaus projektavimo institu
to dailininkai architektai 
broliai Nasvyčiai (Algiman
tas ir Vytautas) esą paruo
šę du naujus projektus: be
veik iš pagrindų perstatyti

tauf tės politikos plotmėje. Tai 
be abejo vestų prie atšiaures
nių santykių su Amerika bei Eu
ropos pasukimo į vadinamo ne
utralumo kelią. Iki šiol tam kliu
dė Adenauerio užsispyrimas ir 
Chruščiovo brutali politika, ku
ri kartas nuo karto netikėtai su
gadindavo viso taikingo sugyve
nimo muziką.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• Fidel Castro pagrasi

nus, kad bus šaudoma į JAV 
lėktuvus, sekančius Kubos 
nusiginklavimą, JAV atsa
kė, kad jo grasinimams ne- 
priduodama svorio ir JAV 
mokės apsaugoti savo lėk
tuvus ir lakūnus nuo užpuo
limų. U-2 lėktuvus būtų pa
jėgios numušti tik sovietų 
įrengtos ir jų "specialistų” 
a p t a niaujamos raketinės 
prie šlėktuvinės baterijos. 
Kyla klausimas, ar sovietų 
"specialistai” klausys Cas
tro įsakymų jas panaudoti.

• Lenku diplomatai tvir
tina, kad Kuboje esą pakan
kamai raud. Kinijos karinių 
ekspertų, kad Castro galė
tų šūkauti prieš JAV, ne
žiūrint sovietų nuolaidumo. 
Kažkas kažkur kvepia . ..

• JAV sėkmingai įvykdė 
trečiąjį bandymą su Satur
no raketa. Tai pati didžiau-, 
šia iš visų bandytų raketų, 
sverianti 550 tonū iššovim'o 
momentu ir turinti 162 pė
dų ilgio. Išbandžius ir sėk
mingai įvykdžius savo už
davinį, Saturno raketa dar 
labiau priartino žmonijos 
tarpplanetinio susisiekimo 
svajonių įgyvendinimą.

• JAV kariniai eksportai 
tvirtina, kad buvo žinomas 
kiekvienas sovietų žingsnis, 
gabenant raketas Į Kubą. 
Tačiau visa tai turėjo būti 
nutylėta, kol nebuvo doku
mentuotų ir fotografuotų 
įrodymų, kad įtikinti ali- 
jantus ir P. Amerikos vy
riausybes, koks pavojus 
grėsė.

Vilniaus centrinio pašto na
mus (kuris yra įsikūręs Ge
dimino gatvėje, 9 nr., neto
li katedros, dešinėje pusėje 
einant nuo katedros) ir žy
miai atjauninti dramos te
atro pastatą (Gedimino g. 
6, kairėj pusėj, buvęs "Put
nia" teatras).

Dar nežinia, kada projek
tai bus įgyvendinti, tačiau 
iš atpasakojimo galima 
spręsti, kad jauni architek
tai seka ne maskvinius ar
chitektūrinius pavyzdži u s 
(kokiais tapo gausiai "ap
dovanota” Varšuva, Buka
reštas ir eilė kitų bolševiz
mo užviešpatautų miestų, 
arba ir tas pats Vilnius to
kiu "šedevru”, kaip "Per
galės” kino teatras), o yra 
daugiau įkvėpti modernio
sios vakarietiškos architek
tūros, kurią jie gana išra
dingai pina su lietuviškos 
tematikos puošmenimis.

Broliai Nasvyčiai pagar
sėjo Neringos kavinės Vil
niuje įrengimu, už kurį 
Maskvoje pirma buvo išbar
ti, bet galų gale ir pagirti. 
Vilniečiai, ypač lietuviai vil
niečiai , tuo jų kūriniu di
džiuojasi, lankytojai iš Va
karų irgi atsiliepia labai 
teigiamai. Tad yra pagrindo 
pasitikėti, kad naujieji jų 
projektai taip pat gražiai 
prisidės prie Gedimino gat
vės Vilniuje (nors dabar ir 
Lenino prospektu vadina
mos) papuošimo.

Inžinierius J. Miklovas 
(tik prieš pusantrų metų 
atsidūręs Vakaruose iš Lie
tuvos), paklaustas, ar Lie
tuvoje žmonės džiaugiasi 
naujais pastatais ir ar tai 
daro įspūdžio, kad okupa

Ištrauka iš A. ir V. Nasvyčių projekto perstatyti Vilniaus centri
nį paštą, rodanti numatomą pagrindinį įėjimo vaizdą.

cinė valdžia (kurios vienos 
sprendimu Lietuvoje kas 
statoma ar nestatoma) tuo 
nusipelno dėkingumo, atsa
kė, kad dėl įvykdytos staty
bos, ypač jei ji pasitaiko 
gera, aišku, niekas neliūdi, 
bet nemato jokių stebuklų 
net ir tais atvejais, kai kas 
esti pastatyta geriau, negu 
buvo, nesgi dabar jau ant
roji XX amžiaus pusė, tech
nika visose srityse yra ne
paprastai pažengusi, ir bū
tų keista, jei ir statyba ne
būtų pažengusi. Deja, Lie
tuvoje dabar vykdomose 
statybose tenka susidurti 
ne tik su pažangos, o ir su 
atžangos, arba apsileidimo 
ir nesąžiningumo reiški
niais, tad neretai po pirmo 
pasitenkinimo kuriuo nau
ju pastatu netrukus tenka 
nuliūsti . . . Pats statybos 
faktas nėra priežastis ypa
tingam dėkingumui, nesgi 
statoma lėšomis, surinkto
mis mokesčių keliu iš vietos 
žmonių, taigi tos statybos 
nėra dovanos. Ir dar toli ne
pastatyta tiek, kiek nese
niai (ne dėl Lietuvos žmo
nių kaltės) buvo išgriauta. 
Pagaliau, daugiau statoma 
to, ko labiausiai reikia pa
čiai valdžiai. . .

Bet toks Vilniaus paštas 
ar teatras — dalykai reika
lingi ir valdžiai ir žmonėms, 
reikalingi Vilniaus miestui. 
Taigi, nors jie ir svetimos 
valdžios sprendimu būti) 
pertvarkyti bei atnaujinti, 
jaunų lietuvių architektų 
pastangos atlikti tą darbą 
k ©geriausiai ir kogražiau- 
siai, be abejo, bus sveikina
mos ir jomis bus džiaugia
masi, nepaisant pažiūri] į 
svetimos valdžios šeiminin
kavimą tame darbe. (LNA)
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Trys valandos, ir pirmoji iš jų buvo jau beveik pra
ėjusi. Viena valanda, kurią jie visi, kaip ir Kazokas, ga
lėjo, išnaudoti, kiek pamiegodami, nes visi buvo išsisėmę 
ir visiškai pervargę, ir vis dėlto nė vienas negalvojo apie 
miegą. Janscis ne — nes jis vis dar tebebuvo pusiau ap
svaigęs džiaugsmu ir mintimi vėl pamatyti savo žmoną, 
nors tuo pat metu liūdesys spaudė jo širdį ir jis viduje 
buvo tvirtai nusistatęs neišleisti profesoriaus; lygiai apie 
miegą negalvojo ir profesorius, nes jis nenorėjo savo pa
skutines valandas laisvėje praleisti miegodamas. Ir San- 
doras nė akimirką nepagalvojo apie miegą; jis lauke, aš
triame šaltyje, vaikštinėjo su Jansciu, nenorėdamas jo 
tokią valandą palikti vieno. Ir Grafas gėrė vienodai, ne
sustodamas, lyg tolimesniame savo gyvenime nesitikė
damas pamatyti jokios degtinės bonkos. Reinoldas žiūrėjo 
į jį ir slaptai stebėjosi, kai tas atkimšo trečiąją barako 
bonką — Grafas pats vienas buvo pirmųjų dviejų nugė- 
ręs daugiau kaip po pusę. Tuo tarpu iš paviršiaus beveik 
nebuvo galima nieko pastebėti, lyg jis būtų gėręs vien 
vandenį.

— Tamsta galvoji, kad aš perdaug geriu, ar ne, bi
čiuli? — pasakė jis, nusišypsodamas Reinoldui. — Tai 
galima tamstoje aiškiai pastebėti.

— Klaida, — tarė Reinoldas. — Kodėl tamsta netu
rėtum gerti?

— Kaip tik dėlto neturėčiau. Aš mėgstu tą dalyką.
— Taip, bet...
— Kas bet, mano bičiuli? 
Reinoldas truktelėjo pečiais.
— Tai nėra priežastis, dėl kurios tamsta geri.
— Ne?'— pasakė Grafas, iš nustebimo pakeldamas 

antakius. — O gal tamsta manai, kad aš geriu, norėdamas 
paskandinti daugybę savo rūpesčių?

—Greičiau, kad Janscio rūpesčius paskandintum, — 
lėtai atsakė Reinoldas. Ir po to staiga jam paaiškėjo. — 
Ne, aš tikiu žinąs priežastį. Tamsta žinai, kad Janscis vėl 
pamatys savo žmoną ir dukterį — kaip tamsta gali būti 
toks įsitikinęs, aš net nenujaučiu, bet tamsta ir tai žinai. 
Tamsta žinai, kad jo skausmas baigsis, o tamstos skaus
mas liks, ir tamsta dabar turėsi savo skausmą vienas 
nešti, todėl jį jauti dvigubai.

— Ak, tai Janscis tamstai apie mane pasakojo?
— Ne, nė žodžio.
— Aš tikiu tamstai, — pasakė Grafas ir atidžiai 

stebėjo Reinoldą. — žinai, drauguži, kad tamsta per ke
letą dienų pasenai dešimčia metų. Tamsta niekad nebe
galėsi būti toks pat, koks anksčiau buvai. Prileidžiu, kad 
tamsta mesi Intelligence Service tarnybą.

— Taip, tai buvo mano paskutinis uždavinys, 
išstosiu.

— Ir vesi gražiąją Juliją?
— Mielasis Dieve! — sušuko Reinoldas. — Ar 

tikrai taip aiškiai pastebima?
— Tamsta, žinoma, pastebėjai tai paskutinysis, 

visiems kitiems tai buvo visiškai aišku.
— Taigi, jei taip: žinoma, norėčiau ją vesti, — Rei

noldas suraukė kaktą, — bet aš jos dar nepaklausiau, ar 
ji norės.

— Nereikia, — pasakė Grafas, tingiai mostelėdamas 
ranka. — Aš pažįstu moteris. Galbūt ji tebeturi silpną 
viltį, kad iš tamstos galės dar padaryti protingą žmogų.

— Galbūt ji dar tebeturi tą viltį, — pasakė Reinoldas. 
Grafas prisipylė stiklinę, patraukė stiprų gurkšnį, 

užsidegė sekančią grandinėje rusiškųjų cigarečių ir tarė:
— Janscis ieškojo savo žmonos, o aš ieškojau savo 

mažojo. Ką reiškia čia: mažasis. Kitą mėnesį jis būtų jau 
dvidešimties — o gal jis tikrai yra dvidešimties. Aš ne
žinau, aš paprasčiausiai nežinau. Bet aš turiu viltį, kad 
jis išliko gyvas.

— Ar tamsta turėjai tą vieną sūnų?
— Aš turėjau penkis vaikus, ir vaikai turėjo motiną 

ir senelį ir dėdę, tačiau aš mažiausiai rūpinuosi jais, jie 
visi yra saugūs.

Reinoldas nieko nesakė, nes nereikėjo nieko pridurti. 
Jis žinojo iš Janscio, kad Grafas viską buvo praradęs, iš
skyrus mažą sūnų.

— Jis buvo kaip tik trejų metų, kai jie mane išga
beno, — tęsė Grafas. — Aš dar ir šiandien matau, kaip 
jis stovėjo ten sniege, akis išplėtęs ir nieko nesuprasda
mas. Nuo tada aš visą laiką galvojau apie ji — kiekvieną 
naktį, kiekvieną dieną. Ar jis liko gyvas? Kas jį priglau
dė? Ar jis turėjo kuo apsirengti, kad apsisaugotų nuo 
šalčio, ir ar jis dabar turi kuo apsirengti, o gal turi šalti?

Aš

tai

bet

NIAGARA

Kariumenės šventė

St. ir Welland Avė. 
Catharines, Ont.,

dalyje invokacija,
Nepr.

Nepriklausomos Lietuvos Ka
riuomenės atsikūrimo, 44 m. su
kakties minėjimas įvyks lapkri
čio 24 d., 6 vai. vak., Slovakų 
sąlėje, Page 
kampas, St. 
Canada.

Oficialioje
žuvusiųjų pagerbimas, 
Lietuvos Generalinio Konsulo 
Kanadoje Dr. J. Žmuidzino žo
dis. Meninę dalį išpildys Varpo 
choras. Po to subuvimas ir vai
šės. Gros ukrainiečių orkestras 
"Moskal".

Lapkričio 25 d., 10 vai. ryto, 
75 Rolls Avė., St. Catharines, 
Ont., šv. Mišios už žuvusiuosius.

