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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

RINKIMU KEISTENYBES
DEMOKRATŲ SENATORIUS P. H. DOUGLAS 
PAREIŠKĖ PANAŠIĄ NUOMONĘ DĖL ATOMI
NIŲ GINKLŲ PANAUDOJIMO KAIP IR BAR- 
RY GOLDWATERIS IR SUSILAUKĖ KRITIKOS 
Iš RESPUBLIKONO PERCY. — NEW YORKE 
GALI LAIMĖTI O’CONNOR, NORS YRA IR LA

BAI NEPATRAUKLI ASMENYBĖ.

MEŠKAUSKAS

"Teisybė reikalauja 
— sarkastiškai pastebi 
Chicago Tribūne — kad 
senatorius Faul H. 
Douglas pralaimėtų rin
kimus, nes jis padarė tą 
pačią klaidą kaip ir Bar- 
ry Goldwater per 1964 
m. prezidentinius rinki
mus. Jis tuo pačiu atsi
kvėpimu paminėjo ato
minius ginklus ir Viet
namą".

Atsimename, kad per 
anuos rinkimus demokra' 
tai bandė pristatyti Gold- 
waterį kaip ’trigger- 
happy’, karo kurstytoją 
ir panašiai, kuris tapęs 
prezidentu paskandintų 
visą žemės rutulį karo ir 
sunaikinimo liepsnose, 
nors faktinai jis tik vieną 
kartą per televiziją pam;- 
nėjo, kad eventualiai ga
lima būtų mažomis ato
minėmis bombomis su
naikinti komunistų tieki
mo kelius, vedančius per 
džiungles. Tokia ’defo- 
liacija’, kaip žinia, da
bar yra daroma ne ato
minėm bombom, bet che- 
mikalais.

Užpereitą sekmadie
nį panašus klausimas 
buvo pastatytas Facethe 
Nation programoje sena
toriui Douglas, žinomam 
liberalui, kurįmes grei
čiau pavadintumėm so
cialdemokratu. Jo atsa
kymas:

"Well, mažos bombos 
galėtų būti panaudotos 
prieš uniformuotus ka
rius fronte. Norėčiau pa
sakyti, kad mes, susidū
rę su agresija, neturė
tumėm atsisakyti panau
doti atominius ginklus.

Jie yra mūsų didžiau
sias ginklas — ne sau
sumos kariuomenė. Bet 
aš nenorėčiau jų panau
doti prieš žmones. Esu- 
prieš miestų bombarda
vimą... Tik pačiose blo
giausiose sąlygose aš 
jas panaudočiau".

Sunku tokiam pareiški
mui nepritarti, nors jis 
eina kiek toliau negu 
Goldwaterio prieš porą 
metų, tačiau respubli
konų kandidatas į sena
toriaus Douglas vietą 
Charles Fercy tuč tuo
jau paskubėjo pareikšti, 
kad Douglas pareiški
mas buvęs "irrespon- 
sible" (neatsakingas). 
Girdi, tai skatintų ir ko
munistus atsakyti atomi
niais ginklais. Nieko nai
vesnio neesu girdėjęs. 
Komunistai pasirenka 
tokius ginklus, kuriais 
jiems kovoti parankiau 
šia. Amerikiečiai gud
riau padarytų, kad eitų 
į kovą ne komunistų pa
sirinktais ginklais, bet 
tais, kuriais jiems bū- 

konų kandidatas Rocke
feller is. Balsų santykis 
40 prieš 39 pirmojo nau
dai. Roosveltas surenka 
maždaug 13,5 %visų šiau
dinių balsų, o koncerva- 
torių kandidatas Faul 
Adams apie 6,7. (įdomu, 
kas paskutinysis daugiau 
randa pritarimo pačia
me New Yorko mieste, ne 
gu kaimuose.) Išvada iš 
to gali būti tik tokia, kad 
demokratų partija yra 
daugiau įsišaknyjusi ne
gu respublikonų, nes ir 
labai nepatrauklus kan
didatas, vien dėl to, kad 
jis yra partijos nominuo
tas, surenka daugiau 
balsų už ’žvaiždes’. Jei 
tas pats yra visame 
krašte, respublikonų 
viltys labai gerai pasi
rodyti per ateinančius 
rinkimus gali ir nepasi
teisinti.

tų patogiausia ir tiks
liausia kovoti. Panašios 
pažiūros Douglasbuvo ir 
per Korėjos karą.

Atrodo, kad Percy, ku
ris Goldwateriui pralai
mint prezidentinius rin
kimus pralaimėjo Illi- 
nois gubernatoriaus rin
kimus, dabar atomo pa
minėjimo bijo kaip vel
nias kryžiaus ir gal būt 
teisingai. Vadinamas 
‘šiaudinis balsavimas’ 
rodo, kad jis gali grei
čiau laimėti rinkimus ne
gu Douglas,kurio prieš
rinkiminėje kampanijoje 
talkininkauja visos di
džiausios demokratų 
žvaigždės, pradedant se
natorium Robert Ken
nedy ir baigiant vicepre
zidentu H, Humphrey. 
Kalbama, kad lapkričio 
4 d. į Chicagą atskri- 
siąs pats Johnsonas pa
dėti Douglaš.

Jei iš to galima pa
sidaryti kokią išvadą,tai 
tik tokią, kad prieš rin
kimus didelė rinkėjų 
dauguma atsisako gal
voti. Pagal Gallupo ty
rinėjimus, rinkėjai dau
giausiai yra susirūpinę: 
1) karu Vietname, 2) ra
sine problema ir 3) in
fliacija. Karas Vietna
me tikrai nebūtų taip iš
siplėtęs, jei amerikie
čiai iš pat pradžių būtų 
aiškiai pasisakę , pavyz
džiui, ir išrinkdami Gold- 
waterį prezidentu. Fak- 
tinai Johnsonas dabar 
Vietname daro maždaug 
tą patį, ką būtų daręs ir 
Goldwateris, tik su gero
ku pasivėlavimu. Bet ne
paisant to, dauguma res
publikonų kandidatų ven
gia aiškaus pritarimo 
Goldwaterio pažiūroms 
dėl tos paprastos priežas bos nugabenimui f tolimesnius 
ties, kad rinkimuose nu
lemia ne teisūs argumen
tai, bet įvairios kitos pri
puolamos aplinkybės. 
Percy atveju jam, ra
sit, padeda tas faktas, 
kad neseniai buvo nužu
dyta jo 21 m. dukra, o 
daugiausiai tai, kad de
mokratų administracija 
gerokai atsibodo.

Įdomus reiškinys vyks
ta ^ir New Yorko valsti
joje. Ten demokratų kan
didatas Frank O’Con- 
nor; atrodo, turėjo labai 
mažai galimybių. Laik
raščiai prieš jį, liberalų 
partiją išstatė savo kan
didatą Franklin D. Roo- 
sevelt jr. ir jis pats, 
pravardžiuojamas "poor 
Frank”, yra labai nepa
traukli asmenybė. Nepai
sant to, paprastai labai 
tikslus Daily News šiau
dinis balsavimas parodo, 
kad tas ’poor’ Frank sto
vi geriau negu respubli-

IŠ VISO PASAULIO

* SAVO KELIONĖJE po drau
giškus Amerikai kraštus Azijo
je prez. Johnsonas savo kalbose 
pabrėžia, kad "mes privalome 
atsispirti prieš agresiją", irtai 
todėl, kad komunistai "atkals du
ris į taiką tik tada, kai įsitikins 
jog karinėmis priemonėmis jie 
laimėti nepajėgia".

