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Tarptautinis atomo laivynas
NEPAISANT LABAI ABEJOTINOS KARINĖS VERTĖS, WASHINGTONO AD

MINISTRACIJA SPAUDŽIA SAVO EUROPINIUS SĄJUNGININKUS SUDARYTI 
TARPTAUTINĮ ATOMINĮ LAIVYNĄ: MLF. - TO LAIVYNO TIKSLAS ATIMTI 
VOKIEČIAMS NORĄ ĮSIGYTI SAVO ATSKIRĄ ATOMINĘ JĖGĄ.

Po pusės metų petraukos JAV 
vyriausybė vėl atnaujino spaudi
mą į savo europinius sąjungi
ninkus sudaryti tarptautinį ato
minį laivyną. Kadangi apie tai ar
timiausiu laiku bus daugiau kal
bama ir rašoma, verta kartą apie 
jį plačiau pakalbėti. To laivyno 
esmė glūdi tame, kad vis stiprė- 
ją JAV europiniai sąjungininkai 
galvoja apie savo atominį apsi
ginklavimą, kurį jie galėtų pa
naudoti išeidami iš savo tautinių 
reikalavimų, nors amerikiečiai 
ir būtų tam priešingi. Mat, šian
dien visi NATO atominiai gink
lai gali būti panaudoti tik JAV 
prezidentui leidus. Gali atsitikti, 
kad JAV prezidentas pabūgs pa
naudoti tuos ginklus, jei reikalas 
suksis apie kokį nors Europos 
kraštą, o ne pačias JAV. Gali at
sitikti, kad JAV prezidentas at
sisakys rizikuoti New Yorko sau
gumu dėl kurios nors Turkijos 
provincijos, ar net ir Berlyno!

1957 metais JAV sudarėdviša- 
les sutartis su D. Britanija, Ita
lija ir Turkija, kuriomis tie kraš
tai leido savo teritorijoje ame
rikiečiams laikyti paruošties

Šiandien ir rytoj
SPALIO paskutinėmis dienomis kasmet prisimename krau

juotą 1956 metų Vengrijos sukilimo numalšinimą.
Štai septyneri metai prabėgo, kai Vengrija buvo sukilusi. Tas 

sukilimas galėjo būti svarbiausiu įvykiu mūsų amžiuje. Dėka 
vengrų tautos drąsos, Vakarai turėjo vienintelę progą sustabdy
ti komunizmo plėtimąsi pasaulyje. Deja, tas nebuvo padaryta.

Dabar, po septynerių metų nuo to kraujuoto sukilimo nu
malšinimo sužinoma kai kurios smulkmenos, kurios parodo, 
kaip laisvasis pasaulis praleido gražiausią progą išlaisvinti 
vieną tautą iš po Maskvos jungo.

Kremliaus atstovai Mikojanas ir Suslov tada po pasitarimų 
Budapešte pavedė Vengrijos premjerui Imre Nagy atstatyti 1945 
m. koalicijos sistemą, kas reiškė laisvus rinkimus. Komunistų 
ideologas Fyorgy Lucacz tada išsireiškė vienam lenkų laikrašti
ninkui, kad vengrų kompartija būsianti labai patenkinta, jei rinki
muose gaus 5 ar 10% balsų vietoj "įprastų" 99%.

Mikojanas ir Suslovas derėjosi su Nagiu ir dėl sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš Vengrijos. Spalio30į31 naktį Krem
lius davė savo sutikimą ir Maskvos radijas pakartojo žinią ke
letą kartų. Tai buvo vengrų politinė ir karinė pergalė, kurią 
Kremlius patvirtino.

Dabar po septynerių metų sužinoma, kad šios Kremliaus 
nuolaidos sovietų kompartijoje sukėlė nepasitenkinimo. Tuo me
tu Chruščiovas dar nebuvo vyriausybės galva, bet jis jau tvirtai 
sėdėjo partijos sekretoriaus kėdėje. Senoji Stalino gvardija 
Molotovo vadovaujama,ėmė priekaištauti Chruščiovui jo libera
lius nutarimus partijos XX kongrese, be ko Vengrijos sukili
mas nebūtų įvykęs. Sovietų armijos vadovybė irgi buvo nepaten
kinta, kad jų garbingos divizijos turi nusileisti prieš jaunus 
vengrus, ginkluotus tik granatomis. Po Rytų Vokietijos diktato
riaus Ulbrichto protestų, bulgarų ir rumunų komunistinė spauda 
prisipažino, kad komunistinis režimas jų kraštuose neišsilaikys 
ilgai, jei Vengrijos sukilimas nebus numalšintas bet kokiomis 
priemonėmis. Komunistinė Kinija apkaltino Chruščiovą, kad jis 
dėl Vengrijos norįs paaukoti pasaulinės revoliucijos siekimus.

Ir kai Kremliuje aplink Chruščiovą visi maištavo, jį išgel
bėjo Anglijos ir Prancūzijos intervencija Sueze. Tai buvo visai 
nepriklausoma nuo Vengrijos problema, bet ji davė Chruščiovui 
argumentą. Tą pačią naktį sovietų tankai Vengrijoje pradėjo ak
ciją. Imre Nagy protestavo motyvuodamas susitarimais su Mi- 
kojanu ir Suslovu. Kremlius atsakė: "Vakariečių agresija Sueze 
pateisina mūsų akciją Vengrijoje. Ji mus verčia priešingai elg
tis".

Kaip žinome, Suezo akcija pasibaigė nepasisekimu. Bet ji 
davė argumentą sovietams pasmaugti Vengrijos tautą. Budapeš
to gatvėse darbininkai kovėsi už savo laisvę. Jų viltis buvo su
traiškyta sovietų tankų. O su jų bandymais dingo ir visų tautų 
už geležinės uždangos viltis kada nors išsilaisvinti. Vengrijos 
kraujas tekėjo ir sukilimo karžygiai veltui žuvo..

Dar buvo viena galimybė. Jei tuo laiku buvęs JT gen. sekre
torius Dag Kammarskjeold būtų nuvykęs į Budapeštą palaikyti 
tautą, kuri reikalavo laisvės, kovos vaisiai būtų buvę pozityvūs. 
Nelaimei, Hammarskjoeld nevyko į Vengriją, aiškindamasis ne
gavęs vizos.

Septyneri metai praėjo nuo to kruvino įvykio ir gyventojų už 
geležinės uždangos padėtis nepagerėjo. Vakariečiams būtina pri
siminti 1956 metų Vengrijos dramą, kad nepadarius panašių klai
dų...

VILNIUJE vienoje mokykloje mokytojas klausia mokinių 
koks yra skirtumas tarp kapitalizmo ir komunizmo. Vienas mo
kinys atsako:

-- Kapitalistinėje sistemoje kai kurie privilegijuotieji turi 
viską, tuo tarpu komunistinėje sistemoje visi nieko neturi...

(vg)

Vytautas Meškauskas
stovyje raketas, nutaikytas į So
vietų Sąjungos taikinius. Jos ga
lėjo būti paleistos abiejų kraštų 
vyriausybėm sutarus. Tačiau tos 
Jupiterio tipo raketos šiandien 
laikomos pasenusiomis. Dėl to, o 
gal dėl to, kad taip sutarta su 
Chruščiovu Kubos krizės metu, 
JAV tas raketas iš Turkijos ir Ita
lijos atsiėmė. Tas sustipri
no įspūdį, kad vakarų pusėje ato
minį monopolį turi JAV ir tik jos 
vienos. Toks įspūdis vargiai ar 
yra politiškai naudingas. Todėl 
NATO vyr. vadas JAV generolas 
Norstad siūlė NATO padaryti 
penktąja atomine galybe. Pagal 
jo planus Europoje turėtų būti 
sutelkta per 600 atominių rake
tų, esančių jo, Nato vado, žinio
je. Tačiau tas nelabai patiko Wa- 
shingtonui ir Norstadas pasitrau
kė. Jo įpėdinis,buvęs kariuome
nės štabo viršininkas Lyman L. 
Lemnitzer, pabuvęs metus NATO 
vadu, irgi pamatė, kad NATO tu
ri turėti savo atskirą nuo JA Vato 
minę galybę -- politiniais ir psi

chologiniais sumetimais. Tada 
Kennedy administracija pasisakė 
už dabartinio Tarptautinio Santy
kių Instituto Harvardo Universi
tete vedėjo prof. Robert R. Bowie 
idėją sudaryti tarptautinį atominį 
laivyną. Tą idėją prof. Bowie iš
vystė buv. Eisenhovzerio adminis
tracijos Valstybės Sekretoriaus 
Christian Herter pavedimu. Pre
zidentas J.F. Kennedy 1961 m. ge
gužės mėn., kalbėdamas Kanados 
parlamente Ottawoje pirmą kartą 
viešai pareiškė: "Mes tiriame 
galimybes sudaryti tikrai tarp
tautinį atominį laivyną."

Per du su puse metų išryškė
jo toks planas:

* Tą laivyną sudaro 25 laivai, 
18.000 to didumo (vokiečiai siūlo 
14.000 to.). Tuos laivus tvarkytų 
tarptautinė žinyba. Jie būtų pre
kybinio tipo, tačiau kiekvienas jų 
turėtų po 8 Polaris raketas, 
kurios pasiektų taikinius už 4.000 
km. (2.500 mylių).

* Jgulas sudaro savanoriai iš 
Nato valstybių, vienam laivui tri
jų tautybių. Tačiau kiekviename 
laive turėtų būti dalis amerikie
čių, nors nė viena tautybė nega
lėtų sudaryti daugiau kaip 40 
įgulos procentų.

* Toks laivynas kainuotų apie 
500 milijonų dolerių į metus, ku
rių 40% padengtų JAV, 35 Vokie
tija, o likusią dalį Fnažesnės vals 
tybės.

* Nutarimas kada tas raketas 
galima paleisti, daromas vienbal
siai, atseit kiekvienas dalyvaująs 
Nato narys turi veto teisę.

* Taikiniai numatomi kartu su 
JAV Strategic Ai r Command, o 
pats laivynas yra NATO vyr. va
do žinioje.

Iš kariško taško žiūrint, toks 
laivynas neturi daug reikšmės, 
nes visų pirma JAV pačios turi 
daugiau atominių ginklų -- bent 
20 kartų negu numatytas tarptau
tinis laivynas, o ir tarpt, laivynas 
šautyti gali tik amerikiečiams 
leidus. Be to, plaukią virš van
dens laivai yra lengvai pažeidžia, 
mi. (I tą argumentą amerikiečiai 
atsikerta, kad faktinai tuos dvi
dešimt penkis laivus išskirti iš 
kasdien Atlante plaukiančių apie 
3.000 laivų būtų labai sunku. JAV 
laivynui 1961 m. sausio mėn pri
reikė net keturių dienų, kad suse
kus portugalų keleivinį laivą San
ta Maria, kurį pagrobė sukilėliai)

Iš viso, tuo laivynu amerikie
čiai siekia politinio tikslo. Jie 
juo nori sulaikyti europiečių am
bicijas įsigyti savo nepriklauso
mus atominius ginklus. Todėl tuo 
planu labai mažai domisi britai, 
kurie turi savo ginklus ir pran
cūzai, kurie greitai žada jųturė-
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BRAZILIJOJE POLITINES AISTROS ATVESTA.
Dar prieš dvi savaites atrodėp 

kad betrūksta tik stambesnės ki
birkšties, ir šiame tūkstančiais 
mylių matuojamame plote prasi
dėtų įvykiai, kurių pasėkų niekas 
negalėtų nusakyti. Tačiau, lyg ne
matomo dirigento lazdelės mos
telėjimu, viskas aptilo... Ir tai 
įvyko kaip tik tuo momentu, kada 
prezidentas pasiūlė parlamentui 
įvesti karo stovį. Kaip tik tuo 
momentu riedėjimas į pakalnę 
ir buvo sulaikytas. Atrodo, kad 

ti. Tuo tarpu tam planui pritaria 
vokiečiai, kurie siekia irgi poli
tinio tikslo -- galimai glaudžiau 
bendradarbiauti su JAV ir tuo bū
du "nusipirkti" sau JAV globą ir 
įsipareigojimus ginti jų interesus 
Sovietų Sąjungos spaudimo ir 
noro susitarti su sovietais

* akivaizdoje.
Iš 15 Nato valstybių 8 iki šiol 

neparodė jokio intereso: Danija, 
Prancūzija, Islandija, Kanada, 
Luxemburgas, Olandija, Norve
gija ir Portugalija. (Su šia pasta
rąja tuo reikalu dar ir nebuvo kal
bėta. Politiniai Portugalijai būtų 
intereso dalyvauti, tačiau JAV 
vengia jos dalyvavimo dėl padė
ties Afrikoje. Kaip žinia, JAV no
ri, kad portugalai atsisakytų savo 
nuosavybių Afrikoje, kurias jie 
valdo 400 metų.)

Britai apie tą laivyną kalba be 
jokių įsipareigojimų (talkinę; 
without joining). Jų nuomone,už 
tuos penkiasdešimt milijonų do
lerių, kuriuos jiems reiktų mokė
ti atominio laivyno išlaikymui, 
jie gali naudingiau sunaudoti savo 
apsiginklavimui. Italija dar svy
ruoja ką daryti, o turkai ir grai
kai mielai dalyvautų žmonėmis, 
bet ne pinigais.

Nepaisant tokių kliūčių, ame
rikiečiai jau greitu laiku žada pa
naudoti du savo naikintojus pa
bandyti, kaip juos galėtų valdyti 
mišrios įgulos. Sovietai, žino
ma, prieš tokį laivyną smarkiai 
šiaušiasi.

* US NEWS£WORLDREPORT 
praneša, kad Sov. Sąjungos karinė 
vadovybė yra susijaudinusi ir už- 
aliarmuota dėl nepasisekimų So
vietų ūkinėje sistemoje.

JURGIS šATORIUS, 
Dirvos spec. korespondentas 

Brazilijoje

karo stovio įvedimas krašte ne
priimtinas nei kariesiems, nei 
kraštutiniams dešiniesiems: šio 
vaisto pasiūlymas, atrodo, kad 
prablaivė kai kurių politikierių 
apsvaigusius smegenis.

Ir tik po to, kai padėtis šiek 
tiek nurimo, prezidentas Goulart 
pradėjo naujus pasikalbėjimus. Šį 
karta jis pasikvietė į preziden
tūrą beveik visus krašto guber
natorius. Jie turėję patarti pre
zidentui, kuria kryptimi sukti 
krašto vairą, kad neįvyktų vi
siškas chaosas. Tačiau šiuose 
pasitarimuose nedalyvavo Gou- 
larto politiniai priešai: Guanaba- 
ros gub. Lacerda ir Sao Paulo 
gub. Adhemar Barros. Vietinė 
spauda teigė kad paskutinieji 
dalyvausią sekančiuose guberna
torių ir prezidento pasitarimuo
se, kurie netrukus įvyksią Cu- 
ritiba mieste.

Šių pasitarimų metu guberna
toriai sutiko remti reformas, 
kurios yra suderinamos su krikš
čioniškais ir demokratiškais 
principais. Gubernatoriai patvir
tino, kad jų pažiūros esančios 
panašios į prezidento, kiek tai 
liečia tokių reformų būtinumą. 
Jie skatino prezidentą imtis 
griežčiausių priemonių prieš ne
pažabotą infliaciją (Spalio pir
momis dienomis už dolerį buvo 
mokama 1,250 kruzeirų, o spa
lio 22 temokėjo 1,090 kruzeirų). 
Gubernatoriai teigė, kad visa 
tauta atydžiai stebi įvykius ir 
esanti pasiryžusi ginti demokra
tines institucijas bei valstijų sa
vistovumą.

Nėra abejonės, kad prezidentas 
Goulart suprato, jog Darbiečių 
Partijos lyderis parlamente,Bo- 
cuiava Cunha (kraštutinis kairy
sis), yra labai kenksmingas ne 
tik jo asmeniškam, bet ir visos 
vyriausybės prestižui. B. Cunha 
buvo nesenai pakeistas dešines
nių parlamentaru Doutel de An- 
drade. Su pastaruoju Goulart ve
siąs pasitarimus dar šią savai
tę. Juodu aptarsią žemės refor
mos ir konstitucijos pakeitimų 
įstatymus. Pagal spaudos teigi

mus, šie įstatymai būsią bendrai 
pateikti ir remiami socialistų 
ir darbiečių partijų. Kiek tai 
liečia naują žemės reformos įs
tatymo projektą, jis turįs tą nau
jovę, jog už nusavintas žemes 
vyriausybė mokėsianti žem
valdžiams valdžios paskolos 
lakštais. Tačiau tik teismai ga- 
galėsią nuspręsti, ar žemės nu
savinimas tame rajone yra'bū
tinai reikalingas.