Varpo choras per pirmąjį trem
ties gyvenimo dešimtmetį, davė 
nepaprastai daug lietuvio išeivio 
dvasiai, puoselėdamas dainos 
meną, ne vien tik Toronto lietu
viams, bet Amerikos ir plačiajai 
Kanados kolonijai, o ypatingai 
Niagaros pusiasalio lietuviai tu
ri kuo pasididžiuoti, kad šis kon
certas bus aštuntasis Niagaros 
pusiasalyje su dešimtmečio Ka
riuomenės šventei pritaikinta nau
jąja programa.

Ateikime kur skambės Nepri
klausomos Lietuvos atstovo žo
dis ir Varpo choro dainos vai
kams Lietuvos...

Ramovėnų Valdyba

BOSTON

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Karių "Ramovės" skyrius lap
kričio 25 d. ruošia Lietuvos ka
riuomenės įsikūrimo 44 metų ir 
Bostono "Ramovės” skyriaus 10 
metų sukakčių minėjimą šia tvar 
ka: 10 vai. ryte Lietuvių parapi
jos bažnyčioje So. Bostone, bus 
atlaikytos pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės karius ir 
šaulius, o 3 vai. 30 min. Ame
rikos Lietuvių Pil. Klubo didžio
je salėje įvyks iškilmingas su
kakties minėjimas. Pagrindinę 
kalbą pasakys "Kario" red. Z. 
Raulinaitis, po to meninė dalis, 
bendri užkandžiai ir šokiai. Pa
maldose ir iškilmingame posė
dyje visos organizacijos yra pra
šomos dalyvauti su savo vėlia
vomis. Pelnas skiriamas Lietu
vos kovų kariams invalidams 
šelpti.

Bostono ir apylinkės lietuviai 
yra prašomi skaitlingai dalyvau
ti šiame kariuomenės šventės 
minėjime.

Lapkričio 3 d. Los Angeles lietuvių parapijos salėje įvyko lietuvių 
skautų jubiliejinių metų iškilmingas atidarymas. Po oficialiosios da
lies buvo atskirų vienetų meninis pasirodymas. Nuotraukoje: jūrų 
skautės Urna Mažeikaitė ir Gražina Statkutė išpildo duetą, V. Gyliui 
pritariant akordeonu.

LOS ANGELES

• Kalifornijos teatralai 
lietuviai savo teatro mėgė
jų sambūrį, veikiantį Los 
Angeles, Calif., numato pa
vadinti Gasparo Veličkos 
vardu.

Paskutiniaisiais savo gy
venimo metais Gasparas 
Velička daug dirbo su Los 
Angeles vaidintojais, jiems 
parašė, surežisavo eilę vei
kalų.

• Vyresniųjų skautų-čių 
židinio vienetas lapkričio 11 
d. turėtame susirinkime pa
siskirstė pareigomis: seniū
nu skautininkas Juozas Pa
žėra, seniūno pavaduotojais 
Kazys Prišmantas ir Anta
nas Mažeika.

Naujasis židinio seniūnas 
patiekė numatyto veikimo 
darbotvarkę, kuri susirin
kusių židiniečių visuotinai 
priimta, židinys numato pa
gyvinti savąją veiklą.

• Solistė Florence Korsa
kaitė, lapkričio 4 d. Los An
geles Lietuvių Demokratų 
Klubo pobūvy padainavo 
keletą dainų. Į pobūvį atsi
lankė iipie'vjjO žmonių.

• Juozas Gilys, anksčiau 
gyvenęs Clevelande, Ohio, 
dabar su sūnumis Vladu ir 
Rimu gyvenąs Los Angeles 
mieste, sveikatai pataisyti 
turėjo atsigulti į ligoninę. 
Juozas Gilys yra Tautinių 
Namų, SLA ir kitų organi
zacijų narys.

Ar jis turi ką valgyti, o gal jis sulysęs ir išbadėjęs. Gal jo 
niekas nenorėjo priglausti, bet tada Dievas tikrai — jis 
buvo dar toks mažas, toks mažas berniukas, pone Rei- 
noldai. Kaip jis galėtų atrodyti? Aš visą laiką gyvenau 
tik dėl jo, tačiau kiekvienam žmogui kartą ateina aki
mirka, kurią atsiveria tikrovė, ir man ši akimirka atėjo 
šį rytą. Aš žinau, kad niekada daugiau jo nebepamatysiu.

— Atsiprašau, kad to paklausiau, — tyliai pasakė 
Reinoldas. — Tikrai, man nepaprastai gaila. — Jis paty
lėjo ir paskui pridūrė: — Ne, tai netiesa, aš nežinau ko
dėl taip pasakiau. Aš džiaugiuosi, kad tamstą to paklau
siau.

— Keista, bet ir man linksma, kad aš tamstai papa
sakojau, — pasakė Grafas, išgėrė ligi dugno stiklinę, vėl 
įsipylė, žvilgterėjo į laikrodį ir, kai vėl prabilo, jo balsas 
buvo įprastinis: energingas, kapotas ir ironiškas. — Deg
tinė padaro žmones melancholiškus, bet ji ir vėl išsklaido 
melancholiją. Laikas į kojas, drauguži, 
praėjo. Mes negalima čia amžinai sėdėti 
pamišėliui galėtų. ateiti idėja tuo Hidu

— Tai Jeningas tikrai turi grįžti?
— Taip. Jei jie jo neatgaus, tai...
— Tai galas Janscio žmonai ir Julijai — ar ne taip 

norėjai pasakyti?
— Gaila, bet taip yra.

(Bus daugiau)

Valanda beveik 
ir laukti — tik 
pasitikėti.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

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

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

L. Kančausko nuotrauka

A.A. KAZIMIERAS MOTIEKA 
miręs pernai lapkričio 18 d. Los 
Angeles mieste sulaukęs 60 metų 
amžiaus. Kilęs iš Panevėžio 
apskr. Buvo Tautinės Sąjungos 
ir Susivienijimo Lietuvių Amer i-
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koje 75 kuopos narys. Įsteigus 
Los Angeles Tautinių Namų bend
rovę, Kazimieras Motieka ir jo 
žmona Ona Motiekienė buvo vieni 
iš pirmųjų, kurie savo darbu ir 
šimtine dolerių įsijungė į Tauti
nių Namų organizaciją. Bendro
vei nupirkus namus Kazimieras 
Motieka buvo tų namų tvarkyto
jas, šeimininkas. Liūdi organi
zacijos, minėdamos savo nario, 
Kazimiero Motiekos mirties me
tines, liūdi ir jo žmona Ona Mo
tiekienė, kuri ir toliau savo dar
bu talkininkauja įvairioms los- 
angeliečių organizacijoms.

DŽIUGI NAUJIENA!
Siunčiame mūsų skanius kepsnius maisto ir 

delikatesų krautuvėms visoje Amerikoje
čikagiečiams jau gerai yra žinomas 

puikus Brighton Bakery Felikso Macke
vičiaus gaminių skonis. Gyvenantieji ne 
Chicagoje gali apsirūpinti skaniais Brigh
ton Bakery gaminiais: Raguoliu (Baum- 
kuchenu), lietuviškais biskvitais, įvairių 
skonių pyragaičiais, aguoninėm babkom, 
medauninkais, mazurkomis, lietuviško
skonio keksais, įvairiais tortais, aštuonių rūšių duona ir ki
tais gaminiais. Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERA 
pasiųs jums paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš ku
rio pasirinksite kas jums yra reikalinga, čikagiečiai gali 
vietoje (kepykloje) gauti jau pagamintų prancūzišką tešlą, . 
iš kurios patys namie pasigamins sau pageidaujamus kepsnius.

BRIGHTON BAKERY GAMINIŲ REIKALAUKITE VISOSE 
MAISTO KRAUTUVĖSE, KAIP CHICAGOJE, TAIP IR 

KITUR.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46 th Place

Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1250

kviečiame mūri taupiu ris kusi
Kl/ Of MOKAME UŽ BONU
W4fo TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUDDAMDS VIS NAUJOS
DOVANUS TAUPYTOJAMS

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
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MOTERYS BALFO VEIKLOJE
Aš nežinau, ar mano žodžiai į Jūsų širdis pasibels, 
O gal nukris, kaip tylią naktį rasotas žiedas nuo 

obels, — rašo BALFui laiške Gražina iš Suvalkų trikam
pio, iš kitų sužinojusi, jog tokia organizacija yra.

Lietuviai nuo seno turi labai daug sukurtos poezijos 
apie mūsų tautos ir paskirų žmonių vargą, o dar dau
giau turi liaudies kūrybos. Nemaža jos ateina ir dabar, 
ypač iš Sibiro tremtinių lietuvių padėkos laiškuose BALF 
už gautą paramą. Ir dažnai šalpa daug pasitarnauja ko
voje už tautinį išlikimą svetimame krašte ir tyliąją rezis
tenciją okupantui, štai viena lietuvaitė rašo:

Nėra dainos gražesnės už lopšinę, kurią dainavo sup
dama mama,

Nėra šalies gražesnės už tėvynę, kurios per amžius 
vardas — LIETUVA.

Nėra didesnės laimės, kaip toji valanda, kai dvasi
niam ir fiziniam skurde

Tave ir tyruose suranda nežinomo brolio dosni ranka.
Mes patys dažnai nesuvokiame, kaip vertinga yra 

mūsų kartais nenoromis numesta kukli auka vienam ar 
kitam lietuviškam reikalui, šiuo atveju BALFui, kuris 
savo XI-me Seime, įvykusiame spalio 12 d., Baltimorėj 
tarp kitų priėmė ir tokią rezoliuciją:

Seimas reiškia nuoširdžią padėką BALFo uoliesiems 
veikėjams skyriuose ir tiems pavieniams, kurie dirba ten, 
kur nėra skyrių ir gausiai papildo BALFo lėšas.

Aš noriu čia priminti, kad tų pavienių BALFo dar
buotojų tarpe bene daugiausia yra lietuvių moterų. Ta
čiau, jų ir steigiant BALFą, iš 25 direktorių į pirmąjį di- 
rektoriatą buvo išrinktos 4 moterys: N. Gugienė, V. Koli- 
čienė, E. Paurazienė ir E. Samienė. Kai kurios iš jų net 
iki šiol tose pareigose tebėra.

Tai džiugu ir savaime suprantama, kad šalpos dar
bas didžiąją dalimi priklauso moterims, kurioms pati pri
gimtis suteikė jautrią širdį ir dosnią ranką artimui.

BALFo vadovybėje buvo tik keturios moterys, bet 
jo veikloje aktyviai reiškėsi tūkstančiai mūsų pirmųjų 
ateivių lietuvių moterų. Jos aukojo visą savo poilsio laiką, 
įvairiais būdais talkindamos BALFui įgyvendinti savo 
užsibrėžtus šalpos planus.

Reiktų gilesnio studijinio rašinio, kad išvardinus vi
są eilę buvusių BALFo vadovybėje ir šiaip daug pasidar
bavusių moterų.

Lietuvės moterys visais laikais yra daug. naudingų 
Lietuvai ir jos žmonėms darbų paskirai atlikusios, bet 
organizuotam, viešam pasireiškimui buvo tiek kuklios, 
nedrąsios, jog pirmame savo suvažiavime Lietuvoje 1907 
metais atsisakė fotografuotis bijodamos, kad jas neiš
juoktų ir neapšmeižtų.

Kalbant apie lietuvių moterų veiklą BALFe, įsidėmė- , 
tina, kad šiemet BALFo vajaus komitetą New Yorke pir
mą kartą BALFo istorijoje sudaro vien moterys; dr. Ona 
Labanauskaitė — pirm., Helena Kulber, Birutė Novic- 
kienė ir Bronė Spūdienė vicepirmininkės, dr. Marija Žu
kauskienė — - sekretorė ir Marija Virbickienė ižd. Gene
ralinio Konsulo žmona Regina Budrienė yra garbės pir
mininkė.

Didelė vajaus darbų ir rūpesčių dalis teks, žinoma, 
BALFo įstaigos sekretorei J. Grigienei.

BALFo vajus New Yorke jau prasidėjo lapkričio 4 
dieną ir baigsis gruodžio 4-tą. Komitetas iau išsiuntinėjo 
kvietimą aukoti, pridėdamos vokelius grąžinimui su auka. 
Tenelieka nė vieno newyorkiečio numetusio vokelį į krep
šį. Prisiminkime tų jaunų lietuvaičių žodžius, kurioms li
kimas neskyrė gyventi laisvėje ir laimėje. E. čekienė

Žuvusiesiems paminklas, stovėjęs Karo Muziejaus sodelyje Kaune, 
kurį Lietuvos okupantas nugriovė, tuo bandydamas pašalinti Nepri
klausomos Lietuvos pėdsakus...

LIETUVOS KARIUOMENE IR
VALSTYBE Povilas Dirkis

Lietuvos simboliai: Vytis ir 
Trispalvė, yra prisidengę gilaus 
liūdesio ženklais. Jie primena 

kiekvienam lietuviui, kur jis bū
tų, ar gyventų, kad jo Tėvynė 
Lietuva yra didelės tragedijos 
ištikta ir kad dalis jos ištikimų 
vaikų yra išsklaidyti po platųjį
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KVARTETAS
Kvarteto terminas nėra naujas. 