* JUNGT. TAUTŲ Organi
zacijos atstovų pilnaties sesija 
priėmė rezoliuciją, kuria per
imama "tiesioginė atsakomybė 
už Pietvakarių Afrikos terito
rijos valdymą". Toji teritorija 
iki šiol valdoma P. Afrikos vy
riausybės pagal savo laikų Tau
tų Lygos suteiktą mandatą.

P. Afrikos atstovas JTO pa
reiškė tą rezoliuciją laikąs ne
teisėta ir nevykdytina. Rezo
liucija buvo priimta 121 bal
sais, 3 susilaikius ir 2 pasisa
kius prieš.

P. Afrikos vyriausybė kalti
nama toje teritorijoje vykdanti 
segregacinę politiką.

* R. KINIJA, šiomis dieno
mis išbandžiusi ketvirtą atomi
nę bombą, sukėlė nerimą tuose 
sluoksniuose, kurie spėjo, jog 
dar negreit kiniečiai sugebės pa
ruošti priemones atominės bom- 

taikinius. Pasirodo, jog jau da
bar jie gali grąsinti taikiniams 
500 mylių atstume.

* VENGRUOS REVOLIU- 
CUOS 10 mėty sukakties pro
ga Vengry politiniy kaliniy s- 
gos pirm. Dr. Belą Fabianas 
New Yorke pareiškė, kad ne
atsižvelgiant į skelbtas amnes
tijas, Kadaro režimas dar da
bar laikąs polit. kalinius kalė
jimuose ir koncentracijos sto
vyklose. Apie 63.000 kaliniy 
dar tebelaikoma Sibire, o Veng
rijoje veikią net naujos kone, 
stovyklos netoli Budapešto.

Sukakties proga vengrai buvo 
suruošę demonstracijas prie 
JTO rūmų New Yorke, spec. pa
maldas ir spaudos konferenci
jas.

Spalio 29-30 d. Chi
cagoje įvyksiančiame 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavime Vli
kui atstovaus vicepirmi
ninkas Stasys Lūšys. Su
važiavime dalyvaus ir 
Tautos Fondo pirminin
kas prel. J. Balkūnas.

i

Korp! Neo-Lithuania Talentų Vakaro pabaigtuvėse pirm. Algis Modestas Įteikia dovaną garbės filis
teriui poetui St. Santvarui. V.A. Račkausko nuotrauka

IŠ LIETUVOS TYRIMO INSTITUTO VEIKLOS

A

LIETUVOS TYRIMO 
INSTITUTAS spalio 20 
d. New Yorke įvykusiam 
narių susirinkime išrin
ko naują savo vadovybę. 
Pirmininku išrinktas dr. 
Juozas Tuzinas, vicepir
mininkais Juozas Audė
nas ir Martynas Gelži- 
nis, sekretorium Zig
mas Raulinaitis ir iždi
ninku Algirdas Budrec- 
kis. Kontrolės komisi- 
jon išrinkti dr. B. Ne- 
mickas, A. Gureckas ir 
V. Banelis.

Lietuvos Tyrimo Ins
titutas yra įsteigtas "Su
kurti, organizuoti ir 
remti tyrimą; rankioti, 
telkti, leisti ir platinti 
medžiagą, knygas, bro
šiūras, straipsnius, že
mėlapius ir archyvinę 
medžiagą apie Lietuvą 
jos žmones, jų kalbą, 
apie jos istoriją ir da
bartį, apie lietuvių kul
tūrą, Lietuvos ūkinį gy
venimą ir apie visa ki
ta, kas su šiais dalykais 
turi ryšio".

Ankstesnioji instituto 
valdyba, mirus dr. A. 
Trimakui ir K. Bieliniui, 
o M. Brakui išsikėlus iš 
New Yorko, buvo likusi 
tik iš dviejų narių (J. 
Audėnas, J. Galminas). 
Birželio 28 d., neoficia
liame narių pasitarime, 
buvo sudaryta jiems pa
tariamoji komisija, ku
rioje buvo dr. Puzinas, 
J.A. Stiklorius, A. Bud- 
reckis ir Z. Raulinaitis.

Detroito Lietuvių Namuose spalio 23 d. buvo atidaryta Česlovo Janušo paroda. Parodą atidarė ALT 
S-gos Detroito sk. pirm. Jonas Gaižutis. Iš kairės: VI. Pauža, A.L. Bendruomenės Tarybos narys, 
inž. J. Urbonas, A.L. Bendruomenės pirm. Detroite, dail. Č. Janušas ir inž. J. Gaižutis.

K. Sragausko nuotrauka

Institutas ypač rūpi
nosi Lietuvos istorinių 
ir etnografinių sienų 
klausimais. Prof. K. 
Pakštas buvo pradėjęs 
rašyti istorinę Lietuvos 
geografiją, bet mirė dar
bo nebaigęs, tačiau spė
jęs atlikti vertingų paski
rų studijų iš tos srities. 
Šiuo metu studijas ren
gia,’ dr< J. Jakštas — 
"Mažosios Lietuvos ap
gyvendinimas 13-18 šimt
mečiais", dr. J. Gimbu
tas — "Mažosios Lietu
vos antkapiai ir pamink
lai", dr. J. Puzinas — 
"Prūsai arabų šaltiniuo
se", J.A. Stiklorius — 
"Mažoji Lietuva tarptau
tinėse sutartyse". F. Bu
tėnas renka Mažosios 
Lietuvos vietovardžius. 
Ieškoma autorių studi
joms: "Lietuvių pulkai 
Prūsijoj", "XVIII šimt
mečio kursai lietuviams 
pastoriams Hallės uni
versitete" ir "Mažosios 
Lietuvos lietuvių lite
ratūra".

Su LTI artimai bend
radarbiauja Vliko suda
rytoji Lietuvos Rytų Že~ 
mėms Tirti Komisija, ku- 
ri jau turi keletą (LTI 
kol kas dar neaprobuo
tų) studijų, jų tarpe A. 
Budreckio "Vilniaus 
krašto demografija". 
Vlikas, aprobavęs tarp
tautinėmis sutartimis pa 
remtą Lietuvos valsty
bės sienų žymėjimą že
mėlapiuose, etnografi

nių Lietuvos sienų klau
simą studijuoti pavedė 
L.T. Institutui ir jam per
davė visą tuo klausimu 
surinktąją medžiagą. Ins
tituto adresas: — Lithu
anian Research Institute 
29 West 57 St., New 
York, N.Y. 10019.