Atrodo, kad apie apie spalio 
16 d., prieš patenkant į spaudą 
paskutinėms informacijoms apie 
naują žemės reformos įstatymo 
projektą, prez. Goulart sostinėje 
tarėsi su socialistų partijos par
lamento vadovybe. Jis stengėsi 
laimėti Šios stambios partijos 
pritarimą, prieš keisdamas savo 
vyriausybės kursą į dešinę. Pa
sikalbėjimo metu prezidentui bu
vę primesta, kad jis leidžiąs 
komunistams plėstis jo vadovau
jamoje vyriausybėje. Į preziden
to konkretų klausimą, kokius ko
munistus socialistai turį galvo
je, prezidentui buvo nurodytas 
Francisco Mangobeira, Petro
vas (valstybines žibalo įstaigos) 
direktorius. Prezidentas atsa
kęs, kad pastarąjį kaip tik pasky
ręs parlamentas, o jis jį pa
keitęs gen. Albino Silva. Anot 
prezidento, niekas negali prikiš
ti, kad gen. Silva būtų komunis
tas. Į parlamento teigimą, kad 
valdžioje esama apsimetusių de
mokratų (fellow travelers), ko
kiu esąs buvęs švietimo minis- 
teris Paulo de Taršo, kuris vai
dino krikščionį demokratą ir ve
dė prokomunistinę politiką, pre
zidentas atsakęs, kad de Taršo 
privalėjęs palikti savo postą. 
"Mano valdžioje nėra vietos apsi
metėliams" --teigė Jango. Pre
zidentas iškėlė, kad jo vyriausy
bė ir jis asmeniškai yra puo
lami komunistinės spaudos, tad 
negali būti kalbos apie proko
munistinę valdžios liniją. Gali
ma prileisti, kad šie preziden
to pasikalbėjimai kuriam laikui 
užtikrins vyriausybės pastovesnį 
darbą, remiantis parlamento 
dauguma.

Taip pat ir streikai negresia 
šiomis dienomis, kaip kad pasku
tinėmis savaitėmis buvo mada 
viską išsireikalauti streikų pa
galba'. Spalio 17 d. bandė strei-

— Aš sutinku ir toliau nešioti jūsų reklamą, jei...!

kuoti Rio uosto krovėjai, bet 
prezidentas įsakė ... ir streikas 
neįvyko. Taip pat nedavė rezul
tatų ir elektros b-vės dirban
čiųjų grąsinimas streikuoti. Vis
kas kaž kaip savaime susi
tvarkė.,.

Tik jau gamtoje, tai nėra jo
kios tvarkos. Nepaprastos saus
ros visiškai ištuštino visus van
dens rezervuarus, nuo kurių pri
klauso elektros energijos tie
kimas Sao Paulo ir Rio de Ja
neiro didmiesčiams. Šiuo metu 
per parą nutraukia elektros ener
giją šešioms valandoms, ir jeigu 
neprasidės liūtys, kurių visi ne
kantriai laukia, ligi lapkri
čio 15 d., sugrius bet kokia van
dens ir elektros energijos tieki
mo sistema. Jau dvi savaitės lai
ko, kai kurios Rio miesto dalys 
nebeturi vandens. Tai menki juo
kai, gyvenantCopacabanos dango
raižiuose, kai reikia lipti į XII-jį 
aukštą ir saugoti vandens tie
kimo valandą, kad pasidarius at
sargos...
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Prof. dr. Povilui Stančiui mirus
Š.m. spalio mėn. 16 dieną Mon- 

teclaire, N.J. mirė prof. dr. Po
vilas Stančius.

Gimęs Devynduonių k. Gudžiū
nų v. Kėdainių apsk. 1888 m. sau
sio 23 dieną. Baigė Panevėžyje 
Realinę mokyklą 1908 m. 1909- 
1910 m. studijavo gamtos moks
lus Peterburgo universitete. 1910 
mėty rudenį perėjo į Karo Medi
cinos Akademiją tame pačiame 
Peterburge ir baigė ją 1914 m. 
lapkričio mėn. 28 d.

Nuo 1914 m. rudens iki 1917 m. 
galo tarnavo gydytoju Rusų ka
riuomenėje ir dalyvavo I-me Pa
sauliniame kare. 1918 m. grįžo 
Lietuvon ir metus 1918-19 ver
tėsi praktika Grinkiškyje. Nuo 
1919 m. birželio mėn. iki 1924 m. 
pavasario tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje, buvo pulko gydytoju, 
divizijos gydytoju ir vėliau karo 
ligoninėje chirurgijos skyriaus 
ordinatorium. 1923 m. dalyvavo 
gydytoju savanoriu Klaipėdos su
kilime. Iš kariuomenės į atsargą 
išėjo pulkininko leitenanto laips
nyje 1924 m. pavasarį. Bet ir pa- 
siliuosavęs iš kariuomenės nenu
traukė ryšių su kariuomenės svei
katos tarnyba. Pavyzdžiui--1935 
m. VIII-ame tarptautiniame karo 
Medicinos Kongrese Briuselyje 
parašė pranešimą "Les soins 
bucco-dentaires a l‘avant".

Prof. dr. Stančius dirbo Vy
tauto Didžiojo Universitete sto
matologijos ir dentiatrijos kated
ros ir klinikos vedėju. 1924 me
tais vyko į užsienius studijuoti 
burnos chirurgiją. 1925 metais 
jam buvo pa vesta organizuot i sto- 
matalogijos ir dentiatrijos sky
lių. Stomatologijos ir dentiatri
jos katedros ir klinikos vedėju 
jis išbuvo nuo 1925 metų iki 1944 
metų. Pradžioje buvo docentu; 
1937 metais parašė darbą - di
sertaciją "Odontogeninių cystų 
klausimu", gavo medicinos dak
taro laipsnį ir tapo ekstraordi
nariniu profesorium. Tas dentiat
rijos skyrius paruošė ir išleido 
virš 500 dantų gydytojų. Jisbend- 
radarbiavo su Lietuvos Dantų Gy
dytojų Sąjunga --skaitė paskaitas 
darė pranešimus, ruošė pasito
bulinimo kursus, padėjo suruošti 
1948 m. dantų gydytojų kongresą 
Kaune. 1931 metaisdalyvavoTarp- 
tautinės Dantų gydytojų Federa
cijos Kongrese Paryžiuje.

Savo patarimais padėjo naujų 
klinikų statymo ir įrengimo dar
be. Žurnale "Medicina" dr. Stan
čius parašė eilę mokslinių 
straipsnių ir buvo to žurnalo Re
dakcinės komisijos narys.

Prof. dr. Stančius buvo Lie
tuvių Gydytojų Korporacijos 
"Fraternitas Lithuanica" narys. 
Į korporaciją, kuri buvo lietuvių 
studentų įkurta prie Karo Medici
nos Akademijos dar 1908 metais, 
dr. P. Stančius įstojo būdamas 
studentu 1909 metais rudenį. Ir 
per visą savo vėlesnį gyvenimą 
jis buvo uolus ir korporacijos ide
alams ištikimas narys, niekad su 
jais neprasilenkdamas. Į meti
nius korporacijos suvažiavimus, 
kurie moraliai nariams yra pri
valomi Jis atvykdavo ir iš fronto 
karo metu. Su korporacijos na
riais - broliais jis nenutraukė 
ryšių ir tremties metu Vokie
tijoje ir čia Amerikoje.

1944 metais prof. dr. P. Stan
čius iš Lietuvos pasitraukė neno
rėdamas atsidurti rusų valdžioje. 
Vokietijoje jis dirbo Freiburgo 
Universiteto stomatologijos kli
nikoje ir žandikaulių ligoninė
je. Vėliau Pabaltijos Universitete 
Hamburge jis buvo stomatolo
gijos ir dentiatrijos katedros ve
dėju. Ne kurį laiką dirbo IRO 
sveikatos tarnyboje.

Į Ameriką atvyko 1950 metais 
ir kurį laiką dirbo rezidentu li
goninėse. Vėliau kaipo pensinin
kas apsigyveno Monteclaire New 
Jersey valstijoje. Čia jis susir
go 1961 m. pradžioje, bet patenki
namai pasitaisė. Š. m. spalio 
mėn. 13 dieną vėl susirgo ir 
spalio 16 d. mirė.

Prof. dr. Povilas Stančius buvo 
taurus, geros širdies, aukštai iš
silavinęs žmogus, geras lietuvis 
patriotas. Jis buvo gerai išmoks
lintas gydytojas, savo specialy
bės geras žinovas. Kaipo žmogus 
ir gydytojas buvo mylimas ir ver_ 
tinamas savo bendradarbių ir li
gonių.

Broliai fraternitiečiai jį labai 
vertino, gerbė ir mylėjo, kaipo 
korporacijos idealams ištikimą 
pavyzdingą savo brolį. Tų idealų 
vedamas jis mylėjo savo tėvynę 
Lietuvą, labai jos ilgėjosi ir sva
jojo į ją grįžti. Fraternitiečių 
atmintyje jis liks visada.

Liko jo geriausia gyvenimo

Jonas Rūtenis

NEW YORKO 
ŽMONĖS, 
DAIKTAI 

IR IDĖJOS
LIETUVIŲ KOMITETAS PA

SAULINEI PARODAI -- išsiun
tinėjo atsišaukimus prašydami 
piniginės, visų tautiečių para
mos. Jame rašoma: "Lietuvių 
dalyvavimas pasaulinėje parodo
je yra ne tik labai svarbus, bet 
gal būt, ir vienintėlis būdas iš
kelti milioninei laisvojo pasau
lio žmonių miniai ne tik lietu
višką meną, dailę, tautinius šo
kius, dainą, kultūrą, bet ir pa
sakyti laisvajam pasauliui apie 
mūsų tėvynei padarytą skriau
dą ir mūsų ryžtą už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Pasaulinė Paroda turi būti vi
sų laisvajame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių solidarumo ir tėvy
nės meilės pademonstravimas".

Kiekvienas, laisvajame pasau
lyje, lietuvis neatidėliodamas 
turi ir privalo tuoj pat prie šio 
prisidėti ir visakeriopai paremti.

Mes dažnai supykstame, kad 
vienas kitas politikas ar rašė- 
jas Lietuvą, pavergtuosius mi
nėdamas, praleidžia, o čia gi 
mes turime galimybę tą savo 
mylimą Lietuvą milijonams pa
demonstruoti. Mes čia esame 
ambasadoriaus padėtyje atsto
vauti pavergtą Lietuvą, todėl mū
sų visų pastangos tebūnie geres
niam ir sumanesniam Lietuvos 
atstovavimui.

Visi gražūs sumanymai, iš
mintis ir norai susiduria su iš-

d raugė ir ištikima jo ligoje slau
gytoja žmona p. Genovaitė Stan- 
čienė -Buterlevičiūtė. Giminių ir 
draugų palydėtas a.a. prof. dr. 
Povilas Stančius buvo palaidotas 
Monclairo kapinėse š.m. spalio 
19 dieną.

Dr.V. Ingelevičius

Maloniu metu... kiekvienu metu.. .gėrėkitės Stroh's alaus stiklu. 

Ragaukite, ką alaus skoniui suteikia darymas ugnimi. Įsipilkite leng 

vesnio, švelnesnio ir labiau gaivinančio alaus. Įsigykite StrohTs... 

Vienintelį Amerikoje ugnimi daromą alų.

THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHICAN

laidomis. Joms padengti reikia 
mūsų aukos. Nebūtinai ji turi 
būti didelė, bet ji turi būti so
lidari, visuotina ir visų lietu
vių. Tada tik bus pilnumoje įvyk
dytas tėvynės meilės ir kovos už 
jos laisvę pademonstravimas.

BROOKLYNO VYRŲ CHORAS, 
tai labai naujas ir labai mielas 
vardas. Šio choro steigėjas ir 
maestro muz. Vladas Balt- 
r u š a i t i s. Šiuo metu jau turima 
arti 30 vyrų ir tikimasi šį skai
čių padvigubinti.

Tenka džiaugtis nepailstama 
muz. V. Baltrušaičio energija, 
kuriant vertybes, kurios pratur
tina mūsų tremtinišką dalį. Vi
sam šiam užsimojimui linkėtina 
tokios pat aukštumos ir sodrumo, 
kaip kad turimeChicagoje -- lietu
višką operą, kurios tėvu taip 
pat yra, dabar brooklinietis, muz. 
V. Baltrušaitis.

PARENGIMŲ, subuvimų, kon
ferencijų, pobūvių, pasipylė kaip 
voveruškų. Rengėjai suka galvas, 
kad viskas gerai pavyktų, daug 
svečių atsilankytų, pelno labai 
kilniems tikslams būtų. Suka gal
vas ir dėl visų šių nutikimų pro
gramų, ypač meno programų. 
Tam tikslui ištisus vakarus skai
čiuoja, kad duobėn neįpuolus, ko
kį, iš kur pasikviesti scenos ar 
kitą menininką, kad visuose tuo
se nutikimuose nebūtų visai kas
dieniška ir pilka. Už tat kviečia
si žinomus ir garsius solistus, 
muzikus, aktorius -- kartais ir 
mažiau žinomus, pradedančius, 
jaunas jėgas ir pagal pobūvio są
matą moka už kelionę ir honora
rą. Išvadoje, kilniems tikslams 
lieka trupiniai, ir visas triūsas 
rezultate neapsimoka. Taip, ži
noma galvojant liečiama viena me
dalio pusė, bet apvertus kitaip,iš 
viso pobūvio teliktų tik pašnapsa- 
vimas.

Barame jaunimą, kadjisnulie- 
tuvėja, bet ir senimui priminti- 
na, kad be meninės programos nu- 
lietuvėjimo kelyje būsime pirmes
ni nei tas mūsų baramas jauni
mas.

Pobūvio dvasia turėtų būti: pir
ma ką nors gero duoti, o tik pas
kui, kad ir labai kilniam tikslui, 
gauti.

AMBASADORIUS VACLOVAS 
ALKSNINIS. Taip. Tai tikra tiesa. 
Vaclovo Alksninioasmenyjemes, 
newyorkiečiai tokį turime. Ne
manoma čia atpasakoti jo biogra
fijos, bet norima vienu kitu žo
džiu atžymėti jo tolerantiškąją 
ambasadorystę visame didžia
jame New Yorke.

V. Alksninį, jeigu, kuris lietu
vis kur nors nuėjęs nesutinka, 
tuojau klausia kur jis, kas atsiti
ko, gal serga. Bet taip būna retai. 
Visų organizacijų, politinių sam
būrių, komitetų, posėdžių, pas
kaitų, susirinkimų, parengimų, 
sporto švenčių, meno parodų, 
koncertų ir kitose salėse visada 
sutiksi V. Alksninį. Jam viskas 
miela, visi jam mieli, jei jie dir
ba, juda -- nemiega. Jis visiems 
ir savo darbu ir savo triusu ir 
auka padės, pritars, padrąsins, 
nors jis pats bus kitokios nuomo
nės ir kitaip apie tai galvos, bet 
esmėje jį jungia su visais, kaip 
prof. Pakštas sakė: lietuviškasis 
dinamizmas. Neveltui užtat jis 
newyorkiečių tarpe nešiojasi 
laisvės kovotojo -- riterio titu
lą.

Manding, ar neverta jo pavyz
džiu pasekti ir kitiems, kuriems 
vienokiu ar kitokiu atveju per
prasta, nepatogu, neverta, nepri-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* PIRMASIS KANADOS kviečių 

transportas, nupirktas Sov. Są
jungos atsidūrė tiesiai — Kuboje.

* KAI KURIŲ JAV PREKYBI
NINKŲ entuziasmą dėl prekybinių 
galimybių su komunistiniais kraš
tais temdo ta aplinkybė, kad ko
munistai siekia patys gamintis bū
tinas prekes, perkant iš užsienio 
tik tai, kas jiems neišvengiamai 
reikalinga. Be to, komunistiniai 
kraštai neturi pakankamai ištek
lių didesniam importui apmokėti, 
Taip pat reiktų pakeisti visą eilę 
įstatymų, kad suteikus Sov. Są
jungai ilgalaikius kreditus.

Taigi, rinka teoretiškai atrodo 
labai plati, tačiau jos pirkimo ga
lia ribota.

* VAKARŲ DIPLOMATINIAI 
sluogsniai rado rimtą susirūpi
nimą, kad Alžiro ir Maroko dy
kumos ka ras neišsiplėstų į dides
nį Rytų - Vakarų konfliktą. Pra
nešama apie Sov. Sąjungos ir Egip ■ 
to ginklų transportus į Alžirą. 
Viešai gi abiejų kraštų vyriau
sybės siekia susitarti taikiu būdu 
konferencijoje, kuri šiomis die
nomis vyksta Mali.

* RESPUBLIKONŲ PARTIJOS 
vadovybė rodo nepaprastą susi
domėjimą tikrosiomis priežasti
mis, dėl kurių atsistatydino du 
aukšti demokratų administra
cijos pareigūnai: laivyno sekre
torius Fred Korth ir Senato de
mokratų sekretorius Robert G. 
Baker.

Po truputį aiškėja tų dviejų 
asmenų nesuderinami veiksmai 
su tarnybiniais įsipareigojimais. 
Be to, R.G. Baker byloje iškilo 
ir jauna, graži vokietaitė Elli 
Rometsch, kuri skubiai buvo iš
gabenta į Vokietiją.