Juo naudojasi ir žymusis rusų 
Krylovas, kurdamas pasakėčias. 
Man būnant rusų pradžios mokyk
loje teko dalyvauti kvarteto pa
sakėčios atpasakojime - vaidy
boje. Kvarteto mintį nupasakojo

buvo sunaudotos? Kaip pasielg
ta su Valiuko žygiu? Kaip su 
ALB žygiu Washingtonan?

Kol Beržinis neduos rimtų pa
aiškinimų čia iškeltais klausi
mais, tol ALT jis neišteisins 
juokais ir pokštais.

A. Musteikis 
Detroit

ATEITIS PARODYS...

Susidaro įspūdis, kad paskuti
niu laiku Vienybės linija dėl "kul
tūrinio glėbesčiavimosi" su Lie
tuvos pavergėjais lyg ir keičia 
savo kryptį, t.y. nebruka per jė
gą to "bendradarbiavimo", kaip 
tai buvo prieš keletą mėnesių.

Šiuo atžvilgiu, tiesiant senu-

tės Vienybės nugurkaulį, daug 
prisidėjo ir Dirva, kur B. Rai
los, St. Žymanto, R. Kezio, J. 
Smetonos ir kitų šmaikštūs 
straipsniai atkreipė visuomenės 
dėmesį. Be to, gyvenant čia Vie
nybės pašonėje, tenka patirti, kad 
daug jos skaitytojų atsisako pra
tęsti prenumeratą dėl pažiūros 
"kultūrinio bendradarbiavimo" at
žvilgiu, kas be abejo kelia susi
rūpinimo Vienybės leidėjams.

Taigi, atrodo, kad visuomenės 
protesto balsai ir smūgis "per 
kišenę" turėjo reikšmės ir pri
vertė Vienybės moterėles pagal
voti savo linijos prasmingumu.

Nežinia, ar šis traukimasis nuo 
"kultūrinio bendradarbiavimo" 
pozicijos yra tik Vienybės pėdų 
mėtymas, ar principinis pažiū
ros keitimas. Ateitis parodys. Jei 
Vienybė pastoviai atsikratys 
(kaip ir visi kiti lietuviški laik
raščiai) nuo Kremliuje iškeptos 
bendradarbiavimo sąvokos, tai 
bus miela ir malonu Vienybę vėl 
įskaityti į garbingų ir patriotinių 
lietuviškų laikraščių tarpą.

K.J.
Woodhaven,N.Y.

pasaulį, o likusieji savajame 
krašte ir ištrėmimuose be pasi
gailėjimo, pačiais niekšingiau
siais būdais raudonojo okupanto 
naikinami ir žudomi. Ir nors 
lietuvis kovotojas ir yra tos liūd
nos dabarties prislėgtas ir tra
gedijos pritrenktas, tačiau jis 
dvasioje nepuola ir, svetimoje 
žemėje gyvendamas, su pagarba 
ir meile prisimena kario kovoto
jo dieną, t.y. lapkričio 23 dieną, 
kuomet prieš 44 metus buvo iš
leistas įsakymas atkurti Lietuvos 
kariuomenę.

Lapkričio 23-ji yra viena, po 
Vasario 16 dienos, reikšmingiau
sių datų nepriklausomosios Lie
tuvos kūrimos istorijoje. Ji sim
bolizuoja ne tik Lietuvių kariuo
menės atkūrimą, bet ir Lietuvos 
atsikūrimo realią pradžią. Be to 
nepriklausomosios Lietuvos ka
riuomenė nebuvo mūsų kariuo
menės pradžia. Tai buvo tik at
gaivinimas savosios ginklo jėgos 
po šimto su viršum metų. Pir
mosios neprikl. Lietuvos kariuo
menei organizuoti karo dalinių 
įsakymas, išleistas 1918 m. lap
kričio 23 d. sostinėje Vilniuje, 
tikrai sieja mus su senąja Lie
tuvos valstybe, tvirtai suriša lie
tuviškos karo istorijos raidą, ku
ri buvo pertraukta ilgų vergijos 
ir svetimųjų priespaudos metų.

Taigi, lapkričio 23-ji yra kar
tu ir Lietuvos atkūrimo diena. 
Vienas dalykas -- nepriklauso
mybę paskelbti, kitas dalykas 
-- ją apginti, kuomet kaimynai 
nepaiso jokių apsisprendimo tei
sių. 1918 m. vasario 16 d. pa

buvusi rusų mokytoja. Kvartetu, 
esą, pajuokiami muzikantai, ku
rie nemoka griežti. Kaip jie be- 
susėstų, o vis tiek gerps muzi
kos neišpildys.

Panašiai yra su mūsų ALT 
kvartetu. Jis per sėdinėja nuo vie
nos kėdės ant kitos, o gero susi- 
grojimo nėra ir nėi'a. B. Berži
nis mėgino ginti kvartetą, bet jo 
gynyba silpna. Jeigu ALT per vi
sus šiuos metus tegalėjo pasi
keisti kėdėmis, rodo, jog Kry
lovas buvo teisus sakydamas, kad 
kėdžių pasikeitimu kvartetas vis 
tiek nesusigros ir geros muzikos 
nebus.

Jei B. Beržinis norėtų apgin
ti ALT, reikia įrodyti, ką padarė 
gerą lietuvių bendruomenei ir 
krašto vadavimui per paskutinius 
10 metų, išleisdamas apie 100 
tūkstančių dolerių vien tik in
formacijos biurui. Kur gi toji 
informacinė knyga? Kur gi lie
tuvių ištremtųjų į Sibirą ar ki
tus kraštus prievartos darbams 
sąrašai? Kaip gali įrodyti pa
sauliui Maskvos banditų kruvi
nus darbus? Kaip gi tos lėšos

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu 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

Chortered and Suparvhad by United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phana: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

skelbtasis Lietuvos nepriklauso
mybės aktas būtų likęs neįgyven
dintas be kariuomenės pagelbos. 
Neužteko paskelbti aktą, neužte
ko pradėti organizuoti valstybės 
administraciją, bet’ pirmoje ei
lėje reikėjo šaukti jaunus vyrus 
į kariuomenės dalinius, stoti sa
vanoriais. Jiems teko ginkluotų 
kaimynų pasikėsinimus sutram
dyti ir tik savanorių ryžto dėka 
kraštas nuo įvairiaspalvių už- 
grobikų buvo išvalytas ir Vasa
rio 16 d. akto nutarimai įgy
vendinti. Taigi, niekas šiandien 
negali pasakyti, kad kariuomenė 
Lietuvos kūrimosi metu nesuvai
dino svarbaus ir garbingo vaid
mens. Lietuvos kariai - kovoto
jai, savanoriai - kūrėjai parodė 
didžiausią pasiaukojimą, narsu
mą, ryžtą ir savo krašto meilę. 
Kas gi tai skatino ar rėmė? Ko
kios gi tuo laiku buvo konkrečios 
užmokesčio perspektyvos? Jokių. 
Tad kas gi jį vertė eiti aukoti sa
vo brangią gyvybę ant tautos au
kuro?

Tai buvo tyra savam kraštui, 
savajai tėvynei, savų žmonių mei
lė ir didysis laisvės troškimas.

Lietuvos kariuomenė buvo mū
sų tautos kūno ir sielos neatski

riama dalis. Kaip matome, Lie
tuvos'kariuomenė nebuvo iš dau
sų nukritusi, bet buvo mūsų tau
tos kūdikis: kūdikis savo atsida
vimu, meile ir besąlyginiu pa
klusnumu. Ji buvo savotiška ne
liečiamybė, kaip kiekviena auka. 
Pagrindinis jos tikslas: vardan 
tiesos ir meilės nugalėti melą, 
smurtą ir aukotis savo tautiečių 
labui.

O kas dabar atskleis buvusio 
kario-kovotojo veidą? Kas žvelgs 
į jo nuveiktus darbus ir įvertins 
jų reikšmę? Apie nueitą kario- 
kovotojo kelią gali kalbėti tik tas, 
kuris Juos sekė, jautė ir drauge 
kovojo už tuos pačius idealus.

Suprasdami Kariuomenės Šven 
tės prasmę, jaučiame, kad ypa
tingu susikaupimu ją privalome 
mirfėti ir dabartinėse aplinkybė
se, kada tiek daug heroizmo pa
vyzdžių, tiek dar vargo, ryžto ir 
narsos pareikalaus iš mūsų Tė
vynės išsilaisvinimo žygis, nes 
pasaulinių įvykių banga vėl mus 
visus atbloškė į tą tašką, kuriame 
buvome prieš 44 metus ir vėl 
mus stato priež uždavinį -- vie
ningom jėgom, pasišventimu ir 
nepalaužiamu akaklumu užtikrin
ti savo tėvynei laisvę.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

DONALD B. JOHNSON

FUNERAL HOMES

MARSHALL B. ana JAMES H.

BEDFORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROUNING TERRITORY
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THE E. B. BROWN OPTICAL 
COMPANY

UNION COMMERCE BLDG. ARCADE
MAin 1-2428
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BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS and WRECKING CO.

4343 West 130th St. WO 1-4488
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PADĖKOS DIENOJ

CARCIONE AND SONS 
PLASTERING CONTRACTORS

PLASTER REPAIR DRY WALL AND 
TAPEING EAST OR WEST

16300 Raymond Rd. MO 2-6743 Maple Heights

z
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PADĖKOS DIENOJ

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO

AIR CONDITIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822
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FROM

JUDGE

T1IE0D0RE M. WIUUM8
MUNICIPAL COURT

MELROSE PARK LIETUVIU 
BENDRUOMENE
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TAS-TEE GATERING 
COMPANY

6612 MADISON AVĖ. ME 1-2468
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Wm. H. BROWN REALTORS

17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400
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WILSON PURE 011
SERVICE STAT10N

8000 Bessemer Avenue DI 1-9807
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BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS & WRECKING CO.
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Lietuvių Bendruomenės Mel- 
rose Park apylinkė lapkričio 24 d. 
rengia Aldonos Valeišaitės-Bru- 
sokienės Aukėjamo Šokio Stu
dijos ir pianisto Alvydo Vasai- 
čio vakarą - koncertą.

Panašių pranešimų mūsų spau
doje gana gausu, ypač Chicagoje. 
Bet Melrose Park nėra Chicaga, 
tai atskira lietuvių kolonija.

Kada šioje apylinkėje apsigy
veno pirmieji lietuviai, tikrų ži
nių nėra, bet jau 1914 metais čia 
buvo suorganizuota šv. Jono Drau
gystė. Po jos sekė, turinti pana
šius tikslus, šv. Onos Draugystės 
įsteigimas. Susijungus trims at
skiriems klubams, atsirado Pro- 
viso Lietuvių Susivienijimas, Vy
čių kuopa, SLA kuopa, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubas ir t.t. 
Visos tos organizacijos buvo dau
giau ar mažiau fraternalinio po
būdžio pagal to meto sąlygas. 
Čia buvo suorganizuotas lietuvių 
mišrus choras. Sis choras gie
dojo netik lietuviškas giesmes 
italų parapijos bažnyčioje, bet 
rengė ir koncertus. Šioje kolo
nijoje mūsų tautietis-žemaitis 
rėžė rinkimines kalbas itališkai 
ir laimėjo rinkimus į vietos mies
telio tarybą. Kad tais laikais lie
tuviai čia turėjo nemaža įtakos, 
liudija ir tas faktas, kad italų pa
rapijos klebonas rado reikalo 
pramokti tiek lietuviškai, kad ga
lėtų klausyti lietuvių kalboje iš
pažinčių ir perskaityti šv. Evan
geliją.

Dabartiniu metu kai kurios or
ganizacijos likvidavosi, kitos 
merdėja, nors dar dauguma tų 
organizacijų narių yra stiprūs 
ir kūnu ir dvasia.

Po II-jo Pas. karo šioji lie
tuvių kolonija vėl padidėjo.

Iš anksčiau čia įsteigtų orga
nizacijų stipriausiai laikosi Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klubas. 
Nors ir ši organizacija negali 
labai pasigirti natūraliu prieaug
liu, bet kaip ankstyvesnė taip ir 
dabartinė Klubo vadovybė siekia 
artimo bendradarbiavimo su čia 
veikiančia Bendruomenės Apy
linkės Valdyba. Lietuvių Piliečių 
klubui iki šiol pavyko pravesti 
lietuvių atstovą miestelio tarybo
je, o tai reiškia, kad vietos lie
tuviška visuomenė pajėgė pasi
rodyti esanti vieninga. Turėti at
stovą miestelio taryboje reiškia 
politinį svorį. Šiais metais pavy
ko susitarti su miestelio viešą
ja biblioteka, kad būtų nupirkta 
lietuviškų knygų už bibliotekos 
pinigus. Žinoma, tai nebuvo didelė 
problema, kada bibliotekoj tar
nauja čia gimęs lietuvis, kuris 
Lietuvių Piliečių klubo ir Bend
ruomenės Melrose Park Valdy
bos narys. Klubo pirmininkas, čia 
gimęs lietuvis, kartu yra ir mies
telio tarybos narys, ir LB Mel
rose Park valdybos narys. Kada 
vyksta koks lietuvių parengimas, 
miestelio vadovybė labai domisi, 
kiek juose lietuvių dalyvauja: ar 
verta su jais skaitytis, ar jie vie
ningi ir kiek nuo jų priklauso vie
tos rinkimai.