(ELTA)

Varšuvoje 'išėjo P, 
Lossowskio studija "Sto- 
sunki Polsko-Litewskie 
w latach 1918-1920" 
(Lenkijos - Lietuvos san
tykiai 1918-1920 metais, 
Varšuva, 1966, 413 psl.). 
Knygoje nagrinėjami šie 
klausimai: lenkų - lietu
vių ginčas prieš 1918 me
tus, bandymai susipras
ti 1918.XI — 1919.VII (J. 
Šaulio misija Varšuvoje, 
derybos Kaune, demar
kacinės linijos nustaty
mas), lenkų bandymas su- 
ruo€į perversmą Kaune
1919. VIII (Feowiakų su
kilimas), Lietuvos apsu
pimo politika 1919.IX —
1920. VI, lenkų-lietuvių 
santykiai lenkų - sovie
tų karo metu, 1920. VII- 
IX, gen. Želigovskis už
ima Vilnių, "Vidurinės 
Lietuvos" kova su Lietu
va. Studija paremta ar
chyvine medžiaga, spaus 
dintais dokumentais, 
spauda, atskirų asmenų 
atsiminimais ir kitais 
šaltiniais. Autorius ban
do išjungti poleminį ir 
propagandinį požiūrį į 
lenkų-lietuvių bylą.

(ELTA)
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DĖL LYGIAGRETUMO ŠALPOJE
Šiuo klausimu kilo gy

va polemika Dirvoje. Ją 
sukėlė H. Žemelio 
straipsnis dėl fondų ir re
zoliucijų infliacijos. Į tą 
sūkurį netyčia pateko 
Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui Remti Komiteto 
vi ešas atsišaukimas į 
visuomenę dėl aukų. J tą 
atsišaukimą atsiliepė 
Dirva (107 nr.) straips
niu "Lygiagretumas 
Šalpoje". Straipnis bepa
rašo ir užtat reikia ma
nyti, kad jis atstovauja 
redakcijos nuomonę.

Atrodo, kad straipsnio 
autorius nėra pakanka
mai informuotas dėl LRK 
uždavinių ir veiklos 
tremtyj. Užtat jaučiame 
reikalą kaiką paryškin
ti.

1. New Yorke yra tik 
Komitetas LRK Remti. 
LRK Vyr. Valdyba visą 
laiką nuo karo pabaigos 
randasi V. Vokietijoj, 
Bad Mergentheime (pir
miau Reutlingene). Iš ten 
ji palaiko ryšius su Vo
kietijos Raudonuoju Kry
žium, su Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus cent
ru Genevoje, su Švedų 
Raud. Kryžium, su Šve
dijos, Vokietijos, Švei
carijos šalpos organiza
cijomis . su didesnėmis 
lietuvių kolonijomis Eu
ropoje, Australijoje, Ze
landijoje. LRK visą lai
ką palaiko kontaktą su 
Vliku ir yra jo globoje. 
LRK nuo 1946 m. ben
dradarbiavo su Balfu.

2. Balfo pirm. kun. 
Končius susitarimą bend
radarbiauti su LRK 1950 
metais nutraukė ir po to 
LRK iš Balfo jokių gėry
bių negaudavo, bet šal
pos darbo nenutraukė. 
Balfas per savo įgalioti
nius vykdė šalpą; bet ka
dangi vienu ar kitu būdu 
palikdavo daug Balfo ne
pastebėtų, bet šalpos rei
kalingų, tai LRK buvo tie
sioginė pareiga iš savo 
lėšų juos šelpti.Padidė
jęs šalpos darbas parei
kalavo daugiau lėšų. Jos 
buvo renkamos Vokieti
joj, Švedijoj, Australi
joj, N. Zelandijoj ir ki
tur. Tas daroma ir da
bar.

3. New Yorke 1959m., 
LRK Vyr. Valdybai pra
šant, susikūrė komite
tas Lietuvos Raudona
jam Kryžiui Remti. Jam 
branduolį sudarė buv. 
dar nepriklausomoj Lie
tuvoj LRK Vyr. Val
dybos nariai ir senieji 
LRK darbuotojai. Apie 
Komiteto susikūrimą 
Balfas žinojo. Pradžio
je pirmininkas kun. Kon
čius asmeniškai parėmė 
savo auka.

4. Straipsnio autorius 
galėjo ir nežinoti, kad ko
mitetas LRK remti ren
ka aukas jau nuo 1959 m. 
nes jis tai darė per var
dinius atsišaukimus į 
duosnesnius asmenis, ku
riuos turėjo savo sąra
še, be viešų atsišauki
mų spaudoje, panašiai 
kaip tai daro mokyklos, 
ligoninės, vienuolynai, 
sporto organizacijos ir 
pan. Šiais metais komi
tetas pagalvojo, kad ne
dera visą laiką pasilik
ti nematomais ir nuta
rė paskelbti viešai in
formacinį atsišaukimą į 

visuomenę visai nepa
galvojęs apie tai, kad 
gali kam nors užminti 
ant nuospaudos.

5. Straipsnio autorius 
abejoja, kad Vokietijoj 
dar yra apie 7.000 as
menų, kurių dauguma rei
kalinga paramos. Komite
tas šitas žinias ne patsai 
sugalvojo. Jas gavo iš 
Voki eti j o s. P ir mi au bu
vo daugiau. Kad Vokieti
joj yra daug lietuvių, pa
šalpos reikalingų, ir kun. 
L.J. patvirtina netiesio
giniu būdu. Jis savo 
straipsnyje "Fondų in
fliacijos" (Dirva Nr. 
108) šitaip sako: "Vien 
Vokietijos tremtinių šal
pai be Balfo dar yra ke
li sambūriai, kai kurie 
net pasivadinę "vienin- 
tėliais”. Jeigu be Balfo 
yra dar keletas šalpos 
sambūrių, tai reiškia, 
kad tie sambūriai yra 
reikalingi, kad Balfas vi
sų nepatenkina. Kitaip 
tie sambūriai neturėtų 
ką veikti ir susilikviduo- 
tų. Aukų rinkimas ir šal- 
pos skirstymas, jei nežiū 
rėti į tai biurokratiškai, 
nėra kuri nors maloni 
pramoga, kad kas nors 
panorėtų tuo užsiimti 
vien dėl malonumo. Su
gestijos (kun. L. J. 
straipsnyje), kad fondai 
gali būti savanaudiški, 
nieku nepagrįstos. Sava
naudžių gali pasitaiky
ti visur ir visada, kaip 
pasitaiko vagių ir įsilau
žėlių, bet yra ir būdai 
nuo jų apsisaugoti.