Respublikonai visais būdais 
stengiasi prasimušti pro tamsos 
uždangą, kuria šią bylą stengia
si uždengti demokratų vadai. 
Prieš rinkimus čia gali atsiras
ti labai nemalonių faktų, ko gero, 
panašių į Anglijos vyriausybės 
turėtus nemalonumus.

* SOV. SĄJUNGOS SPAUDA 
patvirtina žinias, kad rusų kol- 
chozininkai priversti masiniai 
skersti galvijus dėl pašarų sto
kos.

Eilės sunkvežimių stovi prie 
negausių skerdyklų Kursko rajo
ne. Londono laikraščiai, komen
tuodami tuos faktus, prieina iš
vados, kad neautorizuotas masi
nis galvijų skerdimas yra tradi
ciniu pavojaus ženklu ūkinei ka
tastrofai. Tokie pavyzdžiai lydi 
žemės ūkio suirutę nuo pat 1917 
m. revoliucijos.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

imtina d rauge toje dinamizmo ug
nyje degti.

Mielam ambasadoriui, nepa
minėtam net ir lietuviškoje en
ciklopedijoje, linkėtina ilgiausių 
ambasadorystės metų vis taip žen
klinant gyvenimo kelius, kad 
žmogumi žemėje būta.

Sovietų Sąjungos kalėjime su
sitikę trys nuteistieji pareigūnai 
klausia vienas kito, už ką nuteis
ti. Vienas atsako, kad už sabo
tažą, nes pavėlavęs į tarnybą 10 
minučių. Kitas už šnipinėjimą, 
nes, į tarnybą atėjęs 10 minučių 
per anksti, o trečiasis paklaustas 
atsako, kad jis buvo nuteistas už 
tai, kad į tarnybą atėjo laiku, nes 
buvo apkaltintas turįs laikrodį 
gautą iš Vakarų.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

41/2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SV ARUI I 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-1395; Suburban Phone: 656-6330

"«*■' MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS

l
metinj dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

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

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

• 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 

1202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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Šllj DIENŲ "BAJORAMS”
Tėvų - didvyrių idėjas pamynę, 
Ne jūs šiandieną tautos vadovai! 
Už bočių kalbą, už jų tėvynę 
Be jūsų skydo pradėjom kovą!

Brooklyno Operetės choras ruošiasi Dainų šventei. Vyt. Maželio nuotrauka

jaunimo. Nepraleidau pro šalį 
ir savo St. Leonard’s gimnazijos 
mokinių. Stebėjausi, kaip visi, 
dažnai iki gaidelių, noriai judė
jo, krutėjo. Talkininkavo ne tik 
newjor kiečiai, bet ir kaimynai 
iš New Jersey. Mūsų darbas 
nesiriboja vien New Yorku. Jis 
plečiamas po visas Amerikos ir 
Kanados lietuvių kolonijas. Mes 
prašome talkos iš visų laisvėje 
gyvenančių lietuvių bei lietuviš
kų organizacijų, draugijų ir viso
kių kitokių lietuviškų vienetų.

--Ar matosi kokie vaisiai to 
jūsų triūso?

--Per greitai spręsti apie mū
sų darbo derliaus gausumą, bet 
iš pirmųjų mūsų paskelbto va
jaus "kregždžių", atskraidinusių 
savo dalį, yra geras įspūdis. Štai 
Leonas ir Marija Virbickai --50 
dol.; Dr. Julita ir Stasys Tro
janai -- 50 dol.; E. P. Paulonis 
iš Little Neck, N. Y., ( tai lie
tuvis niekad nebuvęs Lietuvoj) — 
25 dol.; prel. Jonas Balkūnas — 
25 dol.; V. Lukas -- 25 dol., 
K. Miklas -- 10 dol.; J. Liau- 
kus -- 10 dol. Tai tik keli pa
vyzdžiai per pirmųjų keturių die
nų laikotarpį po vajaus paskel
bimo.

Ne jums šiandieną bevadovavus! 
Bet stot į bendrą darbą oi laikas! 
Pamesti laikas kitiems tarnavus! 
Nes mums išektų kantrybės saikas.

Maironis

Tai Maironio žodžiai Lietuvos aritokratijai ir bajorams. Ir ne
reikėjo nei šimtmečio, kad ateitų laikas iškelti naujos mūsų "bajo
rijos" problemą, kuri ne mažiau būdinga, ne mažiau skaudi ir šių die
nų mūsų gyvenime. Tai naujoji mūsų "bajorija", kurios kūrimosi ir 
atsiradimo pagrinde glūdi ta pati klaidinga idėja, kaip ir anais lai
kais, pagimdžiusi "gente lithuanus, natione polonus" posakį. Tos 
naujosios "bajorijos" pagrinde, vietoj "natione polonus" šiandien 
įstatykime žodžius "natione amerieanus" ir gausime dar didesnį pa
radoksą, dar ryškesnį žmogaus svetimų plunksnų vaikymosi kome
diją. v

Žmonės, kurie skaitė Barboros Armonienės pasakojimą apie iš
gyvenimus Sibire, žmonės, kurie patys yra perėję nužmoginimo ke
lią ir kančią, patvirtins, kad gyvybinė žmogaus jėga, jei ji turi atra
mą stiprioje valioje ir gyvenimo tiksle, yra kur kas tvirtesnė ir ga
lingesnė, nei dažnas įsivaizduojame.

Bet tai atspara prieš fizinį terorą ir dvasinį žmogaus žlugdymą.
Kyla klausimas, o kaip su tų žmonių atspara, kurie nėra nei fi

ziniai, nei dvasiniai prievartaujami, o vistik lengvai pasiduoda įta
koms, normalaus gyvenimo raidos sukurtoms? Koks moralinis pa
grindas nutautėjimui, savo tautybės ir kalbos išsižadėjimui, gyvenant 
pasaulyje, kuriame nėra nei policinės prievartos, nei moralinio spau
dimo savo prigimtų žmogaus savybių išsižadėjimui.

Imkim t.v. amerikiečių vidurkį. Jie nesidrovi prisipažinę, kad 
vartoja anglų kalbą. Jie nesidrovi prisipažinę, kad jie yra vienos 
kurios europietiškos tautos kilimo. Daugelis čia gimusių tėvų vaikai 
didžiuojasi mokėdami, Šalia bendrai vartojamos anglų kalbos^dar ir 
savo protėvių kalbą. Galų gale, kalbos nebeišmokę, dalyvauja savo 
tautinės grupės organizacijose, klubuose ir nevengia bei nesidrovi 
"pridėčko", kaip Hungarian-American Club, Slovenian-American 
Assoc. ir pan.

Sunku išmokti laisvai vartoti lietuvių kalbą. Ji buvo sunki 
mokintis ir tiems, kurie lankė mokyklas Lietuvoje.Sunkiai ją sekasi 
tinkamai išmokti ir naudoti dabartinių lituanistinių mokyklų moki
niams. Visas tas'"sunkumas" glūdi lietuvių kalbos tikslume ir ra
finuotume, kaip savo knygos "Comparative Philology and AnOutline in 
Lithuanian Grammaer" įvade sako autorius Th. S. Thurston. (Tą įva
dą atskira brošiūra išleido Juozas J. Bachunas).

Lietuvių kalba ir sugebėjimas jąja naudotis yra neįvertinamas 
turtas ir pasididžiavimas. Tik gaila, kad tokius faktus turi įrodinėti 
svetimtaučiai. Gi tokias nuomones išgirdus, turėtų ir ausys nurausti 
visų tų mūsų "bajorų" kuriems lietuvių kalba jei ir turi kokią vertę, 
tai dažniausia tik kaip -- anglų kalbos akcento darkytoja.

Ir Th. S. Thurston vargu a r būtų ką daugiau patyręs teigiamo apie 
lietuvių kalbą, jei jam nebūtų pagelbėję kitų tautų įžymūs kalbininkai: 
Vienas jų, žinomas prancūzų mokslininkas Elisee Rečius savo kny
goje Nouvelle Geographie Universelle aprašydamas lietuvių kalbos 
grožį, sako:

"Jei tautos vertė totalinėje humanizmo sumoje būtų vertinama 
pagal jos kalbos grožį, lietuvių tauta turėtų būti pirmoji tarp Euro
pos tautų.”

Neveltui Th. S. Thurston ir sako, kad "turtingiausiulietuvių tau
tos palikimu yra jos kalba, reprezentuojanti aukščiausius žmonijos 
laimėjimus. Toji kalba pralenkia visas Europos kalbas savo seno
viškumu, savo garsų grynumu ir nepaprastai puikia gramatine struk
tūra."

Ir taip perlas po perlo -- žinomų kalbos tyrinėtojų, mokslininkų, 
filologų nuomonės. Gi mūsų "bajorai" tiek turtingi, kad gali atsisa
kyti ir to, kas visam pasauliui yra brangiausia. Anot Maironio — 

Užmigo tėvynės bajorai - galiūnai! 
Dvasia svetima jų gaivinami kūnai;
Tėvų palikimą užmiršo; 
Nustoję senobinio būdo, liežuvio, 
Viešai užsigynę net vardo lietuvio,

Ir protestuoti kartais reikia
labai kietai

Gana atidžiai peržiūriu ir per
skaitau visus didžiuosius lietuvių 
laikraščius, bet nė viename nete
ko matyti žinutės ar straipsnio, 
pasirašyto L. Valiuko, kur jis bū
tų kvietęs lietuvius pareikšti ne
pasitenkinimą ar protestą Diek 
Nixon’ui dėl jo straipsnio

("Khruscheven’s hidden weak- 
ness"), kuris buvopakelbtasSa- 
turday Evening Post žurnale, 1963 
metų spalio mėn. 12 d. numery
je. Tiesa, tuo reikalu buvo maža 
žinutė Drauge; buvo panaši žinu
tė ir Darbininke. Po ta žinute 
Darbininke buvo pažymėti inici

alai "Iv". Galimas dalykas, kad 
tas asmuo "Iv" nė neatsilieps. 
Kadangi aš pilnai pritariu minė
tų žinučių turiniui, ir kadangi 
Dirvos redaktorius spalio mėn. 18 
d. vedamajame tikrai pilnai ’iš- 
linksniavo' mano pavardę, noriu 
vieną kitą mintį tuo reikalu pa
reikšti.

Kas gi buvo tose žinutėse? Mi
nėtų žinučių, paskelbtų Drauge 
ir Darbininke pagrindinės min
tys buvo šios:

1. Diek Nixon’o straipsnis ne
blogas;

2. Diek Nixon, plačiai palies
damas pavergtųjų tautų klausi
mą, nė vienu žodžiu nepamini 
nei Lietuvos, nei kitų Pabalti
jo kraštų;

3. Lietuviai kviečiami pareikš
ti nepasitenkinimą ar protestą 
Diek Nixon’ui ir žurnalui, pri
menant, kad ateityje, pasisakant 
pavergtųjų tautų klausimu, būtų 
paminimi Lietuvos,. Latvijos ir 
Estijos vardai.

Respublikonų administracijos 
laikais (1959 metais) JAV-biųKon
greso priimtoje "Pavergtų Tautų 
Savaitės" (Captive Nations Week) 
rezoliucijoje yra išvardinti visi 
komunistų vergijoje atsidūrę 
kraštai. Toje rezoliucijoje mini
ma ir Lietuva. Kai ta rezoliuci
ja buvo priimta ir paskelbta vie
šai, JAV baltieji rusai išvystė 
nepaprastą akciją. Jie rašė 
laiškus visiems: administraci
jos pareigūnams, senatoriams ir 
kongresmanams; laikraščių ir 
žurnalų redaktoriams; televi
zijos ir radijo stotims. Jie rei
kalavo, kad ateityje pavergtieji 
kraštai niekad nebūtų išvardina
mi, o tik pasitenkinama bendru 
pareiškimu -- "Pavergtos tau
tos" (Captive nations); "Rytų Eu
ropos tautos " (EasternEuropean 
Nations); ar pan. Anot baltųjų 
rusų, eilė išvardintų toje rezo
liucijoje tautų nebeegzistuojan
čios, kitos -- šimtmečius pri
klausiusios Rusijai. Man savo 
akimis teko matyti ir vartyti di
džiulį pluoštą laiškų pas vieną 
legislatorių, kuris buvo gavęs iš 
viso krašto baltųjų rusų orga
nizacijų ir pavienių asmenų. Vi
sas tas baltųjų rusų spaudimas į 
krašto įtakinguosius asmenis yra 
padaręs mums, lietuviams, daug 
žalos. Tą žalą galime tik atitai
syti masiniai reaguodami. Tai 
yra viena iš priežasčių, kodėl aš 
esu kiek jautresnis, negu kad ki
ti, jei Lietuva nėra paminima, 
kur ji turėtų būti nepamirštama.

Kiek žinau iš pašnekesių su Nix- 
onu, jis ir kiti politinio gyveni
mo vairuotojai laukia iš mūsų vi
sų pasisakymų visais klausimais, 
kuriuos jis ar kiti viena ar kita 
proga paliečia. Tai grynai ame
rikoniškas reagavimo būdas. Kas 
teigia kitaip, tas nepažįsta šio 
krašto politinio gyvenimo. Anot 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
nario Mark O. Hatfield, Oregon 
steito gubernatoriaus, — "... Po- 
litįcians want letters -- evenab- 
use..."

Jei tik kas neatrodo mums taip, 
kaip turėtų būti, be jokios baimės 
pareikškime savo nepasitenkini
mą ar protestą. Tai turi daryti ne 
kokie "išrinktieji", ovisi.Tikto- 
kiu būdu veikdami galėsime at
siekti geresnių rezultatų; būsi
me išgirsti, pilnai atitaisysime 
žalas bei skriaudas, kurias yra 
padarę ir daro mūsų priešai 
mums. Su legislatoriais ir kitais 
politinio gyvenimo vairuotojais 
turime kalbėti kaip lygus su Iv-

DABAR PATS DARBYMETIS
Atrodo keistoka, ruduo jau ei

na į galą, o New Yorke dabar 
pats darbymetis. Kadangi pasau
linės parodos atidarymo valandos 
artėja nepaprastais šuoliais, ir 
ten mums, lietuviams, svarbiau
sia -- Lietuvių Diena. Tai ir aš, 
kaip meno ir dainos sekcijos 
sekretorius, kuriam rūpi ne tik 
lietuviškos dainos aidai paro
doje, bet ir su tuo neabejotinai 
susiję piniginiai reikalai, be ku
rių nei žingsnio, nuskubėjau pas 
kun. dr. Stasį Valiušaitį pasitei
rauti, kaip vystosi jo pradėtas 
vajus ir kiek jau turime pinigų

giais. Lietuviai prie to nėra pri
pratę, jie žengia šioje srityje tik 
pirmuosius žingsnius. Laikraš
tininkai, užuot padrąsindami lie
tuvius, juos pristabdo, kaip kad šį 
kartą padarė Dirvos redaktorius.

Dirvos redaktorius tame veda
majame palietė tūkstantį ir vieną 
klausimą. Nė nemėginsiu į visus 
atsakyti ar duoti paaiškinimus bei 
papildymus.

Iš vedamojo atrodo, kad aš abe
joju Nixon’oantikomunistiškumu. 
Iš kur ta mintis atėjo Dirvos re
daktoriui į galvą, negalėčiau pa
sakyti. Mano noras visad buvo ir 
yra, kad visi, kurie aiškiai pasi
sako prieš komunizmą, taip pat 
labai aiškiai pasisakytų ir Lietu
vos laisvinimo reikalu.

Diek Nixon yra geras mano bi
čiulis. Su juo eilę kartų yra tekę 
ir žodžiu ir raštu pasikeisti aš
trokomis nuomonėmis Lietuvos 
ir šio krašto reikalais. Tas jo
kiu būdu mūsų santykių nepaga
dino. Jis iš viso nemėgsta "dip- 

„lomatiškų" protestų ar nepasi
tenkinimo pareiškimų. Jis nori 
aiškių ir kietų nuomonės pareiš
kimų.

Primetama netiesioginiai sto
ka apdairumo ir diplomatiškumo. 
Tobulybės šioje planetoje nėra; 
jokiu būdu neturiu minėtų dory
bių monopolio. Gal kada to ir sto
koju, bet nemanau, kad būčiau sto • 
kojęs šį kartą.

Visa eilė lietuvių kalba apie 
draugų ieškojimą kitataučių tarpe 
Lietuvos reikalui, bet beveik nie
ko nedaro. Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybė, daug nekal
bėdama, yra atsiekusi šioje sri
tyje gražių rezultatų.

Kas visą rezoliucijų žygį re
mia? Čia nemėginsiu išvardinti 
grupių ar pavienių asmenų. Vi
sam šiam žygiui reikalingos dar
bo rankos, finansinė parama, 
nuoširdus pritarimas. Jei orga
nizacija ar grupė yra tuo prisi
dėjusi, tuo pačiu yra to reikalo 
pilna rėmėja. Tą patį galima pa
sakyti ir apie pavienius asme
nis.