Tad paprastai, kai čia yra koks 
parengimas, nors ir grynai kul
tūrinis būtų, pademonstruojama 
vietos lietuvių politinė jėga. Ir

šio parengimo programa buvo pa 
rinkta taip, kad ji būtų supran
tama netik lietuviui, bet ir sve
tima kalba kalbančiam. Dėmesys 
kreipiamas ir į tai, kad ji būtų 
įdomi suaugusiems ir jauniems.

Stasys Vidmantas

KENOSHA

Kariuomenės šventės 
minėjimas

D. L. K. Kęstučio šaulių 
kuopa Wisconsine ruošia 
kariuomenės šventės minė
jimą, lapkričio 25 d., 3 vai. 
po pietų, šv. Petro parapi
jos svetainėje, 5108 — Se- 
venth Avė., Kenosha, Wis.

Tą pačią dieną 9 vai. 30 
min. iš ryto šv. Petro baž
nyčioje bus laikomos pamal
dos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

Įvairią meninę programą 
atliks Kenosha, Racine ir 
Waukegan lietuvių jauni
mas. Kalbės agr. Antanas 
Šantaras.

Po programos bus šokių 
muzika. Veiks baras ir vir
tuvė.

Maloniai kviečiame visus 
vietos ir apylinkių lietuvius 
šiame minėjime dalyvauti.

Valdyba

• LB Kenosha apylinkė 
lapkričio 11 d. suruošė kon
certą, kurio programą iš
pildė solistai Algirdas Bra
zis ir R. Mastienė. Akompo- 
navo muzikas Vladas Jaku- 
bėnas.

Solistai savo puikiu dai
navimu sužavėjo publiką, 
nesigailėjusią visiems trims 
programos dalyviams katu
čių.

Apylinkei pirmininkau j a 
Jonas Milišauskas.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir

melskis Padėkos Dienoj

M. 0. MATTLIN
SPINET PIANUS OF

DISTINCTIŪN

E ašy Terms can be 
Arranged

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633
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RICHMAN BROS.

JO STORES IN GREATER

CLEVELAND
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Harvey M. Young Insurance

17522 Harvard Avė.
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AVA 1-5577
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GAZELLE RESTAURANT
SERVING THE FINEST FOODS

1132 Euclid Avė. CH 1-4540
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CHIN S REP DRA60N 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE- 
AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

| J ALĖ RŪTA

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(15)
— Tai kaip visi darbai, Frank?
Danguolė šypsos. Jos balti dantys — kaip gyva

tės geluonis. Man protą aptraukia migla. Kaip gyva
tės geluonis . .. Prisimena ji, prisimena ir man prime
na savo gudrių akių žvilgsniu. Girtas buvau tada. Bet 
aš visada girtas, ją pamatęs. Net ir kai mano liūnai 
kosuliu pavirsta. Girtas buvau, kai Gailutė miegojo, 
o ji tik su baltiniais sėdėjo ant lovos. Tony buvo išva
žiavęs, kaip dabar. Įėjau kažko paklausti. Būk tai pa
klausti . . . Sugriebiau už pečių ir ėmiau bučiuot, ir 
ėmiau bučiuot. . . Suriko iš pradžių, paskui nesiprie
šino ... Bet po kelių sekundžių pastūmė:

— Eik nekvailiojęs.
Ir man pasirodė, kad lūpas nusišluostė atgalia 

ranka. Paskui ranką Į paklodę nutrynė . . . Lyg purvą, 
dėmę, lyg aš būčiau šlykštynė ... Tai buvo seniai, be
veik prieš dešimtį metų. Jaunesnis buvau. Ar nėra 
gražesnių mergų už tą, bjaurybę, gražią daktarę? Bet, 
turbūt, norėjau išmėginti, ar man galima prie ponų 
prisiliest. Ir pamačiau, kad ne. Juk nebūčiau prarijęs, 

nebūčiau supurvinęs. Buvau nusiprausęs, baltais marš
kiniais . . .

Amžinas kvailys, amžinas juodas bato aulas, nera
liuotas esu jautis . .. Poniutės pajuokai, pasibjaurė
jimui ...

Ir pradėjau jos neapkęst. Pradėjau dar labiau jos 
trokšt ir labiau neapkęst. Kiekvienas jos žvilgsnis at
rodė man erzinimu ir pajuoka, paniekinimu ir vilioji
mu. O kiekvienas žodis — tiesimu nagų prie mano 
turtų. Marės ir Antano, ūkis ir namai. Laukai ir tro
bos. Antano ir Marės tėvų. Vaikai paveldi. Lygiai. 
Vaikai — įpėdiniai. Sūnus ir duktė. Abu lygiai. Kar
tais jos užuominos man sugniaužia nagus, net skauda. 
Rodos, griebčiau ir pasmaugčiau. Rodos, jei įslinkčiau 
dabar į miegamąjį, kai nėra Antano, kai mergaitė mie
ga, bučiuočiau ją iki pašėlimo ir kartu pasmaugčiau. 
Kad amžinai užsimerktų tos gražios ir godžios akys. 
Kad tos lūpos nebesišaipytų ir nebetartų dviprasmių 
žodžių. Tony neuždirba. Tony gali grįžti ir į namus, į 
tėviškę. Antanas ir Marė, — abu Dainorynės vaikai. 
Gailė irgi. Kai Marė ir Antanas mirs, viskas liks Gai- 
lei.. .

O kur aš? O kas čia turtą sukrovė? Gyvate, kas 
gyvenimą savo supylė į šitą stiklinę, išvarvino po lašą 
prakaitą ir kraują?

Išlindai iš kažinkūr ir nori dabar visa susiglemžti 
sau ir savo vaikui. Kas tu man? Sesuo? žmona? Kas 
tu man? Merga? Piršto prie tavęs pridėti negalima. 
Per švari. Per poniška. Per graži. Per jauna. Per mo

kyta. Spjaut man, kad tu daktarė? Pastipsiu, bet tavo 
gydymo neprisiimsiu.

Ir, va, susitinkam, pakšt į žandą, pabučiuoja. Reiš
kia, giminės. Po stiklelį išgeriam. Imam šnekučiuotis. 
Vaidinam. žinau, jai tiek aš tereiškiu, kiek katei pelė. 
Aš jai nei ne žmogus. Juodadarbis, jungo jautis, blo
gas Marės vyras . .. Dėl Marės ligų — aš kaltas. Dėl 
uošvės keiksmų — aš kaltas. Aš ją erzinąs, mane la
biausiai keikianti, čia nusišypsau. Tik aš vienas žinau, 
kad senė daugiausiai keikia, ką labiausiai myli.

— Tai ar duosi dar išgert, Pranai? — girdžiu 
Danguolės žodžius. Pritildytus, kaip gyvatės šnypšti
mą prieš geliant.

žinau, ji išgers. Jei Tony negrįš — dar vieną ir 
dar vieną ... O paskui degančiais žandais ir blizgan
čiomis, kaip katės, akimis žiūrės j mane ir kalbės, žiū
rės į mane, vis labiau suglumstantį, ir šaipysis, ir kal
bės užuominomis, ir svarstys savo išmintingais paly
ginimais. Ir užbaigs:

— Tau reikia eit į bažnyčią, Pranai. Senas jau, 
greit mirsi, laikas į tikėjimą grįžti. Ar gi motina ne
mokė Dievo meilės?

Taip, taip. To bestigo! Ji man bažnyčią primins, 
melstis pamokys! Nereikia man ponų Dievo! Į bažny
čią tegu vaikšto tinginiai ir veltėdžiai! Aš turiu savo 
širdy. Ką motina įdėjo, nepamečiau. Bet kas jai darbo, 
kaip gyvenu! Kas jai darbo, kaip mirsiu ir kam turtas 
pasiliks!

(Bus daugiau)
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DAINOS IR POEZIJOS KONCERTAS
Vietos visuomenėje išaugę ir 

subrendę jauni menininkai -- 
kontraltas Carol Bowen, barito
nas Liudas Stukas ir deklamuo- 
toja Irena Vėblaitienė -- ryžo
si pateikti savajai visuomenei 
tikrą staigmeną, t.y. nepaprastą 
dainos ir poezijos koncertą, ko
kio čia niekad nėra buvę. Pir
mą kartą toks savistovus ir pla
čios apimties kalbamųjų meni
ninkų koncertas įvyksta gruodžio 
9 d. 4:30 v.v., Lietuvių Laisvės 
Salėje, Elizabeth, N.J. Šis kon
certas pilnai parodys jaunatviš- 
ką’energiją spinduliuojančių me
nininkų pasiekimus ir sugebėji
mus. Antra, jis skiriamas kaip 
padėka visuomenei, kuri juos rė
mė, stebėjo, ir skatino, kad visi 
drauge dabar galėtų pasigerėti 
pasiektaisiais vaisiais. Tai me
nininkų ir visuomenės bendra 
šventė, bendra demonstracija, 
turinti gilesnę reikšmę ir pras
mę vietos visuomeninio gyvenimo 
veikloje.

Newarko ArtsHighSchool. Vėliau 
kaip choristė ir solistė dainavo 
Elizabetho parapijos ir Rūtos 
choruose bei įvairiuose pobū
viuose. Koncertavo Philadelphi
joje, Brooklyne ir Long Island, 
N.Y. Ilgesnį laiką dainavo 
Margherita & Bianchi’s Klube, N. 
Y. Kontralto partijas dainavo Ai
doj, Trubadure.ir Gosi FanTutti, 
kurias statė Arnotti Opera New 
Yorke. Paskutiniu metu ji daina
vo Dorabellos partiją Cosi Fan 
Tutti operoje, pastatytoje Oyster 
Bay New York. Savo dainavimo 
meną tebetobulina pas garsiąją 
mokytoją LeilaLivian, NewYork.

CAROL BOWEN

Pirmasis koncertuojančio tre
jetuko narys yra Carol Bowen. Ji 
gimė ir augo Elizabethe. Šiuo me
tu gyvena New Yorke. Jos motina 
lietuvė. Pirmuosius dainavimo 
žingsnius pradėjo lankydama

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj 
PADĖKOS DIENOJ

IN BEHALF
of vour

CITIES SERVICE PEALER
LIUDAS STUKAS

Alfonso Dargio kūrinių paroda Chicagoje

Dailininko ALFONSO DARGIO meno kūrinys "Šviesa ir veidrodis" (aliejus), kuris drauge su kitais 
naujais jo kūriniais bus išstatytas Chicagoj lapkričio mėnesį atidaromoj parodoj Standard Federal 
Savings and Loan Association patalpose, 4192 Archer Avė. Dargio kūrybą stebint, sako dail. Mikas 
Šileikis, junti žaižaruojančias dramines spalvas, ekspresionistines emocijas, filosofijos ir mistikos 
užuominas. Dargis siekia savęs išsireiškimo nepriklausomai ir nepakartodamas siužetų... Gi Roches- 
terio meno kritikė Jean Walrath apie paskutinę jo parodą rašo: Žaižaruoją, paslaptingi, vilioją Alfon
so Dargio paveikslai, kurių spalvos ištrauktos iš lietaus, iš raudonų gaisrų ir iš Siaurės Pašvaistės, 
mane įtikino, kad Dargis, kaip menininkas, gyvena mažiausia dvi mylios virš žemės...”

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

ALUED ELECTRIC SEWER 

CLEANING COMPANY 
R. P. Herschman Prop.

ROTO - ROOTER SERVICE
West Side East Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

Liudas Stukas, gerai pažįsta
mas iš jo koncertų, duotų pla
čioje apylinkėje. Jis gimė, augo, 
brendo ir tebegyvena Hillside.N. 
J. Baigęs New Yorko Universite
te muzikos kursą, šiuo metu dės
to muziką Mountainside High 
School ir eina vargonininko pa
reigas Harrison parapijos baž
nyčioje. Balsą tebelavina pas 
Leila Livian. Jo energingas reiš
kimasis per radiją, televiziją, 
koncertus ir įvairią visuomeni
nę veiklą padarė jį vieną iš po
puliariausių dainininkų rytinėse 
Amerikos valstybėse.

Irena Veblaitienė yra gimusi 
Lietuvoje. Antrojo pasaulinio ka
ro sūkuriams nutraukus pradėtas 
piano ir dramos studijas, ji pasi
rinko žodžio meną - deklamaciją,

kuria sėkmingai pasireiškė įvai
riose šventėse, minėjimuose, ir 
koncertuose. Šiuo metu studijuo
ja matematiką, SetonHali univer
sitete.

IRENA VEBLAITIENĖ

dramos mėgėjai, atkviesti 
"Darbininko”.

• Vytauto Kasiulio, gy
venančio Paryžiuje, paveik
slų paroda atidaroma lap
kričio 17 d. D’Alessio meno 
galerijoje New Yorke.