6. Minėtame Dirvos 
(107 nr.) straipsnyje, pa 
čioj straipsnio pabaigoj 
yra keistas pasisaky
mas, būtent, kad LRK 
kaip organizacijos vardo 
išlaikymas, yra vienas 
klausimas, ir kiek rei
kalinga komiteto paskelb
toji rinkliava šalpai, jau 
kitas reikalas. Su pir
mu klausimu straipsnio 
autorius lyg ir sutiktų, 
antras klausimas auto
riui neaiškus ir abejo
tinas. įdomu žinoti, ko 
gi strapsnio autorius no
rėtų: ar kad LRK tik iš ' 
laikytų vardą, kitaip sa 
kant, egzistuotų tik ant 
popieriaus ir nieko ne
veiktų? Ne. Tokiu būdu 
atstovauti LRK niekas 
nesutiks. Kol su juo skai
tosi Vokiečių administra
cija, kol su juo palaiko 
kontaktą Vokietijos, Šve
dijos bei Tarp. Raud. 
Kryžiai, kol LRK, Tarp. 
Raud. Kryžiui tarpinin
kaujant gali atlikti din
gusių paieškojimus, net 
gi kartais suteikti juri
dinę pagalbą asmenims 
tolimuose kraštuose, 
kartais net už geležinės 
ar bambukinės uždan
gos; kol jis vietoje turi 
nepagydomų ligonių ir 
šiaip į vargą patekusių 
ir reikalingų materiali
nės ir moralinės pagal
bos savo tautiečių, LRK 
negali sėdėti sudėjęs ran
kas ir nieko neveikti. O 
norint veikti, reikia tu
rėti nors kiek lėšų,ypa
čiai jeigu yra reikalas at
likti šalpos darbą. LRK 
tų lėšų ir ieško. Jis Bal
fo nenuskriaudžia, o tik 
jam padeda ten, kur Bal
fas nepasiekia arba už
miršta, ar dėl kitų tik 
jam žinomų ar hežinomų

DIRVA

priežasčių šalpos darbo 
neatlieka ten, kur yra 
reikalas jį atlikti. Mes 
Balfo už tai nekaltinam 
ir nekritikuojame, nes 
gerai suprantam, kad šal
pos darbe visada būna ne
patenkintų.

7. LRK surenkamos 
lėšos yra nedidelės ir 
jos naudojamos labai 
taupiai. LRK neturi nė 
apmokamų patalpų, nė 
apmokamų tarnautojų ir 
apsiriboja tik pašto ir 
kartais transporto išlai
domis. Visą kitą darbą 
atlieka LRK nariai be at
lyginimo, kaipo labda
ros darbą. Gi New Yor
ko Komitetas LRK Rem
ti net ir pašto išlaidas 
apmokėdavo specialė- 
mis Komiteto narių dona- 
cijomis.

Raudonasis Kryžius 
yra organizacija su tarp' 
tautiniu respektu ir tarp
tautinėmis teisėmis. Kai 
dėl LRK, tai jo visa val
dyba beveik in corpore 
buvo iš Lietuvos pasi
traukusi ir automatiš
kai Vokietijoje atnaujino 
savo ryšius su Tarp. 
Raud. Kryžiumi. Jo ne
reikėjo iš naujo tremty 
sukurti, tas net vargiai 
būtų pavykę. Be to, LRK 
kaip ir raudonasis kry
žius bendrai, atlieka 
daug kitų kultūrinių ir 
teisinių įsipareigojimų 
tarptautinių mastu, pa
ieško belaisvių; jam pri' 
klauso ir visokia kita hu
manistinė - karitatyvi- 
nė globa. Turėdami ši
tą viską galvoj, senieji 
LRK nariai ir nenori 
iki šiol dar išsilaikiu
sią organizaciją numa
rinti, kad reikalui atsi
tikus, nereikėtų jos iš 
naujo kurti. O toks rei
kalas gali ateiti netikė
tai ir nelauktai.

8. Kai dėl fondų apjun
gimo, tai gerą atsakymą 
H. Žemeliui (jis tiktų ir 
kun. L. J.) duoda A. Mus
teikis (Dirva nr. 107). 
Centralizacija turi ir ge
ras, ir blogas puses. 
Kur viskas centralizuo
ta, subordinuota, biuro
kratizmas savo tinklu 
yra apipynęs visas visuo
meninio gyvenimo sri
tis. Čia Amerikoje cen
tralizacija nepopuliari; 
čia visuomenė laisvai ga
li parodyti savo iniciaty
vą visose srityse. Ir tai 
mūsų laimė, kad taip 
yra: mes galime judėti, 
kurti ir kam reikia duo
ti. Fondų apjungimas var
giai čia turės pasiseki
mą ir gal būt kun. L.J. 
pasiskubino prijungti 
Balfą trečiuoju prie dvie
jų H. Žemelio paskelbtų 
Fondų. Taip pat berei
kalingai džiaugiasi ir H. 
Žemeliui dėkoja, lyg tie 
pasikeitimai nuo Žeme
lio priklauso.

Lietuvos Raudona
jam Kryžiui Remti 
Komitetas.
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SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS

Santaros - Šviesos na
rių tryliktasis suvažia
vimas įvyko rugsėjo mė
nesio 7-11 d.d. Tabor 
Farmoje. (Gaila, šis pra
nešimas gautas tik spa
lio 24 d. Red.). Šių me
tų suvažiavime nebuvo 
didesnio susikoncentra
vimo vienoje temoje, 
kaip kad įvyko pereitais 
metais.

Šių metų suvažiavi
mas savo programa vys
tėsi keturiomis pagrin
dinėmis šakomis, ku
rios rišosi savo aktu
alumu išeivijoje esan
čiai mūsų bendruome
nei.

Pirmą kartą išeivijoje 
buvo mestas platesnis 
žvilgsnis įmūsų artimų
jų kaimynų — latvių ir 
estų kūrybą, ir tai buvo 
pirmoji suvažiavimo 
krypties šaka. Paskaitas 
skaitė prof. dr. Ivar 
Ivask apie estų, o prof. 
Astride Ivaška apie lat
vių poeziją. Abu jie yra 
stiprūs jaunosios kartos 
intelektualai savo bend
ruomenėse, abu įeina į 
jaunųjų leidžiamų kultū
ros žurnalų redakcinius 
kolektyvus (estų — "Ma
na", latvių — "Jauna 
Gaita". Tai "Metmenų" 
atitikmenys). Suvažia
vimo metu nutarta visuo
se tuose žurnaluose vys
tyti tolimesnį bendradar
biavimą. "Metmenyse" 
bus, pavyzdžiui, paskelb
tos šios dvi paskaitos, o 
į suvažiavimą buvo at
vežtas naujausias "Jau
na Gaita" numeris, ku
riame kaip tik buvo įdė
ta plati lietuvių poezijos 
analizė su gausiais ver
timais. Ta apžvalga ir 
yra Astridės Ivaškos pas
tangų vaisius. Suvažia
vimo metu taip pat įvy
ko estų ir latvių litera
tūros išleistų knygų pa
rodėlė, o literatūros va
karas buvo skirtas Pa
baltijo poezijai.

Antroji suvažiavimo 
šaka buvo dėmesio pa
skyrimas aktualioms šio 
amžiaus bendrinėms 
žmonių problemoms iš
kelti ir nagrinėti. Čia 
reikia įjungti dr. Vytau
to Kavolio paskaitą, My
kolo Drungos ir Algio 
Makaičio diskusinį pašne
kesį, komp. Dariaus La
pinsko ir dail. Romo Vie
sulo paskaitas ir demons
tracijas, beto Antano Škė - 
mos "Šventosios Ingos" 
įscenizaciją, režisuotą 
Dalios Juknevičiūtės - 
Mackuvienės.

Žvilgsnis į okupuotą 
Lietuvą savaime išryš
kėdavo visuose suvažia
vimo punktuose, kas ir 
sudarė trečiąją suvažia
vimo kryptį, kuri plačiau
siai ir sistematiškiau- 
siai buvo paliesta simpo
ziume "Susitikimai suda
bartinę Lietuva", kurio 
dalyviai dar visai nese
niai gyveno ar lankėsi 
Lietuvoje.