Dirvos redaktoriaus ir mano 
nuomonės skiriasi. Žinau, kad jis 
yra didelis patriotas ir nuoširdus 
lietuvis. Jis yra atviras žmogus, 
ir aš tokius mėgstu. Davė progos 
man pasisakyti. Tikrai jam dė
kingas už tai. Skaitytojai iš mūsų 
pareiškimų patys pasidarys sau 
išvadas. Ta pačia proga noriu pa
dėkoti Dirvai ir jos redaktoriams 
už tikrai nuoširdų viso rezoliu- 
dijų žygio rėmimą. Redaktorių 
kietokas viena ar kita proga visu 
rezoliucijų reikalu pasisakymas 
komitetui atneša tik naudos.

L. Valiukas 
Los Angeles, Calif.

skubioms sąskaitoms apmokėti.
Kalbinu kun. dr. St. Valiušai

tį, mūsų komiteto finansų sekci
jos koordinatorių.

-- Lukterėk, Mykolai, -- sako 
kun. Stasys Valiušaitis. Mūsų 
verpetai sukasi. Esame jau iš
siuntę New Yorko ir jo apylin
kių lietuviams beveik porą tūks
tančių laiškų. Pradžia gera, džiu
ginanti ir yra vilties, jog komi
tetui uždėti atsakomingi darbai 
įvertinami. Mūsų laiškai, matom, 
rauda dėmesį.

—Malonu girdėti. Norėčiau ži
noti, kaip pavyko tokiu trumpu 
laiku surasti tiek daug lietuvių, 
parašyti tokią gausybę laiškų?

-- Turiu pasakyti, kad kepti 
balandžiai nekrito iš dangaus. 
Tai ne vieno žmogaus darbas. 
Visi, kurie tik buvo paprašyti 
talkininkavo, eilė šeimų, studen
tų ir geros valios senimo bei

-- Atrodo, kad komitetas 
įstengs ne tik laiku paruošti tūks
tančiui jau užsiregistravusių dai
nininkų labai svarbų gaidų reper
tuarą, bet ir visi kiti reikalai 
Lietuvių Dienai pasaulinėje pa
rodoje plauks kaip numatyti?

--Dėl to ir abejoti netenka.
-- Kaip matau, nusiminimui 

nėra vietos. Komiteto darbai bus 
gražiai vainikuoti?

-- Kur Lietuvos reikalai, 
mums ten nieko nėra negalimo. 
Amerikos lietuviai 1905 metais 
Paryžiuje parodoje švystelėjo lyg 
kometa ir parodė pasauliui -- 
mūsų tauta gyva ir ji privalo 
būti laisvų tautų gretoje. Juo 
labiau šiandien mūsų pareiga kuo 
plačiau, kuo garsiau skleisti jos 
vardą, reikalauti Lietuvai lais
vės, o to ji juk tikrai verta, -- 
pareiškė kun. Stasys Valiušaitis.

Mykolas Cibas 
Great Neck, N. Y.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSUI 
rankraščiams paskutinė data 

1964 m. kovo 31 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 

16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, praleidžiant vie
ną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų ilgesnė, kaip 50 ma
šinraščio puslapių, tačiau toleruojamos išimtys, atsižvelgiant į 
novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1964 metų kovo 
mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės Konkur
sas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai pri
valo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašomi slapyvar
džiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo voko, 
kuriame užlipinamas raštelis su autoriaus tikrąja pavarde, 
adresu ir telefono numeriu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant 
jo bus pažymėta: nelaimėjus -- neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija bus 
įteikta 1964 m. Dirvos pavasario šventėje. Konkurso skelbėjas 
turi teisę premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius ga
li premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos siu
žetu rašyti dramą, poemą ar romaną. ?

NE PREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų autoriams 
arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui atskirai sutartomis 
sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką premijuoti ir 
ką rekomenduoti spausdinti. Jos sudėtis ir vieta bus paskelbta 
Dirvoje vėliau.

Mecenatas -- SIMAS KAŠELIONIS
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AKIMIRKOS Bronys Raila

Aukštoji dailės kritika
Stanfordo Tyrimų Instituto na

rys Arnold Mitchell apskaičiavo, 
kad visų rūšių menininkai ir me
nų mėgėjai Amerikoje suteikia 
sąlygas kasmet klestėti pustre
čio biliono dolerių bizniams. 
Mat, apie 50 milionų amerikie
čių, nedaug mažiau kaip trečda
lis visų gyventojų, vienu ar ki
tu būdu dalyvauja menų kūry
boje, tos kūrybos priemonių ir 
instrumentų pramonėje.

Pavyzdžiui, fotografijos meni
ninkų esama apie milioną, o net 
32 milionai groja kokiu nors mu
zikos instrumentu, jų tarpe per 
21 milionas pianino barškintojų, - 
daugiau, negu registruotų žve
jų ir meškeriotojų. Įvairių akto
rių, dramos sambūrių dalyvių 
esama apie pusė miliono. Gi 
dailininkų, be abejo, įskaitant 
visus savaitgalio dailininkus, yra 
net 15 milionų, -- lygiai tiek 
pat, kiek ir medžioklės mėgė
ju

Jei kas galėtų atlikti panašią 
statistiką Amerikos "tautinių 
mažumų" tarpe, mes lietuviai čia 
tikriausiai užimtume ne paskuti
nę vietą. Įvairiu menų kūrėjų, 
mėgėjų, vartotojų ir instrumen
talistų savo visuomenėje mes 
dabar turime nemenką procen

Atidus žiūrovas parodoj domisi viskuo... S. Dapkaus nuotrauka

tą, -- kiekvienu atveju gauses
nį už medžiotojus ir meškerio
tojus.

Ir tatai, žinoma, kiekvieną iš 
mūsų džiugina, kadangi įprasta 
sakyti, jog šitokiais keliais bū
tinai kyla mūsų kultūra. Jei tik
rus profesionalus lengvai ant 
pirštų suskaitytume, tai mėgė
jus sunkoka būtų suskaityti net 
ir Stanfordo Tyrimų Institutui. 
Mes turime apstą savaitgalio te
atralų, savaitgalio dainininkų ir 
muzikų, savaitgalio rašytojų ir 
žurnalistų, savaitgalio šokėjų ir 
dailininkų. O kiek namų pertai
symo, dekoravimo ir žemėvaiz- 
džio architektų, dirbančių sep
tynias dienas potarnybinėmis va
landomis, — tai bijočiau ir be
skaičiuoti.

Deja, likimo malonės plačiau 
pasireikšti gana nelygios. Pav., 
rašto, žodžio ir dramos meni
ninkams "išplaukti į tarptauti
nius vandenis” kliudo perdidelis 
mūsų kalbos nepanašumas į šia
me krašte didžiumos vartojamą 
kalbą. Bet visi sutiksime, kad 
šios kliūties nėra šokėjams, mu
zikams, architektams ir daili
ninkams. Ir jei tik kas iš jų 
turi išskirtinų gabumų, talento 
ir laimės, nelieka neišgirstas 

ir "tarptautiniuose vandenyse".
Apie filmą nekalbėsiu, kur ša

lia Rūtos Kilmonytės įžymiau 
pasireiškė kai kurie nors ir lie
tuviškos, bet maišytos kilmės, 
labai geri ir labai nutautę ak
toriai (L. Harvey, J. Šernas)... 
Muzikams taip pat dar nepasi
sekė užsitikrinti deramą vietą 
tarptautinėje arenoje, nors į ją 
mėgino žengti V. Bacevičius, 
Gaidelis, D. Kaminskas, A. Kup
revičius. Bet šokiui Lietuva jau 
davė tarptautinę žvaigždę Svet
laną Beriozovą ( tiesa, V. Meš
kauskas Margutyje juokėsi išma
no noro padaryti ją lietuve, ta
čiau ji pati visada ir griežtai 
laikė save lietuve). Gi architek
tūroje, bent amerikinėje plotmė
je, pusėtinai gerų laimėjimų ir 
pripažinimų yra atsiekęs Jonas 
Mulokas.

Dėl dailininkų nebus dviejų 
nuomonių: jiems sekasi geriau
siai.

Ir laikai jiems pasiutiškai pa
lankūs. Jei praėjusiame šimtme
tyje sočiai gyveno ir buvo ger
biami "klasikai", tradicionalis- 
tai, pripažintieji, tai dabar la
biausiai gerbiami, pripažįstami 
iš karto ir perkami modernistai 
bei ultramodernistai. Gi realis
tams, impresionistams ir kito
kiems "klasikams" užėjo vargo 
ir pašaipų dienos.

Išplaukia ir, kaip atrodo, atei
tyje dar plačiau išplauks į "tarp
tautinius vandenis" mūsų jaunieji 
modernistai ir suspėję laiko dva
siai prisitaikinti kai kurie vy
resnieji. Taigi, visi jie pakely
je į daugiau ar mažiau stambų 
prasimušimą: patys Vyriausi (A. 
Galdikas), vyresnieji ( V. Ka
siulis, V. K. Jonynas), jaunes
nieji (Viesulas, Račkus, Šalkaus
kas), jauniausieji (Zapkus). Dar 
daugiau būtų galima suminėti pa
vardžių, kurios figūravo įvairio
se stambesnėse parodose, sulau
kė atžymėjimų irkurių paveikslai 
ar skulptūros jau patenka į tarp
tautinės reikšmės muziejus.

Nebent eskimai dėl to ne
sidžiaugtų. Mes, lietuviai, esa
me karštesnio kraujo. Dėl krau
jo ir galbūt dar dėl to, kad toms 
meno žuvims ėmė geriau sektis 
tarptautiniuose vandenyse, pas
taraisiais metais mūsų spaudoje 
pradėjo rodytis labai ypatingų 
straipsnių apie tapybą, šaunių 
kritikų, o tai reiškia -- verti
nimų, gilių, kaip okeano dugnas, 
aukštų, kaip Himalajai, taip iš
kilmingų, painių ir beveik nesu
prantamų, kaip Einšteino relia
tyvumo teorija. Tos kritikos 
skirtos tik dievams ir patiems 
dailininkams, o ne šiaip mir
tingiems žmonėms.

•

Neiškenčiau nepasibraukęs po
ros pavyzdžių. Nenurodysiu nei 
autorių, nei laikraščių, kuriuose

Foto objektyvas ar paveikslas joms įdomiau? S. Dabkaus nuotrauka

kritikos buvo spausdintos, nes ne 
prieš juos šios mano pastabos nu
kreiptos.

Mano tikslas buvo nustatyti, ar 
negresia mums aukšto ir iškil
mingo, bet klaikaus tuščiažodžia
vimo pavojus.

Štai apie vieno populiaraus dai
lininko parodą rašoma: "...Visų 
dėmesį patraukė kūrinys "Šal
tinis", pasižymintis ramybės iš
raiška ir dramatišku traktavimu 
šviesos. Čia jautėsi gili poezija 
ir savitas spalvų apvaldymas, vi
siškai apglėbiantis stebėtojo 
jausmus, perkeliantis jį iš kas
dienybės į žavų mistišką gamtos 
pasaulį"...

Na, jei kūrinys perkėlė žiūro
vą į "mistišką gamtos pasaulį", 
jis turėjo būti genialus šedevras. 
Tačiau kaip jis galėjo "visiškai 
apglėbti' stebėtojo jausmus? Gal 
jis daugiau apglėbė stebėtojo pro
tą, kai jis įsijautė į gilią po
eziją ir "savitą spalvų apval
dymą". "Spalvų apvaldymas" nė
ra jokia speciali dorybė dailinin
kui, o greičiau jo elementarinė 
pareiga, savo amato išmokimas, 
ir kiekvienas bent vidutinių ga
bumų dailininkas yra išmokęs 
spalvas ne tik apvaldyti, bet ir 
suvaldyti. Jackson Pollack "ne
valdė" spalvų, bet jis tat darė 
tyčia. Pagaliau,jeigu tas kūrinys 
pasižymėjo dramatišku(!) švie
sos traktavimu, tai kaip jis tuo 
pat metu pasižymėjo ir ramy
bės išraiška?.

Štai dar kitas pavyzdys, puto
tas kaip Niagara, apie vieną mū
sų dailininkę: "Jos dinamiška 
prigimtis išsiveržia per gamtos 
simbolius nesuskaitomoje spal
vų skalėje. Ji yra tiesiogiai dra
matiška (Viešpatie, ir vėl tas 
dramatiškumas!) savo spalvų in
tensyvumu ir kontrastuose, spon
taniška jų paliejimuose ar už
temimuose, linijų vingiuotuose 
bėgimuose, mistiška perdavimu 
paslaptingojo žmogiškosios pa
sąmonės plano, Visi jos darbai 
neturi savyje nieko statiško, jie 

yra pasidavę amžinam judėjimui, 
keitijnuisi vyksmo tęstinumo 
dėsniui. Nuolat besiferrrientuo- 
jančios spalvos išsiveržia į pa
viršių ne tik gyvo ir jauno kū
rybinio entuziasmo, bet ir jaut
rios rankos nešamos. Kompozi
cija yra intuityvi, sąmonės ne
išieškota ir tuo jai charakterin
ga. Emocinis ir vaizdinis gamtos 
išgyvenimas yra tapęs sukoncen
truotu visuotinos, nebūtinai tik 
lietuviškos gamtos išgyvenimu, 
simbolizuojančiu žmokiškuosius 
išgyvenimus"...

Na jau, dėl Dievo meilės, būk 
geras, šventas Tamošiau, -- as 
vistiek tuo nepatikėsiu. Ir ne 
vien dėl stilistinio tokios aukš
tos kritikos griozdiškumo. Bet 
kad iš viso čia yra tik mistiš
kas jovalas.

Jei dailininkės prigimtis yra 
(1) dinamiška, (2) tiesioginiai 
dramatiška, (3) spontaniška, (4) 
mistiška ir (5) perduodanti pas
laptingąją žmogiškąją pasąmonę, 
tai kokia čia gali būti kalba apie 
planą? Tuo labiau, kad ir dai
lininkės kompozicija yra "intui
tyvi, sąmonės neišieškota". Pa
sąmonė yra psichinė būsena dar 
be plano, kiekviena kompozicija 
yra sąmonės aktas.

Ir kokiu būdu visi jos darbai 
yra "pasidavę amžinam judėji
mui" ir savyje neturi "nieko 
statiško"? Muzikos kūrinys, ba
letas, filmas "amžinai" juda, kol 
sustoja užsibaigę. Tapybos, 
skulptūros ar fotografijos kūri
nys taip pat dažnai mėgina už
fiksuoti judesį, pagauna vieną 
jo momentą, ir jis lieka amžiams 
daugiau nebejudantis, stovintis, 
taigi, "statiškas". Jis nebesikei
čia, ir čia neįvyksta joks "vyks
mo tęstinumo dėsnis".

Na, ir kokiais mistiškais ke
liais "nuolat besifermentuojan- 
čios spalvos išsiveržia į pavir
šių", jeigu jos užbaigtame tapi- 
nyje nebesifermentuoja, yra iš 

karto uždėtos drobės paviršiuje, 
joms tik belieka kalbėti savo 
"skalėmis" ir nėra reikalo kur 
besiveržti?

O kaip "emocinis ir vaizdinis 
gamtos išgyvenimas tampa su
koncentruotu visuotinos gamtos 
išgyvenimu, simbolizuojančiu 
žmoniškuosius išgyvenimus", 
deja, nors berods dar esu žmo
gus, tačiau tokio sakinio ne tik 
nepajėgiu žmoniškai išgyventi, 
bet ir suprasti.

Kam tiek putų, kam tiek "moks
lo", tiek "erudicijos" ir chaoso? 
Ir kam reikalingi tokie užsimo
jimai mūsų paprastus, norma
lius, daugiau ar mažiau gerus 
dailininkus versti sąmonės ne
išieškotais paslaptingųjų pasą
monės planų magais? Jų meno 
tai daugiau neįprasmina ir jų 
kūrinių nepriartina mūsų liau
džiai, kuriai parduoti jie skiria
mi.

Pažįstu kiek tuos dailininkus, 
apie kuriuos čia kritikai taip 
aukštai kalbėjo, mačiau jų ta
pybos originalų ar gerų nuotrau
kų. Jie nėra revoliucininkai, nei 
klasikai, jų kūryba dar nekaba 
Louvre ar kokiuose didžiuosiuo
se moderninio meno muziejuose. 
Jų vardas nenukentės, jei apie 
juos dar kalbėsime žmoniškai, 
o ne kažkaip demoniškai.

Rašydami tokiais premijuoti- 
nais tuščiažodžiavimais apie mū
sų dailininkus, mes juos tik pas
tūmėsime į demonišką puiky
bę, po ko jie praras ryšį su 
žeme, neteks savo naktų ramy
bės ir savo rinkos. Juk tokius 
dramatiškus, mistiškus, intensy
vius, spontaniškus ir amžinam 
judėjimui pasidavusius kūrinius 
beveik būtų baisu ir pirkti. Gi 
publika, įtikinta, kad už savuo
sius genijus nieko aukštesnio ne
begali būti, visai nustos lankyti 
kitas meno parodas ar muziejus.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

KAI III su irau
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN 

KOMMEN”)

. ROBERT RAID
(36)

1941 m. rugpiūčio 13 d. Motina palydi mane ligi durų.
-- Kada šiandie grįši, Robertai? Vėlai?
-- Manau, laiku, mama. Roogui išvykus įstaigoje darbas pu

siau sumažėjo. Greičiausiai Hoffui nesu taip baisiai reikalingas.
-- Ar Elfi šį vakarą ateis pas mus?
--Ne, mama, aš pas ją užeisiu.
Motina pritaria.
-- Geriau, kad tu pas ją užeitum, Robertai. Ant kiekvienos ker

tės stovi rusų sargybiniai, ir jaunai mergaitei perdaug pavojinga va
karais vienai vaikščioti.