• Jūratė Daktaraitė, So
vietų Sąjungos moterų 
krepšinio rinktinės dalyvė, 
lapkričio 8 d. žaidė savo ko
mandoje prieš JAV moterų

krepšinio rinktinę New Yor
ko Madison Sąuare Gar- 
den’e. Sovietų rinktinė, rug
sėjo mėn. Paryžiuje išsiko
vojusi Europos meisterio 
titulą, rungtynes prieš ame
rikiečių moteris laimėjo 
dviejų taškų persvara. So
vietų moterų krepšinio rink
tinę treniruoja Stepas Bu
tautas, kuris taip pat buvo 
atvykęs su rinktine į New 
Yorką. (jso)

sol^it,s()right,and(Ji,^)Te/TeshingĮ

enjoy
STROH’S

and taste what fire-brevving j
does forbeerflavor!

S

Alaus gaminimas tiesioginiu virimu ant ugnies su
kuria sąlygas lengvesniam, švelnesniam ir geresniam 
alaus skoniui pagaminti... ir Stroh’s yra vienintelis 
Amerikoje ugnimf darytas' alus! Ragaukite Stroh’s. 
Visuomet geriausia kokybė ... populiarios kainos!

s/noo 
fin- 
brewed

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

Koncerto programa numatyta 
plati ir įvairi. Ji apims religi
nės, tautinės ir operinės muzi
kos sritis su atitinkamos poezi
jos kūriniais.

Ryždamiesi pateikti visuome
nei šį nepaprastą koncertą me
nininkai nuoširdžiai siekia įpinti 
giedrios jaunatviškos dvasios ir 
gaivinančios nuotaikos į sus
tingusį visuomeninį gyvenimą. 
Jie ateina su atvira širdimi ir 
geromis intencijomis, tikėdamie
si tokio pat atgarsio ir iš visuo
menės pusės, kuriai šis koncer
tas skiriamas. (ijv)

NEW YORK

• Elenos Urbaitytės dai
lės darbų paroda buvo ati
daryta lapkričio 11 d. 10/4 
meno galerijoje New Yor
ke. Į atidarymą atvyko ne
mažas skaičius lietuvių dai
lės mėgėjų, o taip pat ir 
amerikiečių. Iš lietuvių dai
lininkų matėsi Vyt. Ignas, 
Pranas Lapė, Regina Inge- 
levičienė, Albinas Elskus, 
Laura Šlapelienė ir kt. Savo 
darbais Elena Urbaitytė vi
siškai nukrypusi į abstrak
tus.

• šeštadieninė liet, mo
kykla ir šiemet atsidėjusi 
ruošiasi tradicinei Kalėdų 
eglutei, kuri bus gruodžio 
30 d. Mokyt. J. Matulaitienė 
ruošia įspūdingą vaidinimą 
su šokiais, į kuriuos ji su
geba įtraukti ir pačius ma
žuosius ir didesniuosius mo
kinukus. Eglutės proga ruo
šiama ir didžiulė loterija, 
kuri pernai turėjo gražų 
pasisekimą.

• "Mokyklos draugai’’, 
L. Fuldos komedija, lapkri
čio 11d. buvo vaidinta New 
Yorko lietuviams akt. Vita- 
lio Žukausko režisūroje. 
Vaidino Hartfordo, Conn.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ - -

RABB JOSKA'S 6YPSY CELLAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH 
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU 

ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

PARSONS AND PARSONS

MAKERS OF WATERPR00F FABRIC 
COLLARS AND CUFFS

Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

HILDEBRANDT PROVISION CO.

3619 WALTON ME 1-3700

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800



Nr. 134 — 6 DIRVA 1962 m. lapkričio 19 d.

MUSŲ SODYBA V. APANIUS

SKAISTŽIEDĖ IR JOS PRIEŽIŪRA
Chrysanthema - skaistžiedė-- 

mėgiama rudens gėlė. Chrysan- 
themai tinka rudens gėlių kara
lienės vardas. Joks kitas daug- 
metinis augalas neturi taip gau
saus spalvų įvairumo, fantastiš
kai suformuotų žiedų,ir didelės 
variacijos augime. Turime gana 
aukštų krūmų, baigiant visiškai 
žemais arba net miniatūriniais.

Prieš 2500 metų kiniečiai su
kultūrino šį augalą ir gerokai pa
gerino kryžmavimofhybridizaci- 
još) būdu. Maždaug 1800 metais ši 
gėlė įgavo populiarumo, kad ją 
pradėjo kultivuoti ir kiti kraštai.

Chrysanthemos mus žavi savo 
dideliais garbiniuotais dekoraty
viniais, exotiškais - voro pavi
dalo, plukės arba anemonės for
mos, mažais apvaliais, kaip sa
gutė žiedais.

Trumpai apžvelkimchrysanthe- 
mos metinį augimo ciklą, prade
dant nuo ūgio iki žydėjimo.

Ūgius reikia parinkti pavasarį, 
kuomet augalas išaugina sveikas, 
stiprias atžalas. Dauginti geriau 
yra ūgiais, nei kad krūmų atski- 
rimu. Gaunasi sveikesni augalai.

Labai svarbu parinkti stiprius 
ir sveikus ūgius. Šakelių nupio- 
vimui vartoti aštrų peilį. Ūgis 
susideda iš 2-3 porų lapų, pa
liekant kotelį, apie 1 incho ilgio. 
Pasodinti ūgį į puodą (vazoną) 
ar dėžutę į žemės mišinį iš ly
gių dalių durpių ir smėlio. Pa
sodinus, gerokai apspausti, kad 
nepaliktų tuštumų.

Ūgius reikia apsaugoti nuo tie
sioginės saulės ir skerspihčio 
bent porą savaičių. Po trijų sa
vaičių ūgiai sudaro šaknis, tuo-

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

met galima suteikti pilną saulės 
šviesą. Toliau seka persodini
mas į vazonėlius arba į paruoš
tą vietą darželyje. Chrysanthe
mos mėgsta trąšią žemę, geriau
sia patręštą mėšlu.

Chrysanthemos auga įvairiose 
klimatinėse ir žemės struktūros 
sąlygose. Tačiau geriausia mėgs
ta lengvą priemolį, kurio p H 
yra tarp 6-7. Vietą darželyje rei
kia parinkti saulėtą ir žemę nu
sausintą.

Kuomet ūgiai išauga į jaunus 
augalus maždaug liepos pabai
goj ir rugpiūčio pradžioj chry
santhemos formuoja žiedus. Au
galo augime žiedų formavimas 
yra gana komplikuotas procesas. 
Dažniausia reguliuojamas dienos 
ilgumo ir temperatūros veiksnių. 
Dabar kiekvienas augintojas pri
valo žinoti, kokiam pavidale no
rėtų matyti savo chrysanthemų 
žiedus. Jei nori turėti daug žie
dų, bet žymiai smulkesnių žie
dų, tai reikia palikti natūraliam 
augimui. Bet jei pageidaujama 
mažiau žiedų, bet didesnių, tai 
reikia bent 1/3 arba kartais net 
1/2 žiedų pumpurų pašalinti, 
nuskinant iki pagrindo.

Tokiu būdu visa augalo ener
gija yra sukaupiama mažesniam 
kiekiui pumpurų. Savaime aišku 
rudenį vietoj mažų, smulkių žie
dų, suaugę chrysanthemų krūmai 
pasipuoš puikiais, didingais žie
dais.

Yra keletas kenkėjų, kurie api
puola chrysanthemas augimo me
tu. Paminėtini aphis, kelių rūšių 
žali ar juodi vabaliukai, vėliauz 
ypatingai sausros metu, pasiro
do įvairų rūšių mites arba vo- 

,riukais vad. Šiuos kenkėjus gana 
lengvai galima kontroliuoti pur
škiant Malathion 50% kas dvi sa
vaites pastebėjus kenkėjus.

Ligos, kurios dažnos chrysan- 
themoms yra miltligė, (mildew), 
(balti pelėsiai) rūdys, lapų dė
mės. Miltligei vartoti sieros mil* 
telius, kurie būna paruoštuose 
preparatuose Orthocide arba 
wettable sulphur 1 1/2 oz. 10 gal. 
vandeny. Rudis, lapų dėmes 
purkšti su Fermate 2 1/2 oz. 10 
gal. vandens.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

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

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis Padėkos Dienoj

BULKLEY BUILDING 
GARAGE

DRIVE IN FROM CHESTER AND WALK 
OUT TO EUCLID AVĖ .

EAST 15th and CHESTER AVĖ. Call CH 1-6043

DR. E. VARNAUSKAS
LANKOSI AMERIKOJE

Grįždamas iš tarptautinio kar
diologų kongreso Meksikoje, ir po 
to lankydamas įvairius medicinos 
centrus Amerikoje, dr. Edvardas 
Varnauskas praleido keletą dienų 
pas draugus Chicagojeir jos apy
linkėse.

Dr. Varnauskas nuolat gyvena 
Goeteborge, kur nuo 1957 m. yra 
medicinos docentu universitete. 
Įvykusiame kardiologų kongrese 
jis padarė tris mokslinius pra
nešimus. Dalyvių buvo apie 4000 
iš 52 kraštų. Jų tarpe nemaža 
mokslininkų. Su jais Dr. Var
nauskas diskutavo savo moksli
nius patyrimus širdies ligų sri
tyje ir užmezgė draugiškus ry
šius. Dr. Varnauskui nebuvo lem
ta sutikti atstovo iš okupuotos Lie 
tuvos prof. dr. Z,. Januškevičiaus 
(apie jo dalyvavimą tik vėliau su
žinojo).

Dr. Varnausko specialybė yra 
širdies ir plaučių ligos. Kongre
se jis paskelbė apie savo ori
ginalius laboratorinius stebėji
mus, daugiausia atliktus širdies 
kateterio pagalba (kurį jis pa
tobulino savo laiku Stockholme).

Dr. Varnauskas buvo nuvykęs į 
Houston, Texas, kur stebėjo Dr. 
De Bakey darbą kraujo gyslų li
gų srityje. Vėliau Dr. V. lankėsi 
Washingtone, D.C. Čia George- 
town University Medical School 
ir Veteranų ligoninėje susitiko su 
Dr. Edward Freis, hipertensijos 
specialistu.

John Hopkins UniversiteteBal- 
timorėje skaitėpaskaitą.apiepa- 
didėjusio anglies dvideginio įtaką 
į plaučių kraujo apytaką.

Buvo atvykęs ir į Clevelandą. 
Čia jis dalyvavo dviejuose medi
kų suvažiavimuose; pirmiausia hi
pertensijos (aukšto kraujo spau
dimo) tyrinėjimo tarybos disku
sijose, vėliau Amerikos širdies 
draugijos suvažiavime.

Bostone daugiausia laiko pra
leido Dr. Lown laboratorijoje, 
Peter B. Brigham ligoninėje.

Vėliau lankėsi Chicagoje.
Dr. Varnauskas kilimo yraku- 

piškietis. Baigęs Aušros gimna
ziją pradėjo medicinos studijas 
Kaune 1941 metais; karo metu pa
tekęs į Švediją, vėl iš pradžių 
turėjo pradėti studijuoti. Savo 
darbštumu įveikė visas kliūtis 
ir, baigęs Ūppsalos Universite
to medicinos fakultetą, 1951 m. iš
laikė baigiamuosius egzaminus. 
Specialiazavosi vidaus ligų srity
je Stockholme ir čia pasiruošė 
disertacijai medicinos daktaro 
laipsniui įgyti. Disertacija vie
šai apgynė 1955 m. ir tais pačiais 
metais ji buvo išleista anglų kal
ba Stockholme (Studies in hyper - 
tensive cardiovascular disease 
with special reference tocardiac 
function, 117 psl.). Po to gavo 
stipendiją į John Hopkins univer
sitetą Baltimorėj kur praleido du 
metus moksliniame tyrinėjimo 
darbe pas prof. Riley 1955-1957 
metais.

Dr. Varnauskas yra vedęs ir 
su žmona Solveig augina tris duk
teris.

Iš ChicagosDr. Varnauskasiš
vyko į Vakarų pakraštį, kur lan
kys medicinos centrus ir Los An
geles viešės pas savo tėvus ir gi
mines, prieš sugrįždamas į Šve
diją.

Gyd. VI. K.

SPORTAS

XIII-SIOS ŽAIDYNES CLEVE
LANDE.

XIII-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių krepšinio ir 
tinklinio varžybos įvyks 1963 m. 
balandžio mėn. 20-21 d. Cleve
lande.

Varžybose dalyvaus apie 50 ko
mandų įvairiose amžiaus klasė
se. Arti 400 lietuviško sportuo
jančio jaunimo suplauks į Cleve
landą.

Lietuviškos organizacijos pra
šomos atkreipti į šį įvykį dėme
sį ir neruošti kitokių didesnės ap
imties parengimų virš minėtomis 
dienomis.

ĮSTEIGTA DIDŽIOJI STALO TE
NISO PEREINAMOJI TAURE

Pranešame, kad Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugija įsteigė Pe
reinamąją Taurę, skirtą klubui 
stipriausiai pasirodžiusiam Sta
lo Teniso Varžybose laike viso 
sezono.

Nugalėtojas išvedamas pagal 
specialią FASK-to nustatytą taš

kų vertinimo lentelę, įvairioms 
amžiaus grupėms.