Ketvirtąją suvažiavi
mo linkmę sudarė žvilgs
niai į mus pačius. Tai 
Vinco Rastenio paskai
ta apie patriotizmą, gau
sus ir gyvas simpoziu
mas apie Jaunimo Metų 
ir Kongreso reikšmę, bei 
du posėdžiai skirti San
taros - Šviesos vidaus 
reikalams, "Metmen ų" 
žurnalui ir Algimanto 
Mackaus Vardo Knygų 
Leidimo Fondo dar
bams.

Suvažiavimas savo vi
suma buvo ta gyvosios 

lietuvybės išraiška, ku
ri išeivijoje pasireiškia 
visų ideologinių grupių 
didesnėse' ar mažesnė
se dalyse, ypač jauno
joje kartoje ir kuri ne
leidžia lietuviškajam gy_ 
venimui sukalkėti ir su- 
senėti konservatyviame 
tvaike. Tai gyvoji lie
tuvybė, kurianti gyvą, kū
rybingą, drąsią, moder
nią, lietuvišką, kultūri
nę, politinę ir visuome
ninę aplinką, kuri yra pa
traukli ir sava dabar 
augančiai ir bręstančiai 
jaunajai kartai. Kartai 
— kuri tars žodį ir po 
mūsų.

r.m.

Trečiadienio (rugsė
jo 7 dienos) vakare pa
čią pirmąją 1 ir tur būt 
stipriausiąją z paskaitą 
Santaros - Šviesos Fe
deracijos suvažiavime 
Tabor Farmoje skaitė 
dr. Vytautas Kavolis te 
ma "Neaiškusis žmo
gus ir istorijos dvipras
mybė".

Dr. Kavolis lietuvių 
intelektualų tarpe yra 
vienas iš nedaugelio, ku
rie pilnai gyvena dvide
šimtojo amžiaus žmo
gaus nerimu ir kuriems 
šio žmogaus dvasiniame 
pasaulyje nebėra nieko 
svetimo. Jis kalba inty
miai — kaip savas, o ne 
kaip svetimas — į jauną
ją kartą, kuriai šiame 
pasaulyje kaip tik ir ten
ka subręsti. Šį kartą dr. 
Kavolis bandė paryškin
ti modernizacijos pro
ceso įtaką žmogaus san
tykiams su savimi, ar
timuoju ir pasauliu.

Šios plačios temos pri
statyme prelegentas 
daug kur dėstė įprasti
nes dabarties filosofi
jos, psichologijos ir so
ciologijos koncepcijas ir 
idėjas: palygino techno
loginę revoliuciją supro- 
istorėje vykusiu žemės 
ūkio įsiviešpatavimu 
aukštosiose kultūrose; 
nušvietė dabartinio žmo
gaus skausmingai išgy
venamus būties trūku
mus ir jo nusvetimėji- 
mą arba alienaciją; pa
kartojo, jog šiuos trūku
mus užpildyti žmogus ne
begali remdamasis ar
ba - arba principu (at
seit, arba prakeikimas 
arba išganymas ar pan.), (Nukelta į 4-tą pust)

Komp. Darius Lapinskas savo paskaitą ir demonstraciją "Mūsų 
moderni muzika” perdavė prie žvakės šviesos.

Ged, Naujokaičio nuotrauka
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bet greičiau turi prisi
imti ir sutikti su viskuo 
po truputį; gana vaiz
džiai nurodė į tai, kodėl 
nebegalima pasitikėti is
torija, ir t.t.

Tačiau ši paskaita jo
kiu būdu neišvirto įkon- 
vencionalaus pobūdžio 
moderniosios pasaulė
jautos banalybių atkarto
jimą, o pasibaigė labai 
atmintinu apeliavimu į 
paskaitininko auditori
jos pačią konkrečiausią 
patirtį ir tokiu būdu at
siekė tikrą sąryšingumą 
(relevenciją).

Modernaus žmogaus 
psichinės būklės galimy
bėm pavaizduoti pasiūlė 
šiuodu terminu: užsie
nietis ir egzilas. Pirma
sis tai toks asmuo, ku
ris elgiasi, lyg jo būties 
tuštumų visai nebūtų, 
antrasis gi savo tuštu
mas pilnai suvokia ir 
bando kurti gyvenimą 
jų nuo savęs nenuslėp
damas. Šios dvi sampra
tos gal būt analogiškos 
egzistencialistinių filo
sofų gyvenimo sampra
toms - "neautentiškai" 
ir "autentiškai" egzis
tencijai. Tačiau lietuvių 
ypatingos patirties aki
vaizdoje užsieniečio ir 
egzilo sąvokos mums tu
ri išskirtinos prasmės 
ir sukelia intymiausias 
asociacijas.

Dr. Kavolio termino
logija pasinaudojant gali
ma, atrodo, išryškinti tą 
buities krizę, kuri pasi
reiškia mūsų ryšiuose 
su savo tauta. Daugelis 
savo tautos atžvilgiu esa
me užsieniečiai, gyvena
me, lyg tautos rūpesčiai 
nebūtų mūsų rūpesčiai, 
lyg naujoji žemė yra 
pajėgi užpildyti tėvynės 
netekimo tuštumą.

Čia kalbame ne tik 
apie nutautėlius įprasti
ne reikšme, bet ir apie 
nutautusius "patriotus", 
kurie bando tuštumą už
pildyti fikcijomis.

Užsieniečiui būdingas 
bėgimas į nerealų pa
saulį kartais akivaizdus 
mūsų laisvinimo poli
tikoje, kai traktuojame 
Lietuvą lyg užbaigtą by
lą, kurią galime mani
puliuoti, kaip tik mums 
patinka. Tuomet mums 
tikrosios Lietuvos kaip 
ir nėra ir mes nenorim
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PABAIGTUVĖS

Prieš trylika metų 
daug kam tebuvusi tik 
nereali svajonė, šian
dien Lietuvių Enciklo
pedija jau yra nupynu
si pabaigtuvių vainiką. 
Dirvos bendradarbis 
Bostone, patyręs, kad L. 
E. baigiama spausdinti, 
sutikęs jos leidėją Juo
zą Kapočių, kreipėsi į 
jį paprastu klausimu: 
Kas naujo Jūsų padan
gėj? J. Kapočius, nesi- 
leisdamas į LE leidinio 
istoriją, bet neslėpda
mas džiaugsmo savo vei
de, pasidalino paskuti
nėm naujienom, kurias 
skubu pranešti savo laik
raščio skaitytojams.

Lietuvių Enciklopedi
jos XXXV-sis — pas
kutinysis tomas jau at
spausdintas, rišykloj įri
šamas ir netrukus bus 
išsiuntinėtas prenume
ratoriams. Baigęs reda
guoti šį L.E. tomą, dr. 
Juozas Girnius baigė sa
vo darbą Liet. Enciklo
pedijos redakcijoj ir nuo 
š.m. lapkričio 1 d. pasi
traukė. Nuo tos pat die
nos baigė savo darbą ir 
L.E. redakcijoj dirbęs 
Ant. Mažiulis. Išleidus 
paskutinį tomą Liet. En
ciklopedijos redakcija 
nebeveikia.