-- Tas ilgai netruks, mama. Greitai įvyks didysis atsiskaity
mas.

-- Kad taip būtų, sūnau!
Pamažu slenku į liaudies komisariatą. Priešais pastatą susto

ju. Man vaidenasi, kad visas pastatas griūva ant manęs. Po velniais! 
Negi ir aš darausi isteriškas? Ir vien tik dėl tos kvailos trylikto
sios dienos. Ir vis tik -- mano instinktas neklydo.

Įstaigoje darbas prasidėjo įprastai. Helė paduoda man at
plėštus laiškus. Su byla po ranka užeinu pas Hofą. 9 vai. ryto.

Hoffas priima raštus — tuo pačiu momentu suskamba tele
fonas. Jis pakelia ragelę

-- Hoffas. — Taip, taip palauk minutėlę, drauge!
Jis pasuka galvą į mane:
-- Pakalbėsim vėliau, drauge Raidai! Aš tamstą pašauksiu. 
Išeinu.
Po kelių minučių Hoffas atidaro mano kabineto duris.
-- Užeik pas mane, drauge Raidai.
Jis man paduoda geltoną voką:

-- Drauge Raidai, būk malonus ir įteik šį laišką Reiningui as
meniškai. Tai svarbu! Kliaudijos negaliu pasiųsti.

Paimu lašką. Koks jis lengvas! Grįžęs į savo kabinetą pasiimu 
pluoštą popierių ir užsuku pas Herbertą.

-- Herbertai, Hoffas siunčia mane su laišku pas Reiningą -- 
-- Na, kas?
-- Jeigu po 20 minučių nesugrįšiu, jie bus mane nutvėrę. 
Herberto veidas pabąla.
-- Taip, bet...
-- Dabar nelaikąs plepėti. Štai keli nereikalingai raštai, kaip 

priedanga. Jeigu būsiu suimtas, pasirūpink mano motina ir Elfi, 
taip kaip anksčiau tarėmės!

Jis nuleidžia galvą
-- Žinoma, aš pasi...
Bet aš nelaukiu: užtrenkiu Herberto kabineto duris ir kylu 

laiptais aukštyn.
Prie personalo skyriaus durų akimirkai sustoju. Negi jau iš

mušė ir mano valanda? Suimu rankeną ir drąsiai atveriu duris. Olga 
šypteli ir nulenkia galvą. Kruugas atsistoja manęs pasitikti.

-- Draugas Reiningas tavęs jau laukia, Raidai!
Einu prie Reiningo durų, Kruugas iš paskos. Primerktomis aki

mis Reiningas pažvelgia į mane ir nusišypso.
-- Malonėk arčiau Raidai! Kur tas laiškas?
Man peržengus slenkstį Kruugas iš lauko uždaro duris. Žen

gęs žingsnį Reiningo pusėn pajutau, kad kažkas stovi už manęs. Rei
ningas ištiesia ranką, paima iš manęs voką ir jį numeta į krepšį. 
Paskui pasukęs veidą Į šalį sako:

-- Štai jūs turite Raidą, draugai!

Pora stiprių rankų kietai laiko mane iš užpakalio. Priešais atei
na vyras ir ties manimi sutoja. Juk tai Pugovas! Jo ginklas įremtas 
man Į vidurius.

-- Robertai Raidai! Tamsta suimtas. Stovėk ramiai, kitaip...
Letenos laikiusios mane iš užpakalio atsileidžia ir apčiupinėja 

mane visą. Ne, jokio ginklo su savimi neturėjau. Pugovas sukoman
duoja:

-- Eik paskui mane!
Reiningas atsistoja ir nusispiauna. Pugovas išeina iš kabineto ir 

aš paskui jį, lydimas dviejų enkavedistų. Olga žiūri į mane ir sukike
na. Kruugas atveria personalo skyriaus duris--jo veidas iškreiptas.

-- Pagaliau tave turime. Raidai! Mes tau apmokėsim už viską, 
tu prakeikta kiaule! Žaidimas baigtas, Raidai!

Aplenkdamas Kruugą leidžiuosi su dviem rusais laiptais žemyn. 
Įstaigos durys truputį praviros, ir momentui pamatau Herberto išba
lusį veidą ir išplėstas akis.

Priešais liaudies komisariatą stovi juodas auto. Šoferis įjungia 
bėgius ir automobilis pašoka. Pugovas įšoka į mašiną. Pasukęs galvą 
matau -- Hoffas pasilenkęs pro langą žiūri, šalia jo moteris. Smū
giu į pakaušį esu įstumiamas į mašiną. Aš užkliūvu, krintu, bet vėl 
greit atsistoju -- į mane atsuktas Pugovo revolveris. Paskui mane 
įžengia antrasis enkavedistas. Mes važiuojam.

Mes važiuojame pro miestą -- mano miestą! Elfi ir motina -- 
jos lauks manęs. Viską sutvarkys Herbertas. Prieš mano akis namai 
ir-gatvės, gatvės ir namai.

Mašina sustoja. Mes išlipame. Pugovas įeina į NKVD pastatą, 
aš su kitais dviem enkavedistais paskui jį. Paskui mus užsitrenkia 
durys. Sargybiniui Pugovas pakiša kažkokius popierius ir einame to
liau, lipame laiptais aukštyn. Ant laiptų, kiekviename koridoriuje 
visur sargybiniai. Mes einame ilgu tamsiu koridoriumi. Prie vienų 
durų Pugovas sustoja ir jas praveria. Mane įstumia vidun. Čia ant 
ilgo pasienyje suolo sėdėję du enkavedistai pašoka. Pugovas eidamas 
prie rašomojo stalo pamoja vienam kareiviui, kuris sustoja veidu į 
duris. Jo rankoje naganas. Antrasis enkavedistas pripuolęs suima ma
no rankas. Pugovo palydovas pastumia kėdę, keturios rankos pasodina 
užlauždamos mano rankas už kėdės atramos.

Tada Pugovas palengva prieina ir sustojęs sako pašaipiai:
-- Dabar jau turime tave, Raidai! Pagaliau pakliuvai į mano 

rankas, tu kalės vaike!
Jis mirkteli akimi ir tuo momentu kažkas tvoja man į galvą.
-- Dabar jau sugautas, gudruoli!
Jis primerkia akis, žengia žingsnį atgal ir trenkia kumščiu man 

į veidą.
-- Še -- tu neskusta kiaule! Še dar -- prakeiktas suski!
Smūgis iš kairės manęs vos neišverčia iš kėdės. Aš spiaunu 

krauju ir dantimis ir juokiuos, juokiuos...
-- Paleist!
Trečias smūgis mane išmeta iš kėdės. Kritęs bandau atsistoti. 

Vienas enkavedistas mane mygia prie žemės sugriebęs už gerklės. 
Prieš mane Pugovo batai.

(Bus daugiau)
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TĖVYNĖJE LIKO ŠIRDIS
Mykolas Biržiška byloja lietuviams išeiviams [3)
Kokie mes nekantrūs! Nė 20 metų nepraėjo, kai pasitraukėme 

iš maskoliško bolševizmo užgriebiamos mūsų Tėvynės, kuris dar ne
suskubo joje pasireikšti visu savo atmainingu ir melagingu šlykštu
mu, dar, rodos, palaukime vieną kitą dešimtmetį, jeigu dar kam ne
bus jis jau paaiškėjęs, ne, -- veržiamės jau savo akimis pasižiūrėti, 
savo nosimis pauostyti, kaip tikrai atrodo ir kuo tikrai dabar kvepia 
bolševikinama, maskolinama Lietuva ir Jos žmonės, lyg iš tolo ste
bint tatai būtų neaišku! Ar jau nebeužuodžiame pralieto mūsų Tautos 
kraujo, pamiršome Jos atkentėtus vargus?

Iš atsakymo į klausimą dėl bendradarbiavimo ir mainų 
su okupuota Lietuva, Lietuvių Dienos, 1961 gegužės.

Kurie sąmoningai pasitraukėme iš Lietuvos, stojome ne vien Į 
tautinį darbą lietuvybei svetur išlaikyti, bet ir į kovą prieš Lietuvos 
okupantus, Jos laisvės ir (to pat kultūrinio!) turto paveržėjus, mūsų 
Tautos naikintojus ir skaldytojus. Rūpinkimės būti kovingi ir draus
mingi ir nesukime nė sau, nė kitiems galvų dėl Tautos priešo laki- 
ruotomis pirštinaitėmis pakišamų žaltiškų siūlymėlių.

O kam kojos niežti bėgti, tegu sau bėga kur nori ir sveikiems 
nesipainioja po kojomis.

Iš atsakymo į klausimą dėl bendradarbiavimo ir mainų 
su okupuota Lietuva, t.p.

Ne politikų, tik kultūrininkų ir ypačiai literatų bei menininkų 
išeivių darbai ir kūriniai bus tas reikšmingas turtas, kuriuo bū
sime svarbūs ir ateityje Lietuvos visuomenei.

Iš žodžio pasakyto rašytojui J. Gliaudai surengtame pa
gerbime Los Angeles 1961.IV.22 d. jam laimėjus premiją už 

veikalą "Šikšnosparnių soste".

Ne vien fizinis atsilaikymas ir turimos tautinės gyvybės iš
saugojimas bei įveiklinimas tremtyje mums rūpi ir turi rūpėti, 
bet ir gyvas, sąmoningas ir vakarietiškas mūsų brendimas, kur 
bebūtume ir iš kur tam medžiagos semti bestengtume. Stingti, nei 
vietoje tūpčioti nė laiko neturime.

"Iš anapus Ramiojo vandenyno" Atolas, 1954.

Ir mūsų tremtis, mūsų klaidos ir suklupimai, mūsų nukrypi
mai, tiek bebus istoriškai pateisinta ir išteisinta, kiek sugebėsi
me ją panaudoti vakarietiškam savo subrendimui, o šį vėliau pri
taikinti prikeliamos iš dabartinės nelaisvės Tėvynės sutvirtinimui. 

"Iš anapus Ramiojo vandenyno" t.p.

Juo vakarietiškesnis bus tam mūsų indėlis, juo aiškiau jis ryš
kės bendrame Tautos lobyje, juo svariau jis atsvers ir persvers 
maskoliškai rytietišką slėgtį, kuri smaugiančiu slogučiu užgulė 
mūsų Tautą, kai bolševikiniai maskoliai išplėšė mums nepriklau
somybę ir geležine uždanga atitvėrė nuo laisvojo Vakarų pasaulio 
ir jo gaivių kultūrinių bei kitokių įtakų -- juo sveikiau atgys ir tvir
čiau pakils išsivadavusi Tėvynė, nusikračiusi visokių maskoliškų 
b rudų.

"Iš anapus Ramiojo vandenyno", t.p.

Nejaučiu..., kad dabar laisvai leidžiamų kūrinių -- eiliuotų ir 
neeiliuotų -- bendras literatūrinis lygis būtų apsilpęs palyginus su pa
siektu Nepriklausomoje Lietuvoje literatūriniu iškilimu... Tačiaumū- 
sų tremtinių kūryboje visdėlto trūksta stipresnio, veiksmingesnio, 
tremtiniško žodžio, kad ir gal neprilygstančio pirmosios pusės 
XIX-jo amžiaus lenkų ir lietuvių tremties Mickevičiaus -- Slo
vackio -- Krasinskio žodžiui, bet is viso mūsų pranašingo žodžio, 
kūrėjus pastatančio tremties priekyje, iškeliančio juos aukščiau už 
mūsų politikus ir bendruomenės veikėjus, ne iš šių pasiimančio, 
bet ir šiems nustatančio, diktuojančio kilnų, dvasingą kovingumą, 
grįžimą į mūsų tėvų ir vaikų ir jųjų vaikų Tėvynę.

"Apie kūrybos darbą, knygas ir laikraščius", Draugas 1953.IX.19

Iš visur, kur dabar Vakarų kultūros supami ir veikiami, semki- 
mės visu uolumu, gal net įnirtimu, iš jos amžiais krautų ir kauptų 
dvasinių turtų ir stiprinkime savyje išneštus iš Tėvynės teisingos so
cialinės tvarkos ir laisvės ilgesį ir siekimą, savo Tėvynėje jau įgy
tuosius jų pagrindus ir pradus.

Drauge nepamirškime, jog svetur kiekvienas iš mūs atstovaujam 
savo tautai, tad ir kiekvienas savo žodį ir elgesį tuo atžvilgiu turime 
derinti su mūsų tautos siekimais, jausdamiesi prieš ją atsakingi, kad 
ir niekeno neskirti, savo tautos reprezentantai.

"Nuo Vilniaus baroko iki Hamburgo barakų". Scientiae et 
Artibus, Nr. 1, 1946.

Atsakykime kiekvienas pats sau -- nuoširdžiai, atvirai --niekas 
iš šalies neseka ir niekur neįrašo:

Ar dažnai primenu, galvoju, graudinuosi, atmintyje prikeldamas 
paliktoje šalyje mano artimųjų, kaimynų, pažįstamųjų brangius vei
dus?

Ką gi galvoju apie likusios mūsų Tautos likimą, ar seku jos 
vorkutiniais, sibiriniais keliais?

Ką naudinga savo žmonėms padarau šios mūsų sunkios tremties 
prailgusių metu?

Ar visa, kas reikia, mano padaroma sau ir savo artimiesiems 
atlaikyti savo kalbai, Tautai ir Tėvynei ištikimybėje prieš supančias 
mus svetimybės bangas?

Kuo gi prisidedu--mažas, nedidelis,kuklutis--prie musų bend
rų grumtynių su mūsų Tautos ir Tėvynės pavergėju -- maskolišku 
slibinu, nusigrimavusiu internacionaliniu komunizmu?

Taigi, ne svetimas nuodėmes skaičiuokime -- dabarties ir atei
ties -- spaudoje ar savo tarpe, -- tik kiekvienas savo sąžinę pakra- 
tykime ir ką joje radę netvarkoje, muškimės į savo krūtinę ir paki
lę stokime į darbą.

"Kur tavo vieta Tautos kovoje?", Lietuvių Dienos, 1955 vasaris

Mūs -- išeivių tautiškai politinė pozicija yra aiški. Ne mes va
duosime Lietuvą iš nelaisvės pančių, ne mes ją laisvinsime, tik pati 
tauta vietoje vaduosis, pati laisvinsis. Mes jai čia tik padėsime visu

Iš "Popiečio diagnozės". Vaidina A. Dikinis ir E. Radvila.
P. Petručio nuotrauka

POPIEČIO DIAGNOZĖ
Balys C

Senai žinoma tiesa: dramatur
gui augti, bręsti padeda teatras. 
Dramaturgo veikalas, neišvydęs 
scenos, egzistuoja "teoretiškai", 
nes šiandien, išskyrus kritikų, 
niekas dramos veikalų neskaito. 
Dramos vienintelis instrumentas 
yra teatras, per kurį autorius 
gali išgirsti savo balsą ir kar
tu pajusti savo kūrybišką galią 
ar bejėgiškumą.

Chicagos lietuvių dramos tea
tras yra bandęs pastatyti beveik 
kiekvieną pasirodžiusį scenos 
veikalą. Mes matėme iš moder
nistų dramaturgų -- Škėmą, 
Landsbergį, Ostrauską. Ne kiek
vienas spektaklis buvo priimtas 
publikos išskėstomis rankomis. 
Ne kiekvienas veikalas pasižy
mėjo vitaline jėga. Ne kiekvienas 
režisierius, aktorius prakalbėjo 
emocine kalba. Po nepasiseku
sios premjeros sekė recenzetų 
dar nesekmingesnės "premje
ros", ir teatras nutildavo ilges
niam laikui arba ieškodavo iš 
pasaulinės dramaturgijos jau tu
rintį svorį scenoje veikalą. Bet 
teatras visada jaučia ir puikiai 
supranta, kad jo pamatas, jo 
tvirta žemė -- ieškojimas, ug
dymas ir kova už savąją dra
maturgiją.

Šį kartą Scenos Darbuotojų S- 
ga išsiruošė į avantiūrinę kelio
nę, užsimojusi pastatyti Anato
lijaus Kairio komediją "Diagno
zė", kurią prieš keletą metų iš
leido "Terra", nesulaukdama jo
kio atgarsio literatūros gyveni
me. Visi tylėjo ir vienodai mąs

li O m S k i S

tė apie meniškai silpną "bevil
tišką" veikalą.