Praėjusio sezono nugalėtoju 
tapo Toronto LSK Vytis. Perei
namoji Taurė buvo įteikta stalo 
teniso "Dešimtuko Turnyro" me
tu, š.m. lapkričio 10 d. Londone, 
Ont.

FASK-tas savo ir Stalo Teniso 
K-to vardu dėkoja Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijai už rodomą dė
mesį lietuvių sportiniams reika
lams.

FASK-tas

SPORTO DARBUOTOJŲ SUVA
ŽIAVIMAS

Metinis Š. Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos suvažiavimas šaukiamas 
š.m. gruodžio 1 ir 2 d. Clevelan
de.

Suvažiavimas vyks Čiurlionio 
Ansamblio namuose.

Suvažiavimo posėdžiuose, kvie
čiama dalyvauti sportinėmis pro
blemomis besidominti visuome
nė.

Suinteresuotieji prašomi kreip
tis į Vyt. Jokūbaitį, telefonu MU-
I- 9143.

Suvažiavimą šaukia FASK-tas. 
FASK-tas.

LENGVATLETŲ DĖMESIUI!

Lengvosios Atletikos Komite
tas kreipiasi į visus lietuvių leng- 
vatletus bei klubus, prašydamas 
iki š.m. lapkričio 24 d. praneš
ti jų atsiektas pasekmes praėju
sio sezono laikotarpyje, jeigu dar 
jie nėra iki šiol to padarę.

Pasekmės yra reikalingos ge
riausių mūsų lengvatletų pasek
mių lentelių sudarymui. Pažymė
tina, kad visos oficialiose mūsų, 
varžybose atsiektos pasekmės 
yra žinomos ir jų pranešti nerei
kia. Reikalinga pranešti tik už 
lietuviškų varžybų rėmų atsiek
tas pasekmes.

Iki virš minėtos datos nepra
neštos pasekmės nebus įtrauk
tos į viešai skelbiamas lenteles, 
sudaromas vyrų, moterų ir vi
sose prieauglio klasėse.

Pasekmes prašome siųsti šiuo 
adresu:

A. Bielskus
15321 Lakeshore Blvd.
Cleveland 10, Ohio

Lengv. Atletikos K-tas

Sportininkai į II-jį 
Kultūros Kongresą

Lietuvių gyvenimo raidoje 
sportinis veikimo tarpimas labai 
palengva žengia kitų kultūrinių 
apraiškų sąrangoje, nesiimda- 
mas tvirtesnių užsimojimų spor
tiniam darbui ryškinti. Pastan
gos, kuriose būtų sutelktas visų 
sportinių pajėgų aruodas pilnam 
kūrybingam fiz. lavinimui ir spor
to ugdymui plėsti, ne visų vieno
dai suprantamas ir įvertinamas, 
todėl ir pagrindinė sporto idėjos 
linkmė kai kur nukrypsta neigia- 
mon pusėn.

Tvirtai suprasdami, kad tik 
bendrų sutelktinių jėgų surikia
vimas atneš darbo našumą, spor
tinių padalinių šeima, kurios or
ganizaciniuose praduose ir var- 
žybinėje kovų plotmėje vyrauja 
pažangumo akstinas, turi įsipa
reigoti kietesniam pasiruoši
mui, laiduojančiam kultūrinių 
vertybių rikiuotėje priderama ir 
garbinga vieta. JAV ir Kanados 
LB II-jo Kultūros Kongreso Ko
miteto fiz. lavinimosi sekcija 
kurios programinėje darbų ei
goje dalyvauja V. Grybauskas, 
Br. Keturakis, Z. Puzinauskas, 
A. Tamulynas, J. Šoliūnas ir P. 
Žumbakis, iškels paskaitos ir 
simpoziumo plotmėje, keletą bū
dingesnių sporto aktualijos pro
blemų.

Gausus sportfiiinkų atsilanky
mas, ypač Chicagoje gyvenančių 
ir įsikūrusių padalinių, sporto 
veteranų, Lietuvos krašto rink
tinių atstovų-reprezentantų, fiz. 
lavinimosi darbuotojų ir rėmėjų, 
kuriems Ši sritis artimiausiai 
turi rūpėti, dalyvaujant aktyviai 
diskusijose, labai sustiprins bend
rą fiz. lavinimosi ir sportinės 
veiklos orumą, lietuviško gyve
nimo kultūriniame kely. Tad 
kviečiame ir laukiame visų
II- me Kultūros Kongrese!

B r. Keturakis

KAS DIRVOS NESKAI
TO - DAUG NUSTOJA

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką duo
ną ir kitus skanumynus, taip pat tortus vestuvėms 
ir kitoms progoms.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

1404 East 66 Street Tel. EN 1-4551
ir trečioji krautuvė

798 East 185 Street Tel. 531-9328
(Naujosios parapijos rajone).

Čia jūs galite Įsigyti ne tik mūsų kepyk
los įvairiausių gaminių, bet ir visų rūšių maisto 
produktų.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

IORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-O2OO

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj 
PADĖKOS DIENOJ

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000
18090 MILĖS AVĖ Call MO 2-8100

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis Padėkos Dienoj

F0RSBER6 EMAMELING
COMPANY

4101 HOUGH AVĖ EX 1-9269

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis Padėkos Dienoj

THE EXCELSIOR VARNISH 
WORKS INCORPORATED

1228 West 74th Street AT 1-8600

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis Padėkos Dienoj

A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECK!NG COMPANY

SPECIALIZING IN LATE MODEL FORDS

3920 Valley Road Call SH 1-6321

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis Padėkos Dienoj

JUDGE
ALBERT A. WOLDMAN

JUVENILE COURT
WILLIAM GINTER

BAIL1FF
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CLEVELANPE 
IR APYLINKĖSE

SKAITYTOJŲ IR BEND
RADARBIŲ DĖMESIUI!

Ryšium su Padėkos Die
na, lapkričio 23 d. Dirva ne
išeis. Po lapkričio 21 d. se
kantis Dirvos numeris pa
sirodys lapkričio 26 d.

• L. V. S. ”Ramovė” Cle- 
velando skyrius ruošia ka
riuomenės šventės minėji
mą, kuris įvyks 1962 m. lap
kričio 24 d., 7 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

Minėjimas prasidės iškil
mingu aktu. Po akto meni
nė dalis, šventei pritaikin
tas montažas, kurį paruoš 
V. Braziulis.

Po menines dalies, pobū
vis su muzika ir šokiais.

Skyriaus nariai ir bičiu
liai, norintieji prisidėti prie 
bufeto, aukas prašom palik
ti p. Gražulio, maisto krau
tuvėje.

Lapkričio mėn. 25 d., 10 
vai. 30 min. ryte bus iškil
mingos pamaldos. Organi
zacijos prašomos dalyvauti 
su vėliavomis. Skyriaus na
rius ir organizacijos su vė
liavomis prašoma susirink
ti 10:15 Šv. Jurgio parapi
jos salėje iš kur į pamaldas 
vyksime organizuotai.

• Romas Misiūnas, tar
naudamas JAV kariuome
nėje inžinerijos dalinyje, 
baigė įstaigų tarnautojų 
paruošimo ir mašinraščio 
kursus ir dabar parašiuti
ninkų mokyklą. Tolimesnei 
tarnybai paskirtas į Ft. 
Campbell, Ky., kariuomenės 
stovyklą dirbti tiekimo 
įstaigoje.

• Harlem Globtrotters, 
garsioji krepšinio komanda, 
atvyksta į Clevelandą ir čia 
pasirodys lapkričio 26 d., 8 
vai. vak., rungiantis su At- 
lantic City Sea Gulįs.

Ta proga programoje nu
matyta ir stalo teniso rung
tynės tarp čempionų R. 
Bergman iš Anglijos ir 
Chou Lin Chen iš Kinijos.

Programoje taip pat ir 
kitos įvairenybės.

• Cleveland Opera Asso
ciation lapkričio 18 d. Pub • 
lic Auditorium salėje rengia 
didžiulį škotų muzikos, šo
kių ir dainų koncertą, kurį 
atliks Edinburgo festivaly
je pasirodę The Royal Scots 

NASA-PLAIN DEALER 
SPACE SCIENCE 
FAIR Į CLEVELAND AUDITORIUM [ 

NO V. 23 IS DEC. 2
ADMISSIOIU FREE niui, J. Blinstrubui, Cituliui, A. 

Karkliui, Pr. Neimanui, J. Miko-

Greys ir The Argyll and 
Sutherland Highlanders.

Pradžia 3:30 vai. po pie
tų.

• Walter T. Povvers, nau
jas May Co. vicepreziden
tas, kartu pasilikęs vado
vauti skelbimų ir prekybos 
plėtimo skyriams.

Pažymėtina, kad W. T. 
Powers yra palankus sveti
momis kalbomis leidžia
miems laikraščiams ir ver
tina jų įnašą vietos preky
bos plėtotei. .

W. T. Powers yra new- 
yorkietis, į Clevelandą at
vykęs praeitais metais. 
Prieš tai jis dirbo May Co., 
Los Angeles mieste. Jis yra 
baigęs Notre Dame Univer
sitetą, pasižymėjęs ne tik 
kaip gabus prekybininkas, 
bet ir našus visuomeninin
kas.

• Feliksas Radvilavičius, 
19 m. amžiaus, gyv. 487 E. 
125 gt., CIevelande, JAV 
pilietybės įsigijimo proga, 
netrukus užsuko į Dirvos 
redakcija, reikia manyti, 
norėdamas pirmoje eilėje 
pademonstruoti nenutrūks
tamus saitus tarp naujos 
pilietybės ir savo kilmės 
krašto žmonių.

• Kazimiera ir Aleksand
ras Laikūnai persikėlė į 
naujai nupirktą namą — 
935 Beverly Rd., Cleveland 
Heights 21, Telef. 382-9851.

• Cleveland Plain Dealer 
globoja erdvių mokslo pa
rodą.

Erdvių užkariavimo am
žiaus istorija bus pavaiz
duojama 10 dienų ruošia
moje parodoje, kuri prasi
dės Public Auditorium lap
kričio 23 d. Paroda atdara 
ir laisvai prieinama publi
kai kasdien nuo 10 vai. ry
to iki 10 vai. vak.

Parodoje bus išstatyti 
erdvių laivai, projektuoja
mi iššauti į mėnulį, modeliai 
visų kitų jau panaudotų ir 
naudosimų raketų.

Paroda siekia supažindin
ti visuomenę su paskuti-- 
niaūsiais laimėjimais erd
vės užkariavimo moksle.

• Baltic Delicatessen 
krautuvė laike Padėkos die
nos šventės bus atidaryta 
nuo 9 vai. ryto ligi 1 p. p. 
Tortų užsakymai priimami 
ligi antradienio vakaro. 
Taip pat čia galėsite gauti 
bruknių, spanguolių bei 
įvairių gėrimų.

PADĖKA
Lapkričio 4 d., ruošiant madų 

parodą CIevelande, šv. Jurgio pa
rapijos salėje Arkv. J. Matulaičio 
vardu statomiems senelių na
mams Putname paremti, didžiau
sia padėka Chicagos, Cicero ir 
Clevelando madų demonstruoto - 
joms: Chicagos Lyric operos sol. 
Pr. Bičkienei, dantų gyd. P. Vai- 
taitienei, Almai Vaitaitytei, E. 
Kučiūnienei, St. Olšauskienei, D. 
Olšauskaitei, M. Meškauskaitei, 
M. Reinienei, O. Ka r pienei, M. 
Maziliauskaitei-Burdett, D. Mus
teikytei, D. Ramanauskaitei ir D. 
Palubinskaitei bei A. Mackevi
čiui, ponams Venclovams už at
vežimą ir sustatymą paaukštini
mo ir ponams Lieponiams už pa
skolinimą kilimo.

Taip pat nuoširdi padėka po
nioms: O. Baukienei ir L. So- 
deikienei, paskolinusiom savo siū
tus rūbus M. Reinienei modeliuo
ti; pranešėjai Br. Jameikienei 
ir vadovei Al. Prapuolenytei.

Ypatinga padėka kun. kleb. B. 
Ivanauskui už garsinimą bažny
čioje ir leidimą naudotis para
pijos sale, vietos seselėm pran- 
ciškietėm scenos papuošimuipa
skolinusiom palmes.

Dirvai ir Draugui už skelbi
mus, ypač Dirvos redaktoriui J. 
Čiuberkiui, parodžiusiam daug 
nuoširdumo ruošiant šį vakarą.

Dail. VI. Stančikaitei-Abrai- 
tienei už menišką kvietimų su
projektavimą. P. O. Karpienei 
už skirtą savo rankų darbo do
vaną laimėjimui. M. Plečkaitie
nei, plaukų šukuotojai, neėmu
siai jokio atlyginimo už plaukų 
sudėjimą demonstruotojoms. 
Taip pat St. Vyšnionienei, pa
skolinusiai aparatus ir padėju
siai prie plaukų sušukavimo. De
koratoriui R. Laniauskui už sce
nos papuošimą. Radio progra
mos vedėjui J. Stempužiui už 
muziką ir garsinimą per radio. 
VI. Braziuliui už garsinimą spau
doje ir gražų vakaro įvertinimą. 
Ponams Apaniams už gražias ru
dens sezonui pritaikintas gėles.