Redaktorius dr. J. Gir
nius, kaip jau anksčiau 
redakcijos darbo plane 
buvo numatyta, sureda
guos papildomą tomą at
skiru susitarimu su L. 
E. leidykla. Dalis papil
dymų tomo medžiagos 
jau surinkta, bet tomas 
bus išleistas 1967 m. ga
le ar 1968 m. pradžioj. 
Bus stengiamasi, kiek 
tik sąlygos leis, surink
ti visa, kas buvo praleis

MINISTERIS BALUTIS 
IR MŪSŲ SKAUTIJA

Petras Jurgela
Mūsų skautijai, tė

vams ir visuomenei vi
suomet įdomu patirti di
džiųjų visuomenės veikė
jų bei tautos veteranų pa
žiūras į lietuviškąją 
skautybę. Pravartu pa
skelbti šviesaus patrio
to, JAV lietuvių veikėjo 
bei redaktoriaus ir il
gamečio Lietuvos diplo
mato pažiūrą į mūsų 
skautiją. Lietuvos pa
siuntinys Londone minis
teris B.K. Balutis š.m. 
spalio 5 d. man rašė.

"Man yra smagu suži
noti iš Jūsų, kad leidžia
te stambų veikalą "Lie
tuviškoji skautija". Ge
rą dalyką, vyrai, suma
nėte. Skautija yra vienas 
iš svarbiausių sienojų, 
ant kurių galima pasta
tyti šaunūs tautos na
mai. Aš visuomet bu
vau ir esu didelis lie

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

ta, papildyti pasikeiti
mus bei patikslinti anks
čiau dėl medžiagos sto
kos nepilnai duotas bio
grafijas ir kt. Čia leidė
jas J. Kapočius pridūrė; 
kad dėl susitelkusios 
paskutiniųjų raidžių me
džiagos, nebuvo įmano
ma į paskutinį L.E. to
mą sudėti ir gana gausius 
papildymus, todėl jie bū
sią išleisti atskiru tomu 
(su papildymais, berods, 
taip daro ir daugumas 
pasaulinio garso enci
klopedijų — mano įtar- 
pa, St.S.).

Praleistą XV Lietu
vos tonią numatoma iš
leisti 1967 m. pačioj pra
džioj. Tą tomą redaguo
ja dr. Vincas Maciūnas 
pagal atskirą susitari
mą.

Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla veikia ir to
liau. Pradėti bei numaty
ti darbai tęsiami.

Tai tiek žodžių šia re
ta ir nekasdienine pro
ga pasakė L.E. leidėjas
J. Kapočius. Nuo savęs 
neiškenčiu nepridėjęs, 
kad tie "pradėti bei nu
matyti nauji darbai , tai 
naujas J. Kapočiaus gal
vosūkis — išleisti Liet. 
Enciklopedijos lituanis
tinių dalykų anglišką lai
dą. Jei ir šis jo pasiry
žimas bus ištesėtas (še-’ 
ši tomai L.E. anglų kal
ba), kaip buvo įveikta se
na lietuvių šviesuolių ir 
patriotų svajonė išleis
ti enciklopediją sava kaP 
ba, informacijų šaltinis 
apie Lietuvą ir liet, tau
tą bus gilus, patvarus ir 
net pikčiausių priešų ne
užkasamas.

St. S.

tuvių skautijos mėgė
jas.

Apie Lietuvių skauti
ninkų dalyvavimą tarptau
tiniame skautų sąskry
dyje Anglijoj 1929 me
tais jokių žinių, nei nuo
traukų, neturime. Jeigu 
buvo kas tuo reikalu Pa
siuntinybės archyvuose, 
tai tas žuvo laike Lon
dono bombardavimo per 
paskutinįjį Pasaulinįka- 
rą, kuomet žuvo ir daug 
kito mūsų Pasiuntinybės 
inventoriaus. Linkiu ge
riausios pasekmės".

Ponas Balutis labai do
mėjosi mūsų skautija 
dar Lietuvoje. Kartą 
1927 m. man teko su už
sienio reikalų viceminis- 
teriu Balučiu gana toli 
nuplaukti nuo Palangos 
paplūdimio. Ten tarp jū
ros bangų susitikom su 
keletu plaukikų jaunuo-

TREČIOS DAINŲ ŠVENTES APŽVALGA IR IŠVADOS
DR. STEPONAS BIEŽIS, Vykdomojo Komiteto Pirmininkas

Sėkmingai įvykdytos trys Dai
ny Šventės rodo, kad jos yra 
mūšy visuomenei arti prie šir
dies ir gausiai lankomos bei 
remiamos, kad chorai stipriai 
įsijaučia į jas ir vis skaitlin- 
giau dalyvauja, ir dirigentai at
sidavusiai ir be jokiy rezervy 
atiduoda savo muzikinius gabu
mus dainai puoselėti.

Galima pareikšti, kad mūšy 
Dainy Šventės tvirtai įsipilie- 
tino ir pasiliks mūšy išeivijos 
pastovi kultūrinė ir kūrybinė 
institucija. Iš to išplaukia min
tis ir reikalas iš esmės žvelg
ti, ko tikrai siekiama, t.y. ko
kia jy tikroji paskirtis. Man 
atrodo, kad Dainy Šventės pri- 
valėty siekti lietuvybės dva
sios stiprinimo mūšy išeivijo
je, o ypatingai ją skiepyti mū- 
sy priaugančiai kartai.

TREČIOS DAINŲ ŠVENTĖS 
NAUJI PASIREIŠKIMAI

Trečioji Dainy Šventė buvo 
skaitlingesnė dainininkais (Da
lyvavo 808 dainininky, o užsi
registravusių buvo 1015) su gau
sesne auditorija už pirmąsias 
dvi, kas rodo didesnį susidomė
jimą. Ji dar išsiskyrė ketu
riais pasireiškimais:

1. Atsižvelgiant į aukų rin
kimo gausumą, Vykdomasis Ko-- 
mitetas, tiksliai apsiskaičiavęs, 
nutarė surengti didelį įvykį be 
aukų, o išsiversti vien iš paja
mų. Dabar su džiaugsmu galima 
pasisakyti, kad netik jokio de
ficito nebuvo, bet gryno pelno 
liko apie 10,000 dolerių. Šia 
linkme daug pasidarbavo Kar
velio Prekybos Namų vedėjai 
Diamantė ir Saulius Grėbliūnai, 
kurie be jokio atlyginimo iš
platino veik visus bilietus sa
vo krautuvėje. Jiems širdinga 
padėka.