Ir nuostabu. Per premjerą Jau
nimo Centro salė prisipildė skar
džiu juoku, aplodismentais. Gy
vas ryšys tarp scenos ir žiūro
vų užsimezgė ir išsilaikė per vi
są spektaklį. Kaip nekalbėtumėm 
apie šiandieninės, moderniosios 
publikos meninį skonį, o vis dėl
to ji -- rezonansas, scenos jaus
mų akustika.

Kodėl "Diagnozė" turėjo ne
lauktą pasisekimą? Nesunku at
sakyti. Veikalas pateko į Stasio 
Pilkos režisūrą, kuri prikėlė 
komediją iš migloto, schematinio 
didaktinio "grabo" į veiksmingą 
scenos gyvenimą, bet "perdirbi- 
nėtojas" nepažeidė nei veikalo tu
rinio ir formos, nei autoriaus sa
vitumo. Stasys Pilka, gal būt, nė
ra režisierius iš Dievo malonės, 
bet toji sena teatro "gudrioji la
pė" žino, ką daro. Veikalo pas
tatyme atsispindėjo visa tai, kas 
yra būdingiausiaSt. Pilkai - -me
nininkui, režisieriui, nors žanri
niu atžvilgiu spektaklis nebuvo 
vieningas. Jis skilo į dvi puses 
į dramatinį (I veiksmas) ir į ko- 
medijinį - satyrinį (II, III v.) Su
prantama, kad komedijoje gali 
būti dramatinio ir net tragiško 
elemento, bet visas turi sueiti į 
komedijos stilių. Mano nuomone, 
"Diagnozė" yra tikra, lyrinė ko
medija, kurios tema -- šiandien 
dabar, tėvų konfliktas dėl lietu
viškumo su dukra. Autorius ne
sijuokia, kad tėvai visomis prie
monėmis gina lietuviškas, pa-

triarchalines tradicijas, bet leng
va satyra skamba dėl metodo, ku
riuo tėvai atakuoja savo dukrą. 
Tuo tarpu režisierius vietoje sa
tyros, bijodamas užgauti patri
otinius jausmus, parodė mums 
pirmajame veiksme melodramą, 
kuri praskambėjo gana banaliai 
autoriaus nenaudai. Tikroji ko
medija prasidėjo nuo antrojo 
veiksmo, ir čia išryškėjo auto
riaus savitas komedijos stilius. 
Paprastai komedijose yra piešia
mi neigiami asmenys, iš kurių 
silpnybių būtų galima smagiai 
pasijuokti. Kairys nepatiekia nei 
vieno neigiamo charakterio, špo
so, anekdoto, bet komedijoje aps
čiai satyrinio elemento, švelnaus 
komizmo spalvų.

Atlikėjų sąstatas -- ne visi 
pirmaeiliai aktoriai. Režisierius 
mėgsta eksperimentus, mėgsta 
jaunuomenę. Pasitikėdamas savo 
teatraline klausa, jisbandopaso
dinti į pirmas vietas tuos, kurie 
anksčiau vaidindavo tik epizodinė
se rolėse. Spektaklis parodė, kad 
toks bandymas gali turėti pasise
kimą, ir kartu gali papildyti teat
rą naujomis jėgomis.

Komedijos svarbiausi veikėjai 
-- Naujokaičių šeima. Juozas 
Raudonis -- tėvas, besąlyginis 
kovotojas už lietuvybę, ėjo re
žisieriaus nurodytu keliu ir dali
nai išpildė jo valią. Puikus bal
sas, temperamentas, išraiškin
gos akys daug padeda jo išraiš
kai įtikėti. Bet kada jis stengiasi 
būti "ypatingu", pristinga vidinio 
pritarimo. O spektakliui pasibai
gus, žiūrovui pasilieka klaustu
kas: lietuviškas Jobas, ar lietu
viškas Donkichotas. Jo žmona 
Konstancija -- Birutė Briedienė 
-- konkreti, paprasta, natūrali, 
tegu ir neišgauna pilnai esamų 
charakteryje psichologinių niu
ansų, bet ją buvo malonu sekti ir 
klausytis. Duktė Birutė--Julija 
Cijunėlienė turėjo schematinį per
sonažą, kaip sidabrinį dolerį: 
vienoje pusėje -- Linkolnas, ki
toje -- lietuviškas vytis. Tačiau 
Cijunėlienės mergaitės piešinys 
yra toks naivus ir ne abstraktus, 
kaip tikrai būna pas mergaites 
18-20 metuose, jog "monetos" 
pusių pasikeitimas atrodo natū
ralus, psichologinis likimas. O 
tolimesniam likimui vystytis pa
deda Elena Blandytė -- gydytoja, 
įmesdama Algimantą Dikinį.kaip 
teniso -kamuoliuką, kuris nurie
dėjo į linksmą, laimingą pusę. 
Naujokaičių šeimoje pateka pava
sario saulė: žentas lietuvis. 
Kiekvienas nelauktas svečias 
veikale yra praeivis, kuriam at

skleisti charakterio bruožus nė
ra laiko. Ir taip Dikiniui teko gro
ti smuiku su viena styga, bet ak
torius, turėdamas gerus, sce
ninius duomenis, žaidė spalvin
gai, be papuošalų, gyvenimiškai. 
Elenos Blandytės gydytojos cha
rakteryje -- sukauptikomidijinio 
žanro bruožai, kurie palieka ryš
kūs iki vaidinimo galo. Jos ko
miškumas nežemina gydytojų 
"profesiją", bet pakelia jų ver
tingumo jausmą. Be to, ji pasižy
mi gražiai skambančia lietuvių 
kalba.

Vakaro "primadona", kuri 
linksmino publiką nuo pradžios 
iki galo -- tai "diagnozės" hero
jus, viengungis, šeimos drau
gas, kurį vaidino Edvardas Rad
vila, surandąs žmoniškumą ak
torius. Jo satyra, humoras, noks
ta saulėje, šiltas, paprastas, ne
varžomai gyva kalba plaukia Bud
rio lūpomis, ir atrodo, kad jis 
kaž ką paliko nepasakęs.

Bendrai kalbant apie spektaklį 
reikia pažymėti Stasio Pilkos pa
rodytą jautrų, nuoširdų, kūrybiš
ką dėmesį dramaturgui, kuriam 
ateičiai tai gali turėti lemiamą 
reikšmę. Tiesa, režisierius dir
bo ne vienas. Dirbo ir kūrė: akto
riai, dailininkas Virkau, Oželis, 
ir Cijunėlis, Rukuiža ir Mačiuke
vičius, režisieriaus padėjėjas 
Beinoras ir Ilgūnas, Adomaitienė 
ir pats autorius.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu

meruoti Dirvą

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS BENNETT 

Hl 2-4450 
642 Meadow Lane Dr. 
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kuo įstengsime.
"Lietuvai nepriklausomybę atgausime", Draugas, 1961.11.27 d.

Drąsiai ir ramiai ženkime toliau kovos dėl Lietuvos išsivada- 
vinfo iš bolševikinės vergijo keliu. Nespiaudydami į praeitį, tik 
stengdamiesi ją suprasti, kad ateičiai neimtume iš jos mūsų pa
žintų silpnybių: turime sekti taip pat ir Lietuvoje likusios tautos ne 
tik žiaurų likimą, bet ir pilko jos gyvenimo kasdienybę, kuriai pa
žinti nemažai pateikia medžiagos mūsų spauda iš įvairių šaltinių, 
tik mokėkime ją skaityti.

"Vieningai Lietuvos vadavimo keliu", Lietuvių Dienos, 1952 vasaris

Nepamirškime, jog Tėvynėje likusi Tauta iš mūs laukia daug, 
daug laukia! Neapvilkime, tik palengvinkime jai grįžti į Vakarų pa
saulį -- ne išsvajotą ir ne persvajotą, o dar maskoliškai apmeluotą, 
bet tik į tikrąjį laisvų darbo žmonių pasaulį.

Galvokime -- renkimės -- dirbkime.
"Iš anapus Ramiojo vandenyno", t.p.

Iš "Popiečio diagnozės". B. Briedienė -- Konstancija Naujokai- 
tienė ir J. Cijunėlienė -- Birutė Naujokaitytė. P. Petručio nuotrauka
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ANDORA (nedidelė valstybėle 
rytiniuose Pirėnų kalnuose tarp 
Prancūzijos ir Ispanijos) išlei
do 3 pašto ženklus su istoriniais 
įvykiais. 20 centimų ženkle ma
tome tautinį šokį La Sardane. 
50 c. ženkle parodytas Karolis 
Didysis, žygiuojąs su savo ka
riuomene per Andorą. 1 franko 
ženkle -- valstybės įkūrėjas 
Liudvikas le Debonnaire.

Andora. 191 kv. mylios kraš
tas su apie 6500 gyventojų, yra 
pusiau nepriklausoma valstybė, 
įkurta XIII amž. Kraštą valdo 
24 asmenų taryba, tačiau dalį 
krašto paveldėjimo teisėmis ad
ministruoja Ispanijos vyskupas iš 
Urgelio, kitą dalį -- Prancūzija, 
kurioms kraštas moka po nedi
delę duoklę. Krašto sostinė — 
Andorre-la-Vieille.

Krašte kursuoja prancūzų ir 
ispanų valiuta. Nuo 1928 m. is
panų valdomai daliai išleidžiami 
atskiri pašto ženklai su ispaniš
kais užrašais, gi nuo 1931 m. 
prancūzų valdomai daliai —paš
to ženklai su prancūziškais už
rašais. Čia parodytas p. ženklas 
yra su prancūziškais užrašais.

♦ * *

ČEKOSLOVAKIJA išleido du 
pašto ženklus, kuriais paminima 
Didžiosios Moravijos 
1100 metų įsteigimo 
Pašto ženkluose yra 
puodas bei žemėlapis 
nis lako antspaudas.

no jaus. Ją iš šiaurės į pietus' 
kerta Moravijos upė, davusi 
kraštui pavadinimą.

Krašte gyveno įvairios taute
lės, kurios buvo išstumiamos ar 
nugalimos kitų atklystančių tau
telių, kol galop V-VI amžiuose 
čia įsikūrė slavai. Po kraštą 
valdžiusio Karolio Didžiojo, čia 
įsigalėjo vietinis kunigaikštis 
Moimiras I, įkūręs didžiąją Mo
ravijos kunigaikštiją. Jo įpėdi
nis Rostislavas padarė dar dau
giau: jis pasikvietė 863 m. šven
tuosius Kirilą ir Metodijų, kurie 
galutinai apkrikštijo ten gyvenu
sius slavus, sudarė jiems abė
cėlę (kirilicą) ir išvertėŠv. Raš
tą. X amž. pradžioje vengrai už
ėmė Slovakiją, o Moravija ir Bo
hemija (Čekija) pateko vokiečių 
įtakon ir buvo ju kolonizuotos. 
Pastarosios vokiečių šiokioje ar 
kitokioje kontrolėje pasiliko iki 
1918 m., kada buvo įsteigta ne
priklausoma Čekoslovakijos 
valstybė.

KANADA rugsėjo 25 d. išlei
do 5 c. pašto ženklą, kuriuo pa
minima 200 metų sukaktis, kai 
ten buvo įvestas pašto susisie
kimas. Piešinys -- pašto raite
lis ir dalis Quebec’o provinci
jos. Spalvos -- tamsiai žalia ir 
šokoladinė.

valstybės 
sukaktis, 
senovinis 
ir senovi-

Moravija užima centrinę da
bartinės Čekoslovakijos dalį ir 
tęsiasi nuo Karpatų kalnų iki Du-

Iki 1763 m. Kanadoje nebuvo 
tikro pašto susisiekimo, o esa
ma korespondencija buvo prista
toma tokiais keliais, kokie pa
sitaikydavo. Tik žinomasis ame
rikietis Benjaminas Franklinas, 
Šiaurinės Amerikos vyr. pašto 
viršininko padėjėjas, tais me
tais iš Philadelphijos atvykęs 
į Quebec’ą, įsteigė pirmąją Ka
nados pašto susisiekimo siste
mą. Jis parinko judėjimo kelius 
ir sustojimo vietas, kur paštas 
turėjo vykti. Iš Europos atga
benamas paštas sustodavo Que- 
bec’e, paskui eidavo į Trijų Upių 
miestą (pranc. Trois-Rivieres), 
vėliau į Montrealį ir, jei jo bū
davo, ir į Ameriką. Paštas bu
vo gabenamas pėsčiųjų, raitelių 
ir laivais. Vasarą buvo prista
tomas kas mėnesį, žiemą -- jo-

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuviu Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelitv 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

Praeitą sekmadienį, spalio 27 d. Naujosios parapijos salėje ALRK moterų 36 kuopa ir Ateities Klu
bas suruošė Kristaus Karaliaus minėjimą. Nuotraukoje berniukų choras, išpildęs programą ir dalis 
rengėjų: J. Žilionis, P. Ambrazas, F. Kaminskas, S. Stasienė, dr. Kun. Baras, R. Brazaitienė, kun. J. 
Grigonis ir J. Mikonis. J. Garlos nuotrauka

ir pasaulėžiūros--prašyčiaupa
ramos, aukų ir dėmesio KF išleis
toms knygoms. Jeigu mūsų išleis
ti kūriniai susilauktų nuoširdaus 
visuomenės susidomėjimo--pa
pildytų namų lentynas ar, asme
nines bibliotekas -- KF išlygintų 
nuostolį, sukauptų lėšų išleidi
mui daugiau kultūrinių vertybių, 
daugiau lituanistinėms mokyk
loms gerų vadovėlių, o bendrinės 
lietuvių kalbos laikraštį "Gimto
ji Kalba" galima būtų padažninti, 
baigė pasikalbėjimą LB Kultūros 
Fondo pirmininkas kun. Stasys 
šantaras.

Pirmininko pareikštos mintys 
yra svarbios. Lietuvių visuome
nė turėtų skirti atitinkamą reikš
mę ir susidomėjimą. Kaip ne pri
vilegija, o pareiga visiems kovo
ti už pavergtos tėvynės laisvę, 
taip pareiga, pagal išgalę, remti 
Kultūros Fondo darbus, uždavi
nius ir planus.

TORONTO

KULTŪROS FONDO UŽDAVINIAI IR
ATEITIES PLANAI

Ką Kultūros Fondas atliko ir 
kokius planus turi ateičiai, geriau ■ 
sias informacijas turi KF pirmi
ninkas kun. St. Šantaras. Tai as
muo, kuris savo asmeninį poil
sį, energiją, širdį atidavęs lietu
vių tautinės kultūros kėlimui, lie
tuvybės išlaikymui, lituanistinių 
mokyklų vadovėlių parūpinimui. 
Kun. Santarą sučiupau Melrose 
Parko ir apylinkės lituanistinės 
mokyklos patalpose pamokų me
tu. Pasibaigus pamokoms, KF 
pirmininko paklausiau:

--Ar tikrai KF biudžetas — 
lietuvio mylinti širdis?

-- Tikra tiesa. Su LB Švieti
mo Tarybos pagalba ir visuome
nės parama esame išleidę 3 va
dovėlius lituanistinėms mokyk-

kio pašto susisiekimo nebuvo.
# # #

SAINT-PIERRE ET MIQUE- 
LON salos išleido '200 frankų 
oro pašto ženklą, kuriuo pami
nima 200 metų sukaktis nuo pir
mojo prancūzų gubernatoriaus - 
Dangeac’o atvykimo į šias salas. 
Pašto ženklas spalvotas.
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St. Pierre ir Miųuelon salos, 
susidedančios iš kelių didesnių 
ir mažesnių salelių, bendro 93 
kv. mylių ploto, guli 10 mylių 
atstume į pietus nuo dabar Ka
nadai priklausančios Newfound- 
lando salos, Atlanto pakraštyje, 
ir yra Prancūzijos kolonija, tu
rinti apie 4900 gyventojų. Svar
biausias salų gyventojų verslas - 
cod žuvies žvejyba. Salas su 
Europa ir JAV riša povandeni
nis kabelis. Jas prancūzai už
valdė anais laikais, kai koloni
zavo rytinę Kanadą. Nuo 1713 iki 
1816 m. salos buvo perleistos 
Anglijai, paskui vėl grįžo Pran
cūzijai. Salų administracinis 
centras ir uostas yra St. Pierre 
miestelis.

St. Pierre ir Miąuelon salos 
atskirus pašto ženklus išleidžia 
nuo 1885 m.

B. Tautkus

loms: S. Jonynienės -- Lietuvos 
laukai V skyriui ($3.00), A. Ty- 
ruolio -- Ten, kur Nemunas ban
guoja VI skyriui ($3.50), J. Plačo 
--Gintaras VIII skyriui($4.00), 
VI. Jakubėno — Liaudies dainos 
du sąsiuviniu (po $3.00), V. Pet
ravičiaus -- Gulbė karaliaus pati 
($1.25). KF neša bendrinės lie
tuvių kalbos laikraščio "Gimtoji 
Kalba" leidimo finansinę naštą. 
Išleidome prof. Vacį. Biržiškos 
Aleksandryno 2 tomus. Trečia
sis tomas jau baigiamas spaus
dinti. Jis pasirodys prieš Kalė
das. "Aleksandryno" išleidimas 
KF kainuos 15,000 dol. Vieno tomo 
kaina --$7.50. Ušisakiusiemsvi
sus tris tomus -- $15.

tikavimas, vienos pasaulėžiūros 
"dvasia", bet pasitarnavimas vi
soms "pasaulėžiūroms", "įsiti
kinimams". Lietuvybės išlaiky
mas, lietuvių tautinės kultūros 
apraiškos, lietuvių atžalyno tau
tinės dvasios ir tautos meilės 
skiepijimas, lietuvių kalbos tobu
linimas -- geriausiasKF "politi
kavimas" ar vienos pasaulėžiū
ros "pirmavimas".