Ponioms, aukojusioms sumuš
tinius, pyragus ir kt.:

Gaižutienei, Titienei, Gailiu- 
šienei, Mikoliūnienei, Kazlaus
kienei, Degutienei, Urbonavičie
nei, Stuogienei, B. Smetonienei, 
Nykštėnienei, Jonaitienei, Arie- 
nei, Eimutienei, Raulinaitienei, 
L. Brizgienei, Kamantienei, Čy- 
vienei, Sušinskienei, Balienei, 
Kliorienei, Balašaitienei, Saba- 
taitienei, Rociūnienei, Obelenie- 
nei, Br. Nasvytienei, Kalvaitie- 
nei, Premeneckienei,Švarcienei, 
Laniauskienei, Juodėnienei, Sa
dauskienei, Vasarienei, Bačiu- 
lienei, Kavaliūnienei, Benokrai-
tienei ir kepėjui Obeleniui.

Ponioms padėjusioms mode
liuotojoms: Jonaitienei, Mikol.iū- 
nienei, Knistautienei. Suteiku
siems nakvynę viešnioms išChi
cagos: Augustinavičiams, Bal
čiūnams, Dr. Kesiūnaitei, Čiur- 
lioniams, J. Kazėnams, Žilins
kams, Staniškiamsir Pročkiams.

Prisidėjusiems darbu ir auko
mis: A. Penkauskui, P. Tamulio-

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
1918 m. laprk. 23 d. išleistas 

pirmas įsakymas Lietuvos Ka
riuomenei.

Toji diena šiandien -- 44-ių 
metų atstume ir svetimuose kraš 
tuose -- atrodo šviesi, brangi, 
ir žadinanti nenustoti vilties su
laukti giedresnių dienų, kada bū
sime vėl sau žmonės -- be kar
totinių mūsų kariuomenės ar
dymų ar likvidavimų, be nutau
tinimo, be prievartos, be trė
mimų ir be žudynių!

Pasaulinio karo metu, tų pa
čių metų vasario 16 dieną drą
siai paskelbus Lietuvos Nepri
klausomybę, geros valios lietu
viai galėjo tikėti teise, turėjo 
vilčių į iškilmingus galiūnų paža
dus tautoms ir manė pasikliauti 
politiniais didžiųjų valstybių san
tykiais, siekiančiais per milijo
nų gyvybių aukas didžiausio lai
mėjimo -- taikaus, ramaus gy
venimo ne tik sau, bet ir ma
žoms tautoms.

Bet kraštutiniai mūsų opti
mistai veikiai tapo žiauriosios 
tikrovės apvilti. Kieta, neglos
tanti nei žmonių, nei tautų gy
venimo realybė verčia nuolat bu
dėti, klastingi kaimynai nelei
džia niekad nurimti.

Nepriklausomybė nėra dovano
jama it dangaus mana. Be kariuo
menės neilgai tebūtumėm išlikę 
laisvi.

Jeigu nebūtų audringai subruz
dėję iš miestų, kaimų, iš mokyk
lų, darboviečių ar iš svetimų ka
riuomenių begrįžtą (pastarųjų 
tarpe buvo ir sužeistų, bet ne- 
silpstančio ryžto) mūsų pirmū
nai, savanoriai-kūrėjai, partiza
nai ir mobilizuotieji kariai ir su
pratę istorinę momento reikšmę 
bei pasiryžę aukoti savo gyvybę 
už tėvynės laisvę būdami begink
liai ir beveik niekuo neaprū
pinti..., nebūtų stoję žaibo grei
tumu žūtbūtinėn kovon su gauses
niais priešais ir juos nugalėję..., 
tai mūsų atgimusioji tėvynė ne
būtų augusi ir klestėjusi iki 22-jų 

s

niui, Dr. Skrinskai, Dr. Stankai
čiui, Dr. Degėsiui, Dr. Lenkaus
kui. 'V h

Clevelando Giedrininkėms ir 
gausiai atsilankiusiai Clevelando 
visuomenei.

Putnamo seselių rėmėjų skyr. 
Valdyba CIevelande

St. Stasienė, R. Čiuberkienė, 
Neimanienė, J. Smetona, A. 
Alkaitis.

PARENGIMŲ KALENDORIUS
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.

GRUODŽIO 9 D. Vysk. Valan
čiaus Lituanistinės mokyklos 
pietūs šv. Jurgio parapijos salė
je.

GRUODŽIO 31 D. LB abiejų 
apylinkių Naujųjų Metų sutiki
mas.

SAUSIO 19 D. D. Stankaitytės 
ir St. Baro koncertas. Rengia 
Ateities Klubas, Slovėnų salėje.

VASARIO 16 D. LB I Apylin
kės dešimtmečio minėjimas.

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.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyklos 
metinis vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių krepšinio ir tinklinio 
varžybos.

PIRMAS PASIŪLYMAS
Kampinis sklypas apgy

ventame rajone, prie East 
185-os gt., su dvigubu mū
riniu garažu.

18803 Kildeer Avė., pri
vatus telefonas 944-5113.

(133, 134, 135) 

metų amžiaus. Turbūt nebūtų li
kusi laisva nė 22 mėnesių.

Nuoširdžiai gerbiame anuo 
metu žuvusius karius, didžiuo
jamės -jais ir vertiname jų nuo
pelnus. Visdėlto apsidairykime ir 
kankinamoje šios dienos tėvynė
je, ir išsisklaidžiusioje, kad ir 
ne savo valia, po platųjį pasaulį 
išeivijoje. Gyvųjų tarpe nepri
klausomybės kovų dalyvių gre
tos jau praretėjusios. Anų kar
žygių skaičiai retėja beveik kas
dien. Ir kiek dar gyvų invalidų 
teturime? Ar juos globojame? 
Ar šelpiame?

Šitokios mintys, šitokie prisi
minimai įtikina mus, betkur 
esančius ir ypač mūsų vaikus, kad 
Kariuomenės šventės dieną, lap
kričio 23-ją branginame ir bran
ginsime, susikaupę minime ir 
minėsiem. Telieka mūsų, didvy
rių pavyzdžiai sektini būsimoms 
kartoms, vaikų vaikams!

Šita šventė prakilniai gaivina 
mus, kaip ir kitos, panašiai bran
gintinos. Nors vasario 16-ji ar 
rugsėjo 8-ji kiek kitaip spindu
liuoja į mus, tačiau jų amžinumą 
mūsų istorijoje vienodai įpras
miname.

Išeivijoj mūsų kariai yra susi
būrę į Ramovės sąjungą, o karių 
šeimų moterys -- į D.L.K. Biru
tės draugiją. Stiprinkime šias or
ganizacijas, plėskime jas. Dar 
toli gražu ne visi galintieji yra į 
jas įsijungę be ypatingų ragini
mų. Tinkamo masto veiklai lėšų 
taip pat dažnai trūksta. Yra bū
tina karo invalidus šelpti, žurna
lą Karį platinti (įdomus ir mielas 
ne vien tik kariams, bet kiekvie
nam lietuviui) ir daugelio kitų tiks
lų siekti bei produktyvius darbus 
vykdyti.

Ramovės Clevelando skyrius 
rengia šventės minėjimą lapkri
čio 24 d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Pradžia 7 vai. vak. Daly
vaukime. Argi gali tą dieną atsi
rasti kurių kitokių artimesnių ar 
vertingesnių mums reikalų? Te- 
gaubia mus karinė dvasia, ka
rinės nuotaikos.

Sekmadienį, lapkričio 25 d. 10 
vai. 30 min. šv. Jurgio bažnyčio
je minėsime žuvusius ir mirusius 
karius. Tai mūsų kilni pareiga. 
Prisiminsime ne tiktai nepri
klausomybės kovų aukas, bet ir 
vėliaus naujo engėjo nukankintus.

Vladas Braziulis

STEIGIA KULTURINIUS DARŽE
LIUS

Estai, latviai ir suomiai pra
dėjo veikti kutūrinių darželių 
įrengimui Rockefeller parke, ne
užsileisdami kitoms net didelėms 
tautinėms grupėms CIevelande.

Prieš kelias dienas įvykusiame 
kultūrinių darželių -sąjungos po
sėdyje miesto rotušėje atsilan
kė Suomijos atstovė, prastai ang
liškai kalbanti, bet inteligentė 
moteris, ir padarė pareiškimą, 
kad suomiai įstoja į tą organi
zaciją ir pradėjo dirbti savo kul
tūrinio darželio įsteigimui. Lat
viai ir estai savo pareiškimus 
jau yra padarę anksčiau, praei
tą vasarą. Greta suomių, pa
reiškimą padarė ir rumunų at

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SVI-ERIOR AVE.^

■ open EVERY SATURDAY INTU 2:30

SUPERIOR
ACCOUNTS

SAVINGS
HOME AND 

REMODEUNG LOANS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. (

JAKUBS & 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 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

stovas.
Kai dėl mūsų kaimynų, anais 

laikais, kai lietuvių darželį pra
dėjom statydinti, surasti CIeve
lande latvis, estas ar suomis bu
vo sunku. Taigi, darželių steigi
mu rūpinasi jau naujai atvykusie
ji tų mūsų kaimyninių tautų atei
viai, kurių, tikiu neatvyko čia 
tiek,kiek atvyko naujų lietuvių. Ar 
mūsų naujieji ateiviai būtų ėmė
si t<j>kio žygio?

Šį pareiškimą darau norėda
mas pasakyti mūsų naujų atei
vių veikėjams ir organizacijoms 
kad jiems daug lengviau yra su 
kultūriniu darželiu, nes rado jį 
jau įsteigtą. Reikia tik įsijung
ti į Lietuvio Kultūrinio Darželio 
sąjungą prie senųjų veikėjų ir 
pasiimti mūsų darželio globos 
tęstinumą. 1963 metais sueis 30 
metų nuo Dr. Jono Basanavičiaus 
paminklo pastatymo mūsų dar
želyje. Kartu galėtume padaryti 
didelę iškilmę.

K. S. Karpius

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

BEST W1SHES

NELSON'S
FAMILY STYLE 
RESTAURANT

Private Parties
— Banąuets

Wedding Anniversaries

Open Daily — 5 P. M.
į

Sundays 12 to 7 P. M.

1422 ADDISON ROAD

EX 1-4000

BEST WISHES

OUALITY 
BEVERAGES

i n to 
your home.

IT- CM TO BE GOOO

MARVE L
BEVERAGE CO. 

8915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400



DIRVA
Nr. 134 1962 m. lapkričio 19 d.

KAS IR KUR?
SKAITYTOJŲ IR BEND
RADARBIŲ DĖMESIUI!
Ryšium su Padėkos Die

na, lapkričio 23 d. Dirva ne
išeis. Po lapkričio 21 d. se
kantis Dirvos numeris pa
sirodys lapkričio 26 d.

• Korp! Vytis ir ASD 
Chicagos skyrius, lapkričio 
mėn. 22 d., Studentų Sąjun
gos suvažiavimo išvakarė
se, ruošia susipažinimo va
karą, Pakšto salėje, 2801 
W. 38th St., Chicago, Illi- 
nois. Visus skautus akade
mikus, bei studentus, kvie
čiame atsilankyti ir links
mai praleisti laiką grojant 
puikiam orkestrui. Pradžia 
7:30 vai. vak.

• Jurgis Birutis (56 Me- 
lody Lane, Westbury, L. L,
N. Y.), yra naujai išrink
tas Akademinio Skautų Są
jūdžio New Yorko skyriaus 
pirmininkas.

• Filisterių Skautų S-gos 
Centro Valdyba planuoja 
sekančių metų pradžioje su
rengti studijų diehas, kurių 
metu būtų gvildenama stu
dentų ir filisterių skautų 
įsijungimo į politinę veiklą 
galimybės. ”Politinė veikla’’ 
čia suprantama tik kova dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

• Prez. A. Smetonos mo
nografiją per Dirvą užsisa
kė: Alė Rūta — Los Ange
les, Calif.; B. Masiulis (per 
Dr. R. Sidrį) — Chicago, II- 
linois; VI. Žilėnas — Mel- 
rose Park, III.; Dr. J. Gečas 
(per J. Gražį) — Manteno, 
Illinois.

• Prezidento A. Smeto
nos monografiją per Edv. 
Balcerį Chicagoje užsisakė: 
Dr. J. Montvila, Petras Ši
leikis, inž. A. Traška ir Ed. 
Žukauskas; per Al. Siliūną: 
Gabriel S. Puniska; per Dir
vą. Aug. Kuolas, Toronto, 
Canada.

• Gabijos leidykla ir šie
met paskelbė metinį knygų 
išpardavimą, kuris truks iki 
metų pabaigos. Ypatingai 
atpigintos pačios leidyklos 
išleistos knygos. Jų sąrašą 
galima gauti parašius šiuo 
adresu: Gabija, 87-85, 95 
St., Woodhaven 21, N. Y.

ATITAISYMAS
Dirvoje Nr. 116 pareikš

toje inž. P. žiūriui mirus 
užuojautoje įsibrovė nema
loni klaida. Užuojautą reiš
kia Vincė ir Zigmas Jan
kauskai, o ne Lankauskai, 
kaip buvo atspausta.