Petras Jurgėla, Lietuvos skautų įkūrėjas, laikraštininkas, ei
lės knygų autorius ir Lietuvos kariuomenės kapitonas, sulaukęs 
65 metų amžiaus, išėjo į pensiją rugsėjo 30 d. Long Island Ligh- 
ting Co. atskaitomybės departamento statistikos skyriuje ištar
navo 24 metus.

lių. Tai buvo Palangos 
jūros skautai su savo 
vadovu dail. Česlovu Ja
nusu. Jo jūros paveiks
lai sau lygių neturi. Tuo- 
met man teko vadovau
ti Lietuvos Jūrų Skauti
jai. Vakare mes, jūros 
skautai, susirinkom Bi
rutės pušyne pasitarti. 
Nutarėm surengti pir
mąją lietuvių vandens 
sporto šventę jūroje. 
Ant Palangos tilto pa
statėm aukštą bokštą šo
kimams į vandenį. Van
dens sporto šventės die
ną buvo gana vėsus 
oras, pūtė smarkus vė
jas ir buvo sunku plau
kyti. Rungtynėse dalyva
vo tiktai palangiškiai jū
ros skautai, vienas kau
niškis jūrų skautininkas 
ir amerikietis Staknys. 
Viceministeris Balutis, 
pats būdamas geras ir iš 
tvermingas plaukikas, 
su dideliu susidomėjimu 
sekė jaunuolių plauky
mą, nėrimą ištvermei 
ir šokimus nuo skirtingų 
bokšto pakopų. Jis žavė

Mūsų patirtis rodo, kad ir di
delius kultūrinius parengimus 
galima tinkamai suruošti be au
kų. Su Jaunimo Kongreso vado
vybe vyko draugiškas bendra
darbiavimas.

Vertinant tą bendradarbiavi
mą galima drąsiai pareikšti, kad 
toks bendradarbiavimas su mū
sų jaunimu buvo abiem pusėm 
naudingas ir reikalingas. Apie 
tai jokių abejonių nėra. Iš to iš
plaukia reikšminga išvada, kad 
visuomeninė veikla būtų sėkmin
gesnė ir pastovesnė apsijun
giant su jaunimu, be kurio dir
bami darbai bus tik laikino po
būdžio, atseit, tik vienos kartos 
pasireiškimai, nes reikiamo tęs 
tinumo nebus. Tai aiškiai liudi
ja išnykstančios draugijos, į ku
rias mūsų jaunimas neįsijun
gia.

3. Trečiajai Dainy Šventei 
specialiai sukurta muziko Bro
niaus Budriūno kantata "Tėviš
kės Namai", kurią kritikai ir 
visuomenė aukštai įvertino, reiš 
kia kultūrinę kūrybą, padedan
čią lietuvybei išlaikyti ir ją ug
dyti.

3. Skaitlingas vaikų choras, 
631, daugiausia iš lituanistinių 
mokyklų mokinių, pirmą kar
tą pasirodęs, sukėlė nepapras 
tai jautrių ovacijų ir labai pa
lankių įvertinimų mūsų spau
doje. Tikrai buvo kuo pasigė
rėti ir pasidžiaugti. Čia lie
tuviukų nemažai buvo net iš 
trečios kartos pramokę lietu
viškai dainuoti ir net kiek kal
bėti.

Vaikučių skaitlingas įjungi
mas j dainų šventes žymiai pa
sitarnaus lietuvybės išlaikymo 
gyvybiniam reikalui. Tat būti
na tuos vaikučių chorus tinka
mai globoti, juos plėsti ir įkur
ti naujus, kur jų nėra. Šiai

josi jūros skautų pasi
reiškimais jūros bango
se ir juos labai gyrė. Ir 
šiandien ministeris Ba
lutis yra aukštos nuomo
nės apie lietuvių skauti
ją. Mūsų skautija pri
valo šviesias mūsų tau
tos veikėjų viltis patei
sinti savo dorybėmis, 
darbais ir žygiais lietu
vių tautos gerovei.

Ministeris Balutis per 
visą ilgą savo gyvenimą 
buvo darbštus ir parei
gingas. Štai, jo parei
gingumo smulkmena. Į 
savo laišką atsakymą iš 
tolimo Londono gavau 7- 
ją dieną! Rinkdamas me
džiagą bei nuotraukų vei
kalui "Lietuviškoji skau- 
tija" per 20 metų, esu pa
siuntęs per 2.500 laiškų į 
įvairius kraštus. Išva
doje galima tik tiek pa
sakyti, jog ministeris Ba
lutis yra kilnus pavyz
dys daugeliui lietuvių, kad 
dar reikia įlaiškus atsa
kyti.

svarbiai idėjai vykdyti esama 
daug entuziastingo pritarimo. 
Butų nepaprastai reikšminga, 
kad LB į tai atkreiptų ypatingą 
dėmesį, gal įkuriant atskirą or
ganą šiam taip svarbiam rei
kalui.

PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Dainų Šventei paruošiamie
ji darbai vyko sklandžiai. Kiek
vienas įsipareigojęs atliko savo 
paskirtį rūpestingai ir sąžinin
gai, kas sudarė tikrai malonias 
sąlygas dirbti. Šia proga noriu 
iš visos širdies pareikšti padė
ką Vykdomajam Komitetui, ko
misijoms ir visiems bent kuo 
prisidėjusiems prie T rečios 
Dainų Šventės šaunaus pasise
kimo. Labai norėčiau čia vi
sus išvardinti tbet tai neįmano
ma. Tačiau negaliu praleisti 
nepaminėjęs nors kelis daugiau
sia pasidarbavusius asmenis: 
Jurgis Janušaitis, "Paramos" 
krautuvės sąvininkas, parašė 
net 42 straipsnius, ne tik ne
ėmęs jokio honoraro, bet dar 
pats padengęs visas išlaidas. 
Dailininkas Vladas Vijeikis, 
spaudos komisijos pirmininkas, 
parašė ir išleido tris žinia
raščius, daug raštų patiekė spau- 
dai, pakartotinai kalbėjo per 
"Margučio" radiją ir su Sta
siu Dauniu suredagavo progra
minį leidinį,nė cento neimdami 
honoraro. Muzikas Jonas Zda
nius, talkinant Jonui Kreivė
nui ir Petrui Armonui, įdėjo 
daug laiko ir profesinio suge
bėjimo dainų repertuaro tech
niniam paruošimui, nepristatę. 
jokių sąskaitų. O Vykdomojo 
Komiteto vicepirmininkas Jo
nas Paštukas, vienas iš inicia
torių ruošti penkmetines dainų 
šventes, davė neįkainuojamų pa
tarimų iš savo praktiškų paty
rimų, įgytų dalyvaujant visose 
trijose dainų šventėse. O pasku
tinę savaitę jis net apleido savo 
darbą, kad visą laiką pa šventus 
Dainų Šventės ruošai, griežtai 
atsisakydamas imti bet kokį siū
lomą atlyginimą, pareikšdamas 
dirbąs lietuviškai dainai. Buvo 
ir daug kitų pasišventėlių, bet, 
deja, čia nėra galimybės išdės
tyti jų nuopelnus.

Turėjome gražaus palankumo 
ir gausios paramos iš mūsų pro
fesionalų ir biznierių. Štai Jo
kias Kazanauskas, Mutual Sa
vings and Loan Associationpre
zidentas, sukvietęs gausų būrį 
visuome nininkų į banko puoš
nias patalp as ne tik pavaišino, 
bet ta proga išplatino daug lo
žių. O Jonas Pakel, Chicago Sa- 
vingas and Loan Assoc. prezi
dentas, įsigijo net tris ložas ir 
priedui pavaišino generalinės 
repeticijos metu visus daininin
kus ir svečius, virš tūkstančio 
asmenų. O vakarienę pagamino 
Salomėja Endrijonienė.