Lietuvių visuomenė užtikrina
ma, kad Kultūros Fonde politika
vimo, įsitikinimo ar pasaulėžiū
ros idėjoms nėra ir nebus vie
tos.

-- Kokie KF planai ateičiai?
-- Pirmiausiai baigti prof. 

Vacį. Biržiškos Aleksandrynotre- 
čio tomo išleidimą. Visi trys 
tomai sudarys 1500 puslapių. 
Mok. Jonynienė parašė VII sky
riui lituanistinės mokyklos vado- . 
vėlį "Tėvų šalis". Jį patvirtino 
LB Švietimo Taryba. Vadovėlis 
bus leidžiamas Kultūros Fondo.

-- Ar KF darbams ir uždavi
niams rodomas pakankamas lie
tuvių visuomenės dėmesys ir pa
rama.

-- Būčiau neteisus atsakyda
mas neigiamai. Visuomenės dė
mesys yra vidutinis. Gauname pa
ramos aukomis. Ypatingai mus re
mia Lietuvių Fondas. Fondas su
teikė apvalią sumą šiais metais 
iš gautų palūkanų. Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugija paaukojo 1000 
dol., kuri pagelbėjo išleisti Alek
sandryno antrąjį tomą.

Kad KF galėtų atlikti ne tiktai 
tai, kas čia trumpai paminėta, 
bet duoti daugiau ir greičiau mū
sų visuomenei kultūrinių ver
tybių, prašyčiau jį visokeriopai 
remti, ypač aukomis. Būsiuatvi- 
ras. Iki šiol gautoji iš lietuvių 
visuomenės parama mūsų veiki
mui buvo per maža, kad galėtų 
KF vykdyti savo darbus ir planus. 
Tikiuosi ateityje nuoširdaus vi
suomenės susidomėjimo KF dar
bais, ypač lietuvio mylinčios šir
dies duosnumo.

-- Ar Kultūros Fondas nėra 
vienos pasaulėžiūros ar politi
nės krypties institucija?

-- Daugiau, kaip nesąmonė. 
Mačiau spaudoje tokių prielaidų, 
išvedžiojimų. Sentimentus palie
ku jų autoriams. KF rūpi ne poli -

VIEŠĖDAMI CHICMIE PIRKITE NAUJOJE MODERJIIUE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
ANTIQUE. Four Roses 86 proof
Str. Burb. Whiskey
BARNETT Prancūziškas konjakas
KRON BRANNVIN AQUAVIT
švediška ......... .......
Import. 6 metu CANADIAN
WHISKEY .J................... .

1.

2.
3.

4.

5th $3.98
5th $4.98

5th $3.98

5. NAPOLEON FRENCH BRANDY
6. METANA, Graikų brandy, 90 proof
7. VAT 69 SCOTCH Whiskey
8. BORDEAUN French vine

5th $3.98
Be to, didžiausias pasirinkimas 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th $3.35
5th $5.75
5th $4.98
5th $0.98

importuotų

- ..

-- Ko, pirmininke, pageidautu
mėte iš lietuvių visuomenės: dė
mesio, paramos - aukų,bendra
darbiavimo?

-- Kartoju. Iš lietuvių visuo
menės— įvairiausių įsitikinimų

* LIETUVOS KARIUOMENES 
45 metų atsikūrimo sukaktis yra 
ruošiama lapkričio 24 d. 5 vai. 
p.p. Prisikėlimo parapijos salė
je. Minėjimo visais reikalais ir 
pravedimu pavesta rūpintis H. 
Stepaičiui.

* DAIL. H. ŽMUIDZ.INIENĖ 
skautų bazarui, ruošiamam lap
kričio 9 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje, padovanojo vertingą iš sa
vo darbų rinkinio paveikslą.

* BALTUOS BANGA SKAUTŲ- 
ČIŲ rudens šokiai įvyks lapkri
čio 23 d. Lietuvių Namuose. Lau
kiama daug jaunimo. Pasilinks
minimo pasisekimu netenka abe
joti, nes skautai tikrai mokės su
daryti tokias nuotaikas, kad bus 
miela, jauku ir malonu.

* PARAMOS valdybos nariai J. 
Preikšaitis ir P. Bastys spalio 
22 d. dalyvavo Ontario Coope- 
rative Credit Society atstovų su
važiavime.

* INŽ. M. MEILIŪNAS iš ilges
nės kelionės tarnybos reikalais 
vakarų Kanadoje grįžo į Toronto.

SKAITYK IR PLATINK
DIRVĄ

BALSUOK UŽ GERIAUSIAI KVALIFIKUOTA KANDIDATĄ

lrwin L. 
SILBERT

JUDGE
Municipal

Court
o Remiamas The Cleveland Press
• Citizens Losgue sako: "Puiki teisinė ir visuomeninė pa

tirtis užtikrina, kad jis bus geras teisėjas — 
gerai kvalifikuotas"

X IRWIN L. SILBERT
Silbert for Judge Committec 
Eddie ' Whitie" Prokop, Secy.

2585 W. lOth St. Cleveland 13, Ohio

Svarbus pranešimas siuntinių 
į Lietuvą siuntėjams!

Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad 
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.

Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzi- 
juota bendrovė Cosmos Parcel Express Corporation, per kurią 
siuntiniai yra betarpiai siunčiami tiesiai į Vilnių.

Šios bendrovės du lietuviški skyriai randasi Chicagoje: 3212 
So. Halsted St., tel. C A 5-1864 Chicago 8, III.; 2439 Vest 69th 
St., tel. VA 5-2737 Chicago 29, III.

Siųsdami per tas lietuviškas įstaigas siuntinius, Jūs esate pilnai 
garantuoti, jog siuntiniai bus tvarkingai supakuoti, tuoj pat iš
siųsti tiesiai į Lietuvą ir pasieks gavėją po 5-6 savaičių.

Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų 
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.

Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.

Šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje 
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.

Taigi visais siuntimo ir informacijų reikalais kreipkitės pa
minėtu adresu 2439 W. 69 St., tek VA-5-2737 arba 3212 So. 
Halsted St., tel. CA 5-1864. Būsite tikrai kuo geriausiai ap
tarnauti ir pilnai patenkinti.
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* A.L. TAUTINES SĄJUNGOS 
Clevelando skyrius gavo iš Cent
ro valdybos naujų įstatų knyge
les, išleistas šią vasarą, su St. 
Louis Seime padarytais pakeiti
mais.

Nariai prašomi pasistengti už
simokėti skyriui savo $2.00 meti
nę duoklę. Skyriaus valdyba ren
giasi sušaukti narių ausirinkimą 
artimiausiu laiku, kur bus patiek
ta pranešimai apie rengtą solistei 
G. Vasiliauskienei koncertą ir ki
tus skyriaus reikalus.

* SKAUTŲ AKADEMIKŲ ME
TINĖ ŠVENTĖ įvyks Čiurlionio 
Ansamblio namuose, Magnolia 
Dr., lapkričio 3 d. (sekmadienį) 
5 vai. p.p. Į šventę kviečiama at
silankyti Clevelando lietuviu vi
suomenė.

PERRINKITE HELEN J. LYONS
CLEVELANDO MUNICIPALINIO
TEISMO VALDININKE

Clevelandiečiui veikėjui Al. Baniui pagerbti praeitą sekmadienį spalio 27 d. Lietuvių salėje buvo 
suruoštas pagerbimas, į kurį atsilankė virš 150 asmenų. Nuotraukoje pagerbimo rengėjai ir progra
mos išpildytojai su sukaktuvininku. Sėdi iš kairės: G. Karsokienė, sukaktuvininkas Al. Banis, prof. 
J. Žilevičius, N. Braziulienė, F. Saukevičius. Stovi: K. Karpius, V. Braziulis, P. Šukys, Z. Peckus, 
Z. Dučmanas ir F. Eidimtas. V. Pliodžinsko nuotrauka

ATSILYGINKI! UŽ IŠTIKIMĄ TARNYBA VISUOMENEI
Perrinkite...

Helen J.
LYONS

CLERK

Cleveland Municipal Court
Išlaikykite sąžiningų - produktyvią - gabią tarnybą 

„Nėra pakaitalo jos patyrimui”
— Remiama —

• CUYAHOGA COUNTY DEMOCRATIC EXECUTIVE
COMMITTEE

• THE CLEVELAND PRESS - NEWS
• COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE
• ITALIAN AMERICAN DEMOCRTIC LEAGUE
• A. F. L. - C. I. O.
• TE CITIZENS LEAGUE
• BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE TRAINMEN

X HELEN J. LYONS
Lyons for Clerk Committee: Gaspare A. Corso, Ch., 

4300 Euclid Avė.

Helen J. Lyons kandidatuoja 
per lapkričio 5 d. rinkimus į jos 
jau užimamą vietą Clevelando 
Municipaliniame Teisme.

Tai vietai ji turi nepaprastų 
kvalifikacijų, įgytų jos atlikto

Stiek with 1.2

Balsuok TAIP
On Issue 
NumberO

Balsuok U Ž 
clevelandcFateitį 

DAUGIAU DARBU 
DABAR

No. 9
Charter Amendment- 

Operating Lovy

BALSUOK UŽ 
PROBLEMAS
WILL NOT INCREASE

TAXES!

4. POLICE AND FIRE
IMPROVEMENT

5. PARK IMPROVEMENT
6. PORT IMPROVEMENT
7. AIRPORT IMPROVE

MENT
8. URBAN RENEWAL
Clevelando rinkimai 

antradienį, 
1963 m. lapkričio 5 d.

Operation Cleveland Committee 
Thonias A. Burlee, Chairman 

230 Fick-Carter Jdotel 
“Cleveland 15, Ohio 

darbo tarnyboje patirtimi, nes 
tai pirmoji moteris, išrinkta to
kiai atsakingai vietai. Ji ir per 
praeitus rinkimus buvo remiama 
daugelio demokratinių organi
zacijų, unijų ir apskrities demo
kratų centro komiteto.

Ji yra gimusi, augusi ir moks
lus baigusi Clevelande. Apskri
ties įstaigose dirba nuo 1933 me
tų, gi 1957 m. buvo išrinkta Mu
nicipalinio Teismo valdininke 6 
metų terminui.

Čia ji pasireiškė savo sąžinin
gumu ir iniciatyva.

Taigi, Helen J. Lyons savo pa
tirtimi užtikrina sąžiningą, darbš
čią ir produktyvių tarnybą, todėl 
ir reikia ją pagerbti perrenkant 
į Clevelando Municipalinio Teis
mo valdininkės vietą. (sk.)

* SPECIALUS CLEVELANDO 
KOMITETAS ragina clevelan- 
diečius, kad jie "padėtų sukurti 
tūkstančiams naujų darbų mūsų 
mieste ir sau sutaupytų pinigų".

Thomas A. Burke, to komiteto 
pirmininkas tvirtino, kad balsuo
tojai gali tai atlikti, patvirtinda
mi lokalines problemas, nume
ruotas skelbimuose nuo 4 iki 9 
nr. per lapkričio 5 d. rinkimus. 
Jo nuomone, tai esąs "pažangos 
pakietas".

Nr. 9 problema liečia 1.2 mil. 
operacinę sąmatą. Jei ji nepra
eis miestas turės įvesti miesto 
pajamų mokestį, kuris kiekvie
nam clevelandiečiui kainuotų 
59.35 dol. į metus.

Nr. 4, 5, 6, 7 ir 8 klausimai 
nepakels mokesčių.

Tačiau pravedus nr. 4, bal
suotojams sumažėtų apdraudos 

Anna ir Laimutis Klimai susituokę praeitą šeštadienį, spalio 26 d. 
Clevelande. Vestuvių puota įvyko Čiurlionio ansamblio namuose.

J. Garlos nuotrauka

mokesčiai, pagerinus gaisrininkų 
ir policijos pastatus ir priemo
nes.

N r. 8 -- klausimas padėtų ma
žų namų savininkams, nes tai su
mažintų mokesčius nekiln. turtui.

O naujos statybos suteiktų dar
bų statyboje dirbantiesięms.

Nr. 6 ir Nr. 7 klausimai lie
čia uosto ir aerodromo pageri
nimus, kas taip pat suteiktų gali
mybes gausesniems darbams.

N r. 5 klausimas liečia miesto 
parkų pagerinimą. (sk.)

IŠRINKITE IRWIN L. SILBERT 
MUNICIPALINIU TEISĖJU

I Clevelando Municipalinio 
Teismo teisėjus, kur vyksta rin
kimai, The Cleveland Press 
rekomenduoja Irwin L. Silbert!

Silbert, 38 m., buvo stropiu 
ir pedantišku miesto teisių di

rektoriaus asistentu per 7 me
tus. Tuo būdu jis kartu susipaži
no su šio miesto ir jo gyventojų 
problemomis.

Neveltui ir Citizens League jį 
rekomenduoja, kaip puikų teisin
gą ir visuomeninę patirtį turintį 
teisėją.

Atsižvelgiant į jo kvalifika
cijas, balsuokite už Irwin L. 
Silbert į Municipalinio Teismo 
teisėjus. (sk.)

Skaityk ir platink 

DIRVĄ

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Euclid
Erdvus, 3 mieg., 1 šei

mos namas. Didelis salo
nas, valgomasis, rūsys po 
visu namu, moderni vonia, 
nauji kilimai. Savininkas 
persikėlė į kitą miestą. 
Raktai mūsų įstaigoje. Ap
žiūrėkite ir duokite pasiū
lymą.

Willowick
Graži gatvė, puikus susi

siekimas, arti mokyklų. 5 
metų senumo. 2 mieg. že
mai. 2 pusiau užbaigti vir
šuj. Padalintas rūsys po vi
su namu. $17,800.

E. Cleveland
Į pietus nuo Euclid gat

vės. 11 kamb., su baldais, 
gerame stovyje. Pajamos 
$235 mėn. plius savininko 
butas.

2 šeimų, 5 - 5, du garažai, 
gerame stovyje. Palikimas. 
Prašo $16,900. Siūlykite.

Šv. Jurgio parapijoje
1 šeimos, 6 kamb., 2 vo

nios, naujas gaso pečius, va
riniai vandens vamzdžiai, la
bai gražus kiemas. Prašo tik 
$11,800. Galima pirkti su 
mažu įmokė j imu.

1 šeimos, 8 kamb., gaso- 
karšto vandens šildymas, 
nauji langai ir durys, du ga- 
raražai, sklypas 40 x 124.

2 šeimų, 6 - 5, $10,400.

Investavimui
4 šeimų. 3 šeimų ir 3 ga

ražai ant 1 didelio sklypo. 
Gerame stovyje. Visi butai 
išnuomoti. Pajamos apie 
$400 mėn. Kaina $28,000.

4 butai ii- 3 krautuvės. 
Labai gerai prižiūrėti na
mai. Prašo $32,000. '

2 dviejų šeimų namai 5-5 
ir 6-6. Reikia remonto. 
$9,600.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir John Lorenz 

13229 Superior Avė.

UL 1-6666

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ 

BUTAS 
virš Superior Savings 
& Loan Assn. patalpų, 
East 68 ir Superior Avė.

kampas.
Teirautis telefonu:

HE 1-2497

šv. Jurgio parapijos rajone
2 namai ant vieno sklypo. 

Puikus vienos šeimos namas 
priekyje, dviejų šeimų na
mas kieme pajamoms. Be 
priekaišto švarūs iš lauko ir 
vidaus.

Savininkas skuba parduo
ti.

*
Šv. Vito parapijoje

5 miegamųjų namas, la
bai idealus didelei šeimai. 
Didelis sklypas. Vaisme
džiai. Garažai. Laisvas įsi- 
kraustymui.

Francis Hrovat 
Tel. EV 2-4535

East Cleveland, Taylor Rd., 
Christ The King par. rajone

6 miegamųjų vienos šei
mos. Didžiulis salionas, val
gomasis, virtuvė, pilnos ap
imties rūsys. 2 automob. ga
ražas. Pilnai išdekoruotas iš 
vidaus ir lauko. $16,900.

S. S. Herman-Realtor 
WY 2-1611

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
6 kambariai. Prie šv. Jur

gio parapijos.
6802 Bayliss Avė.

EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIOR

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL 2:30 P. M

SUPERIOR 
SAVINGS

IN TDWN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E 68TH

HOME AND REMODELING 
LOANS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & VViIliam 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

Savininkas parduoda 
vienos šeimos gerą mūrinį 
namą, 3 miegamųjų, gražio
je Colonial Heights ir pato
gaus susisiekimo vietoje.