PAAIŠKINIMAS LIETU
VIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

XV TOMO REIKALU
LE leidėją J. Kapočių ir 

mane, Lietuvos tomo redak
torių, vienas kitas pasitei
rauja, kada tas tomas iš
eisiąs. Pagrindinė priežas
tis, kad jo išleidimas užtru
ko, yra sunkumas sutelkti 
tomui reikalingą medžiagą. 
Tai yra išsamesni apžvalgi
niai paskirų lituanistinių 
sričių straipsniai, reikalau
ją daugiau dabar nevisada 
lengvai gaunamos literatū
ros ir didesnio atsidėjimo, 
taigi ir daugiau laiko, ku
rio dažnam LE bendradar
biui kaip tik ir pristinga. 
Be to, kai kuriems bendra
darbiams vėliau atkritus, 
teko ieškoti naujų, o tai vėl 
nemažas susitrukdymas. Di
desnioji straipsnių dalis 
betgi jau yra atsiųsta re
daktoriui, o pirmasis tomo 
skyrius ir spaustuvėje su
rinktas. Vis dėlto, stinga 
dar daugelio svarbių straip
snių, kurie ir stabdo tolesnį 
tomo rengimą ir spausdini
mą. Naudojuos šia proga 
dar kartą kreiptis į savojo 
LE tomo bendradarbius, 
prašydamas ilgai nebenu- 
delsti pažadėtųjų straips
nių.

Vincas Maciūnas

• 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.

* ČIURLIONIO GALERIJA -- 
sukaktuvinis galerijos direkcijos 
leidinys.

Čiurlionio galerijai Chicagoje 
Tėvų Jėzuitų Namuose (Jaunimo 
Centre) įsteigtai prieš 5 metus, 
tenka didelė garbė atstovauti lie
tuvių menui ir lietuvių tautos kū
rybiniam genijui mus priglaudu- 
siame krašte. Penkmečiui suka
kus, Lietuvos Gen. Konsulas dr. 
P. Daužvardis leidinyje pagrįs
tai pabrėžia, kad galerija "bus 
ta gražioji lietuvių kultūrinė 
oazė, kuri spinduliuos lietuvių 
tautos meno vertybes lietuviams 
ir nelietuviams..."

Iš galerijos penkmečio leidi
nio matosi, kad meno kūrinių fon 
das jau viršyja 18.000 dol. ver
tę, gi eilė kūrinių dar laukia me
cenatų.

Leidinys vaizdais ir faktais 
gražiai reprezentuoja lietuvių 
pastangas išlaikyti mūsų meno 
laimėjimus vertame lygyje.

Lietuvių stalas tarptautinėje Mugėje Chicagoje atsigaivinimo skyriuje su pasiruošusiom patarnauti 
svečiams lietuvaitėm. Iš kairės: Virginija Bobinaitė, Nijolė Bernatavičiūtė, Gražina Grybaitė, Marytė 
Grigolaitytė, Diana Bajorūnaitė ir Jūratė Jančytė. V.A. Račkausko nuotrauka

LIETUVIAI TARPTAUTINĖJE MUGĖJE CHICAGOJE
Lapkričio 10 ir 11 dienomis, 

Chicagoje, Navy Pier patalpose 
įvyko Amerikoje gyvenančių tau
tų mugė (Inter national F olk F air). 
Dalyvavo 34 tautos ir tautinės 
grupės.

Lietuvių BendruomenėsChica
gos apygardos valdyba šį kartą 
pavedė lietuvius atstovauti Lie
tuvių Bendruomenės Cicero apy
linkės valdybai. Reikia pripažin
ti, kad ji tą pavedimą puikiai at
liko.

Lietuviai turėjo tris stalus tri
juose skyriuose. Pirmame sky
riuje dail. Algio Trinkūno paruoš
tas stalas su gražiai išdėsty
tais gintaro ir medžio raižinių 
bei audinių eksponatais traukė 
visų dėmesį. Stalas be pertrau
kos buvo užgultas smalsių lanky
tojų. Buvo veltui dalinama anglų 
kalba brošiūra apie Lietuvą, pa
ruošta LB Chicagos apygardos 
valdybos. Taip pat tautiniais rū
bais pasirėdžiusios audėjos de
monstravo lietuviško rašto audi
mą ant mažų staklių.

Antrame skyriuje lietuvių sta
las turėjo pardavimui skirtus 
eksponatus. Čia įvairūs gintari
niai dirbiniai, lietuviškais drabu
žiais papuoštos lėlės, leidinėlis 
apie lietuviškąją Chicagą, lietu
viškos muzikos bei dainų plokš
telės buvo lankytojų perkamos ir 
net kai kurių dalykų pritrūko, te
ko priimti užsakymus.

Trečiame skyriuje, atsigai
vinimo, lietuviai turėjo stalą ap
krautą pyragaičiais, didžiuliu ra
guoliu, lietuviška juoda duona ir 

Chicagoje šį šeštadienį, lapkričio 24 d. 8:30 vai. Terrace Casino, 
Morrison viešbutyje, Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimo proga 
ruošiame pobūvyje meninę programą išpildys Ryto Babicko vadovau
jamas Clevelando Vyrų Oktetas.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
MELROSE PARK APYLINKĖ

1962 m. lapkričio mėn. 24 d., 6:30 vai. vakare
RENGIA

ALDONOS VALEIšAITĖS-BRUSOKIENĖS
AUKLĖJAMO ŠOKIO STUDIJOS

IR 
pianisto ALVYDO VASAIČIO

VAKARA-KONCERTAc.

SHARPS MEMORIAL HALI., NORTH 36 AVENUE 
Melrose Park, Illinois

Svečiams bus paskirstyta daug vertingų laimėjimų.

pan. Per dvi dienas teko nekartą 
pyragaičių stalą papildyti.

Scenoje lietuviai pasirodė su 
savo šokėjais ir Vyčių choru, va
dovaujamu Fausto Strolios. Ci
cero šokėjų grupė Žilvytis ir 
Marąuette Parko Lituanistinės 
mokyklos mokinių ansamblis 
scenoje šoko keturis kartus. Žil
vyčio grupės organizatorė ir ve
dėja Viktorija Remeikytė anglų 
kalba žiūrovams paaiškino šokių 
prasmę.

Mugę atidarė Chicagos bur
mistro Richard Daley vyriausias 
sūnus Richard Daley, Jr. Apei
damas tautybių stalus jis su sa
vo palydovais prie lietuvių stalo 
drauge su Miss Lithuania --Da
lia Šulaityte nusifotografavo ir 
pasiteiravo apie išstatytus eks
ponatus bei jų reikšmę.

Pažymėtina, kad iš Pabaltijo 
kraštų tik Lietuva buvo atstovau
jama visuose trijuose skyriuose. 
Latvija visai nedalyvavo, o Esti
ja tik viename skyriuje. Taip pat 
pažymėtinas lietuviškojo jaunimo, 
talkininkavusio lietuvių pasiro
dymui, bendradarbiavimas su ki
tų tautybių jaunimu. Jie keitėsi 
savo kraštų simboliniais ženkle
liais su japonais, meksikiečiais 
ir kitomis tautinėmis grupėmis 
mugėje.

Prie lietuvių pasirodymo dau
giausia pasidarbavo Cicero LB 
valdybos švietimo vadovė Jonė 
Bobinienė, pirm. Stepas Ingau- 
nis, sekretorė Gabrielė Ročkie- 
nė, iždininkas Kostas Dočkus, 
dail. Algis Trinkūnas, Česlovas 

Grincevičius, Ignas Kazlauskas, 
Aldona Ingaunienė, Elena Purtu- 
lienė, Juzė Milieriūtė, Marytė 
Naudžiuvienė, Valerijonas Šim
kus ir kiti. Jonei Bobinienei te
ko po 18 vai. į dieną išvargti ant 
kojų, už ką jai tenka mūsų visų 
padėką. Taip pat padėka ir ki
tiems uoliai prisidėjusiems prie 
šio šaunaus lietuvių pasirodymo 
kitų tautų tarpe.

V.A. Račkauskas

LB POSĖDŽIAVO

Lapkričio 7 d. JAV LB Centro 
Valdybos pirmininkas Jonas Ja
saitis sukvietė chicagiškius LB 
Tarybos narius ir prie CV esan
čių institucijų pirmininkus pa
sitarimui. Tiksliau -- išsiaiš
kinimui ir aptarimui.

Patiekti du klausimai: orga
nizaciniai ir finansiniai. Po trum
po pirmininko įvadinio praneši
mo, pradėta nuo finansinių rei
kalų. Solidarumo įnašų gaunama 
dalimi C V negali įvykdyti tų už
davinių, kurie krinta ant jos pe
čių. Bet įvykdyti juos būtinai 
reikia. Ne dėl savęs, ne bend
ruomeninėms institucijoms, bet 
mūsų tautai.

Solidarumo įnašus mokėti rei
kia. Ir mokėkime dabar, nes 
metai baigiasi.

Atskiriems uždaviniams įvyk
dyti reikia ir aukų. Bendruomenė 
turi begales uždavinių. Todėl rei
kalingos aukos. Jų prašys iš dar 
tautiniai gyvų lietuvių. Prašys ne 
bendrine sąvoka, bet aiškiai nu
sakant, kas padaryta ir kas bus 
daroma.

Šiuo klausimu ir šnekėjo susi
rinkusieji. Ne šalikelėmis, bet 
aiškiai ir tiksliai. Vėbrai rūpė
jo surasti kiekvieną lietuvį, Nai
niui išplėsti informaciją ameri
kiečių tarpe, o Ignatoniui archy
vas ir premijos.

Apie bendruomenės organams 

tenkančius vykdyti uždavinius 
kalbėjo ir dr. Kisielius, ir kun. 
Šantaras, Prapuolenis, Januška, 
Adamkavičius, Vaičiūnas ir visi 
kiti. Atsukus atgal paaiškėjo, kad 
dauguma uždavinių jau dabar vyk
doma. Jų būtų galima daugiau ir 
geriau įvykdyti, jei kasa būtų pil
nesnė. Todėl pritarta Centro Val
dybai, kad paprašytų iš visuome
nės didesnės finansinės paramos.

Prie organizacinių reikalų il
gai nesustota. Iškelta apygardų 
valdybų reikšmė ir veikla. Chi
cagos apygardos valdybos veik
la ypatingai gyva ir gera. Jos at
stovams nereikėjo dėl to raudo
nuoti.

Pylos gavo Centro Valdyba iš 
informacijos komisijos vedėjo 
Jono Vaičiūno už neįvertinimą 
spaudos, kaipo vienos iš pasau
lio galybių ir nesiskaitymą su 
informacijos komisija. Užtat pa
reiškė, kad jis ir visa komisija 
pasitraukia.

Nutarimų nebuvo, bet pareikš
tas visiškas pritarimas Centro 
Valdybai ir pažadėta visokerio
pa parama.

O pabaigai norėtųsi mūsų vi
suomenės paklausti: ar atliko
me savo pareigą, ar sumokėjo
me solidarumo mokestį? Jei ne, 
tai kuo greičiau šią pareigą at
likime. (kj)

PAIEŠKOMI
KAVALIUKAS Valentinas, Ra

polo sūnus.
KAZLAUSKAS Stanislovas, Ka 

rolio sūnus, iš Kauno.
LABANAUSKAS Pranas, Leo

nardo ir Veronikos sūnus iš Ši
lalės valsč.

LANGIENĖ - ORNASTAUSKIE- 
NĖ, Teklė ir dukros Liuda ir Re
nė.

RIČKIENĖ Stanislava, Mykolo 
duktė, Marijos Pilelienės sesuo.

SAKALAUSKAS Juozapatas, iš 
Šiaulių, atvykęs į Chicagą 1912 m.

ŠALKAUSKAI Kazys ir Stasė 
(Bartkaitė) ir jų dukra Aleksand
ra, gyvenę Melrose Parke.

VESTERIENĖ - VOSYLIŪTE 
Ona iš Mariampolės, atvykus į 
JAV 1908 m.

VISTARTIENĖ-ŠIMKUTĖ An- 
tonia iš Šilalės, ir jos sūnūs 
Viktoras ir Petras.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti

Lietuvos Generalinis Konsulatas
6147 So. Artesian Avė. 
Chicago 29, III. 
Telef. RE 7-8334.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ

A. t A.

MARIJAI STANIULIENEI
mirus, jos broliui JONUI ŠVOBAI ir šeimai reiš

kiame nuoširdžią užuojautą

S. ir S. šimoliūnai, K. ir Z. šeputos,
J. ir A. Leščinskai

Il-ojo Kultūros Kongreso
Dailės, architektūros 

ir spaudos 
PARODOS

Jaunimo centre 
atidaromos 
XI. 21 d., 6:30 vai.

BANKETAS
su LITERATŪROS VALANDA 

Jaunimo centre
XI. 22 d., 7 vai. — 5 dol.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS 

SIMFONINIS KONCERTAS 
su sol, J. VAZNELIU ir operos choru, dirig.

JER. KAČINSKAS 
Marijos aukštesn. mokvkloje 
XI. 25 d., 3:30 vai. — 2-5 dol.
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