Skambinti IV 1-5887 po 
5 vai. v. arba šeštadieniais 
ir sekmadieniais.

NAUJOS IDĖJOS 
NAUJAI ERAI

APDRAUDA?
Pasitik- r-K 
rink

NATįONVVIDE
dėl naujų idėjų!
□ AUTOMOBILIŲ 

APDRAUDA
□ NUO GAISRO 

APDRAUDA
□ GYVYBĖS APDRAUDA
□ NAMŲ SAVININKŲ
□ MOKSLO
□ PASKOLŲ
□ NELAIMIŲ IR LIGOS
□ PENSIJOS

Nationvvide turi naujų idėjų 
jūsų apsidraudimui, kad iš
pildžius bet kuri apdraudos 
reikalavimą už jums įmano
mą mokesti. Patikrinkite jus 
įdomaujantį planą ir kontak
tuokite:

LIETUVĮ 
JUOZĄ BALNIŲ 

(JOSEPH BROOKS) 
5359 Decker Rd.

Ne. Olmstead, Ohio 
Telef. 777-2155

|H|aTIONWIDE
*’’•» «<>**

Nationwide Mutual Insurance Co. 
Nationwide Life Insurance Co. 

Nationwide Mutual Fire insurance Co. 
home office: Columbus, Ohio
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KAS IR KUR?
* SLA PILDOMOJI TARYBA 

nutarė įsijungti į prezidento A. 
Smetonos monografijos garbės 
prenumeratorių eilę ir per sek
retorę B. Pivaronienę prisiuntė 
25.00 dol.

Tąja proga atsiųstame laiške 
jungiami ir linkėjimai gražius 
darbus ir tikslus pasirinkusiems 
leidėjams.

* DR. JONAS MAURUKAS, gyv. 
Elyria, Ohio, praneša, kad jo te
lefonas pakeistas į FA 2-3396.

IŠSIŲSKITE LAIKU SIUNTINIUS!
Pašto įstaiga praneša, kad ry

šium su transporto sąlygų nevie
nodumu įvairiuose pasaulio kraš
tuose, be to, Kalėdinių pakietų 
siuntimo susikoncentravimas 
prieškalėdiniame laikotarpyje, 
apsunkina pašto įstaigas. Kad pa- 
kietai pasiektųgavėjus norimu lai
ku, t.y., Kalėdoms .vertėtųįsidė
mėti, kad tie pakietai privalo būti 
išsiųsti: į Europą iki lapkričio 10 
d. paprastu paštu ir iki gruodžio 
15 d. oro paštu.

* TRAGIŠKAI ŽUVO VLADAS 
SAVAITIS, spalio 13 d. grįžtant 
automobiliu iš žuklavimo. Gyveno 
Melbourne, Australijoj. Paliko 
žmoną Mariją ir dukras Ramunę 
ir Auksę, bei savo motiną ir uoš 
vienę be vyriškos globos.

Automobilį vairavęs R. Gali
nis ir bendrakeleiviai inž. V. Re- 
kešius su Leonu Vacbergu gydo
si ligoninėje.

Vėlionis Vladas Savaitis buvo 
vienu iš pirmųjų Čiurlionio An
samblio narių ir emigracijai 
skirstant lietuvius po visą pasau
lį, Vokietijoje teko išsiskirti 
su Ansambliu ir vykti Australi
jon.

Losangelietė baleto Šokėja Violeta Karosaitė išpildo šokį Los An
geles Balfo 13 skyriaus surengtame vakare. L. Briedžio nuotrauka

AUKOS DIRVAI
Ant. Kaunas, Brooklyn........5.00
Dr.A. Grušnys,Larned........5.00
K. Morkūnas, Meriden......... 5.00
J. Sakalas, Cleveland.......... 2.00
Pr. Aleksandravičius, Cleve5.00 
A. S. Trečiokas, Orange.... 10.00
K. Krulikas, Richmond Hill 5.00
V. Kavaliūnas, Cleveland ... 2.00
P. Karosas, N. Britain .... 10.00 
St. Lazdinis, Cleveland .... 10.00 
Vyt. Stuogis, Cleveland .... 5.00 
A. Vaišnys, Materbury.......5.00
V. Mažeika, Chicago.............5.00
Dr. V. Melnykas, RiversidelO.OO 
St. Jurgaitis, Cleveland.......5.00
M. Šulmistras, Montreal.... 2.00 
A. Rūta, Los Angeles.......... 1.00
J. Stukas, Hillside.................5.00
Pr. Zailskas, Cicero.............5.00
D. Penikas, Brooklyn.......... 10.00
J. Ramonas, Miami.............. 3.00
Aid. Macys, Chicago.............5.00
V. Zmuidzinas, Rochester .. 1.00 
P. Dzekauskas, Detroit.......5.00

UŽDAROS REKOLEKCIJOS 
lietuvėms moterims, kaip ir per
nai, įvyks lapkričio mėn. 8,9, 
10 dienomis amerikiečių moterų 
vienuolyne Chicagoje. Rekolekci
jas praves tėvas Bruno Markai- 
tis, S.J. lietuvių kalba. Mokestis 
už viską 20 dol.

Kviečiamos visos moterys, ne
žiūrint kuriai jos organizacijai 
ar draugijai priklausytų, įsijungti 
į šio dvasinio atsinaujinimo dar
bą savo asmenybei praturtinti.

Registruotis prašome pas E. 
Daugirdienę telef: LU 5-9500, o 
vakarais pas Dr. J. Meškauskienę 
telef: PR 6-9801.

Rekolekcijas organizuoja atei
tininkės sendraugės.

(sk.)

H. Šalkauskas Warath festivalio 
laimėtojas

Laureatas dail. Henrikas Šalkauskas

Pereitą savaitę Waratah festi
valio Sydnėjuje proga surengtoje 
konkursinėje parodoje aukščiau
sią premiją (350 sv.) laimėjo žino
mas dailininkas Henrikas 
Šalkauskas už parodoje išsta
tytą grafikos kūrinį "Serigraph". 
Tai pirmą kartą Australijoje 
tokio mastokonkursinėjeparodo- 
je paskiriama aukščiausia pre
mija (Grand Prix) grafikos kūri
niui. Ta proga Sydney dienraštis 
Daily Mirror spalio 9 d. numery 
įsidėjo dail. H. Šalkausko atvaiz
dą ir jo premiją laimėjusį kūrinį.

Dail. Henrikas Šalkauskas taip 
pat laimėjo neseniai surengtoje 
Mosman savivaldybės dailės pa
rodoje pirmą premiją už akvare
lę.

Madų paroda Sosto i

džiugino akį
Daug vėliau negu kitur ir Bos

tone spalio 20 d. buvo surengta 
moteriškų drabužių madų paroda. 
Dėl tokio pobūdžio parodos mūsų 
moterų tarpe nuomonės apsiskal- 
dė, bet kiekvienas parengimas, 
jeigu jis rūpestingai ruošiamas, 
gali būti įdomus. Madų paroda 
Bostone buvo su atsidėjimu su
rengta ir tikrai džiugino žiūrovo 
akis.

Parodą surengė Lietuvių Mote
rų Baltijos klubas. Kaip visada 
lakiu ir spalvingu žodžiu parodą 
pradėjo L. Č e p i e n ė, to klubo da • 
bartinė pirmininkė, deja, paskui 
savo vyrą dr. Vyt. Čepą, išvyks-

Toje pačioje Waratahfestivalio 
parodoje taip pat gavo premijas 
Eva Kubbos už akvarelinį darbą 
ir Nina Meškėnaitė už aliejinį 
darbą.

Šioje parodoje iš lietuvių daly
vavo: L. Urbonas ir A. Šimkū
nas (tapyba), Eva Kubbos, A. Šim 
kūnas ir H. Šalkauskas (akvare
lė), Eva Kubbos ir H. Šalkauskas 
(grafika). Jaunųjų menininkių iki 
22 m, skyriuje dalyvavo Nina Meš 
kėnaitė ir ligi 12 m. Eugenijus 
Meškėnas.

Spalio 17 d. Sydnejuje prie 
Wynpard stoties atidaromas mo
dernus Menzies viešbutis, kuris 
pasipuoš 22 Henriko Šalkausko 
10 Eva Kubbos dailės darbais.

tanti iš Bostono į Tennessy vals
tiją.

E. Vasyliūnienė skaitė 
paskaitą apie žmogaus aprangą. 
Paskaita buvo neilga ir konden
suota, nors prelegentė savo žodį 
pradėjo nuo Adomo ir Ievos ap
dangalų ir baigė šių dienų moters 
drabužių apibūdinimu. Gal tokiam 
atvejui paskaita buvo per rimta, 
bet faktinai parengimui ji neken
kė.

Paroda buvo pradėta liet, mo
terų tautinių drabužių demons
tracija. Pasirodė žemaitė, zana
vyke, kapse, dzūkė, Vilnietė, šiau 
rėš ir rytų aukštaitės, Baltijos 

pajūrio žvejų mergaitė. Rūpes
tingai paruoštus komentarus apie 
lietuvės moters drabužį davė L. 
L a p š i e n ė, vyriausia šios paro
dos organizatorė. Tie drabužiai, 
čia pat dailiai apibūdinami, savo 
stilingumu, savo raštų ir spalvų 
skirtingumais, savo meniškumu 
ne tik džiugino akį, bet ir širdį 
graudino.

Bostono Liet. Dramos sambū
rio režisierė Al. Gustaitienė 
su aktorės įgudimu vadovavo mo
dernių moters drabužių parodai, 
pasakydama iš kokių medžiagų 
pačių lietuvaičių jie yra sukirp
ti ir pasiūti, kokiai paskirčiai 
(darbui, pobūviui, baliui) jie yra 
skiriami. Ši parodos dalis buvo 
itin turtinga. Ji buvo pradėta ma
žamečių ir paauglių mergaičių 
drabužių parodymu. Modeliavo 
dukros, visos tikrai puikiai ma
myčių aprengtos. Paskiau ėjo mo
terų ir merginų paltų ir įvairių 
paskirčių suknelių demonstravi
mas. Reikia pasakyti, kad Bos
tono lietuvės moterys ir mergi
nos čia parodė ne tik savo darbš
tumą, sugebėjimą drabužį supro
jektuoti ir pasiūdinti, bet ir 
itin gerą skonį. Savo mamy
tėm jos tikrai nepasiduoda, o tai 
gal ir bus jom šioks toks atlygi
nimas už įdėtą darbą besirengiant 
šiai parodai.

Al. G u s t a i t i e n ė, tą parodos 
dalį pradėdama, tarė žodį, kuris 
nemažai ką nušviečia ir gerai 
paaiškina, kai kalbam apie madų 
parodas. Kalba p. Gustaitienė:

"Visai neabejojam, kad šian
dien yra daug tautiečių, kurie į 
šios rūšies mūsų parengimą žiū
ri su ironiška šypsena, jeigu jau 
ne su pasipiktinimu. Atseit, argi 
laikas dabar tokiom poniučių iš
daigom?

Tėvynė pavergta, pusė žmoni
jos atitverta nuo laisvės spyg
liuotom vielom, ginklų fabrikuo
se galandami peiliai ir kalamos 
atominės bombos, o mūsų mote
rys štai rengia madų parodas, 
pučia, raitosi plaukus, glotninasi 
figūras ir staiposi prieš minią, 
tiesiog nuodėme badydamos dar 
apsiašarojusį tautietį.

Gal tai ir tiesa. Bet argi ne 
visada taip buvo?

Antai, ir senovės Egipto fara
onas Akhenatonas laistė sa
vo draugų ir priešų krauju gel
toną tyrų smėlį, o amžinojo gro
žio N e f e r t i t ė puošėsi ir dabi
nosi auksu ir deimantais, pagal 
anų laikų naujausią madą ir pa
protį, kad jam patiktų, kad jį ža
vėtų, kad ir jo rūstaujančią dva
sią sutramdytų.

Ir didvyriškieji graikų kariai 
mirė Termopilių tarpekly, ligi 
paskutinio, kovodami su persais, 
o jų skulptoriai vistiek kalė iš 
marmuro dangiškąsias moteris, 
įamžindami jas tūkstančiams 
metų.

Moterys gražinosi ir siaubiant 
Romos imperiją barbarams, žu
dant Europą marui, ir liepsnojant 
Prancūzų Revoliucijai, o ir Maria 
Stuart nėjo ant ešafoto su prakiu
rusiais vailokais ir neišraugintu 
avies kailiu.

Moters grožis nusižeminiman 
nulenkdavo karalių galvas, įkvėp-
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davo dailininkus, užburdavo poe
tus, sugundydavo pranašus ir su
kvailindavo žilus filosofus.

Garsiąją Florencijos gražuolę 
Simonettą Vespucci mirusią, ati
dengtam karste vežė Florencijos 
gatvėmis, kad žmonės galėtų dar 
paskutinį kartą į ją pažvelgti, o 
genialus Boccaccio tada netgi į 
dangaus mėlynę žvelgdamas su
šuko -- kad jos siela štai nauja 
žvaigžde pavirtusi!

Moters silpnybė grožiui ir ža
vėjimui visada buvo ta pati, ir ji 
visada ieškojo naujų formų save 
visą išreikšti ir atskleisti.

Primityvioji Ieva ieškojo naujo 
žuvies kaulo įsikabinti į nosį, nau
jos žėrinčios sraigės į plaukus, o 
jos palikuonės --jau naujos lini
jos figūrai pabrėžti, išreikšt 
grakštų liemenį, ir naujos spal
vos ar naujo kaklo iškirpimo, kar
tais net ligi gąsdinančios ribos.

Ir jos visada savo pastango
mis nugalėdavo vyrų širdis, nes 
pasaulis prieš jas nepajėgdavo už
simerkti.

Tad ir mūsų dorovingoji tauta 
niekad nebuvo akla savo dainų 
mergelei lelijėlei, ir šiandien ne 
nuodėmė, jeigu Danutės akis ap
dainavo Maironis, prieš jas pa
lūžo Putino vienuoliškasis pašau
kimas ir net asketiškasis Braz
džionis savo Paryžiaus giesmėje 
puošia Aldoną brilijantais. O ką 
jau bekalbėti apie mūsiškį Stasį 
Santvarą, ne tik erotinėse eilė
se, bet ir visa savo trubadūro 
prigimtim prieš puošnią ir žavią 
moterį skaisčiai alpstantį!

Noriu tikėti, kad ir jūs šiandien 
šituo moterų polėkiu nepasipik
tinsite, kaip nepasipiktinat, žiū
rėdami į pražydusią alyvą, an
gelų išmargintą drugelį ir nerei
kalaujate, kad vaivorykštės spal
vų rojaus paukštis nurimtėjusių 
žmonių akivaizdoje būtinai pasi
rodytų iki padaigų nupeštas.

Be to, mes nevaizduosime 
jums nei Josefinos Baker, nei 
Marylin Monroe, nei Elizabeth 
Taylor, aistringai įsikūnijusios 
Kleopatroj.

Čia regėsite tik mūsų ponių 
kuklias meniškas pastangas. Tai 
jų pačių projektai, jų pačių mo
teriškų rankų darbas,ir, žinoma, 
-- tuose aprėduose jųpačių ir vi
sos kitos gerosios gamtos duotos 
vertybės..."

Madų parodą Bostone reikia 
laikyti pasisekusia. So. Bostono 
Liet. Piliečių d-jos II a salė bu
vo sklidina žiūrovų. Atrodo, kad
L.M.B.K. šio parengimo dėka su
rinko ir šiektiekvertybių, kurias 
paprastai jos išdalina paramos 
reikalingiems tautiečiams. Kai 
pradžia padaryta, reikia manyti, 
kad madų paroda Bostone nebus 
paskutinė. K. L.

Prof. dr. Povilui S T A N Č1 L I
mirus, jo šeimai ir artimiesiems savo gilią 

užuojautą reiškia

Danutė Kregždienė
Aldona švalbonienė

Emilija čygienė

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

L. S. T. KORP! NEO - LITHUANIA 
maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į korpo

racijos 41 m. sukakties paminėjimo

ŠVENTĘ,

kuri įvyks š. m. lapkričio mėn. 16 d. BYRD 
BALLROOM salėje, 4730 W. Madison St., 

Chicagoje, 7:30 v. vakare.
Vietas prašome iš anksto, ne vėliau lap

kričio m. 14 d., rezervuoti pas A. Siliūną, 
6839 S. Rockwell, telef. PR 8-0149, po 6 v.v.

Šventės programa:

1. 10 v. pamaldos, T. T. Jėzuitų koplyčioje, 
5620 S. Claremorit.

2. Po pamaldų aplankimas mirusių korporan- 
tų kapų Šv. Kazimiero kapinėse.

3. 7:30 v.v. Iškilminga sueiga — 41 m. su
kakties minėjimas Byrd Ballro.om salėje.

4. Vakarienė ir šokiai.
Šokiams gros Chicagos Ncolithuanų 14 asm. 

orkestras.
Įėjimas: $6.00. Studentams $4.00

Korp! Neo - Lithuania V-ba, Chicago.
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