Mūsų spauda davė besąlygi
niai vietos raštams, kurių spau
dos komisijos buvo patiekta de
vynios galybės. Chicagos lietu
vių radijo valandų leidėjai: 
Margutis ir Sophie Barčus veik 
per keturis mėnesius kasdieną 
Dainų Šventę garsino duodami 
tiek laiko, kiek tik Komitetas 
prašė,ir be jokio atlyginimo. 
Tačiau atsiradus finansiniam iš
tekliui, spaudai ir radijo leidė
jams atsidėkota tik nominaliniu 
atlyginimu.

Chorai ir visi dirigentai at
liko savo milžiniškus įsiparei
gojimus neėmę jokio honoraro. 
Gi iš toliau atvykusiems buvo 
tik pusė kelionių išlaidų atlygin
ta, pagal ankstyvesnį susita
rimą, o kitą pusę išlaidų jiepa- 
tys apsimokėjo. Didižiulė jiems 
padėka.

TREČIOS DAINŲ ŠVENTES 
VERTINIMAS

Dabar žvilgterėkime į tai, 
kaip pasisekė Trečioji Dainų 
Šventė, neliečiant dainavimo 
kokybės ir technikinių painia
vų. Pirmiausia, dainininkų ir pub - 
likos buvo kur kas daugiau ne
gu pirmosiose. Tai lyg bylotų 
apie pasisekimą, o gal pažan
gą.

Mūsų spauda labai plačiai dė
jo didžiules Dainų Šventės nuo
traukas, dažniausia pirmame 
puslapyje, kas rodo jos ypatin
gą susidomėjimą.

Pilnesniam vaizdui reikia pa
žvelgti ir į kitą medalio pusę. 

Čia jau mus kritikai bara už 
kokias tai oratorijas, kurių ne
būta, kaltina tvarkos prižiūrė
tojus už nesugebėjimą žaibiš
kai susiorientuoti palaikymui 
mirtinos tylos dainavimo me
tu, užčiaupiant 10,000 burnų. 
Mūsų pastangoms tai nepavyko. 
Gal kitą kartą kas ateis su kokia 
magiška jėga tai padaryti. Pa
kaltina mus dėl nenumatymo 
vyrams ir dirigentams atitin
kamų aprangų, kurias jie dėvė
jo pagal Komiteto patvarkymą. 
Vienas bara mus už 19 šimtme
čio dainas ir siūlo žengti tik 
šio šimtmečio ritmu. Pagaliau, 
dar vienas kritikas mus žiau
riai ir nepagrįstai smerkia už 
kokias tai komunistines tenden
cijas repertuaro komisijos sąs
tate ir įžiūrėjo kai kuriose dai
nose komunistinę kryptį. J tai 
drąsiai atsakome: Pagrindinis 
dainų šventės tikslas yra ska
tinti lietuvybės dvasią, o ne 
kviesti komunizmą.

Suprantame, kad kritikų pa
reiga iškelti trūkumus kurių bu
vo, kurių komitetas iš anksto 
numatė, bet ne jo pajėgume tai 
pašalinti. Ir nenumatytų įvyko, 
kaip visuomet esti. Šia proga dė
kojame jiems visiems, nes ma= 
nome, kad iškeltoji kritika buvo 
geros valios pareiškimas.

KOKIOS DAINŲ ŠVENTES 
TURĖTŲ BŪTI

Prieš aptariant DainųŠventės 
paskirtį, pažvelkime, kas ją su
daro: Suruošimas ir pravedi- 
mas Dainų Šventės pareikalau
ja virš 100 aktyviai dirbančių 
asmenų, chorų, spaudos ir ra
dijo, auditorijos siekiančios ar
ti 10,000; dainininkų šeimų ir 
artimųjų. Draugėn sudėjus gau
sime dešimtis tūkstančių užin- 
teresuotų asmenų. Tai milžiniš
ka jėga (užtikrinanti pasiseki
mą.
Taigi, Dainų Šventė tikrumo

je yra mūsų visuomenės mil
žiniška kultūrinė institucija, ku
ri turėtų vis plėstis, augti ir 
stiprėti. Iš čia jau savaime aiš
kėja, kad dainų repertuaras ir 
visa kita turi būti taikoma mū
sų visuomenės lygiui. Tokiam vi - 
suomeniniam sąjūdžiui dainos 
turėtų būti suprantamos, jaut
riai išgyvenamos, stiprinan
čios dvasią ir perteikiančios 
neišsemiamą ryžtą būti lietu
viais. Tai bus tikrasis tikslas, 
neatsižvelgiant į siūlymus eiti 
tik šio laiko ritmu, atseit, ri
botis tik modernine daina, ku
rią tik keli tesupras. Argi bū
tų pateisinama, pav. iš reper
tuaro išbraukti mūsų visų my
limą dainą Lietuviais esame 
mes gimę?... Tikrai, 99 pro
centai dalyvių griežtai užpro
testuotų.

Mano manymu, reikėtų įjung
ti vieną, kitą lietuvių mėgiamą 
dainelę, chorui vadovaujant, pa
kviesti visą gausią auditoriją 
kartu užtraukti. Juk tai būtų da
lyviams jautriausias momentas, 
kurio niekuomet neužmirštų, 
ir kuris daugiausia sukeltų il
gesį kitai Dainų Šventei. Reikė
tų šią idėją išbandyti nors kar- 
tą'

Dainų Šventė privalo siekti 
aukšto lygio dainavimo, kaip 
kultūrinių laimėjimų išraiš
kos, nevengiant modernizmo, kas 
sudarytų gražią pusiausvyrą. 
Nauja kūryba , kaip buvusioje 
šventėje kantata "Tėviškės Na
mai" -- nepavaduojamas reika
lavimas. O vaikučių choras, taip 
gražiai užsirekomendavęs,turė
tų būti ypatinga atrakcija, pasi
reiškianti stipria pažanga dai
noje.

Lietuvių Bendruomenė per ei
lę metų jau daug nuveikė. Mū
sų patriotinė visuomenė tai įver
tina ir širdingai dėkoja. Užbai
gę savo darbą, Trečios Dainų 
Šventės Vykdomojo Komiteto ir 
visų jo komisijų vardu nuošir
džiai dėkoju JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenėms už 
pareikštą mums pasitikėjimą, 
palankumą ir nuoširdų bendra
darbiavimą. Linkime ir pagei
daujame joms, šalia kitų dar
bų, dar giliau ir plačiau įžvelg- 
ti dainų švenčių didelę reikš
mę kaip milžinišką ir pasto
vią instituciją lietuvybės išei
vijoje išlaikymui ir ugdymuiį 
nes kol skamba lietuviška dai
na, -- lietuvių tauta bus gyva.

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
BALFO KVIESLYS
Visiems Chicagos ir apylinkes lietuviams
LIETUVI,

Tu esi reikalingas pa
gelbėti savo vargstan
čiam broliui: benamiui 
Sibire, grįžusiam ar su
vargusiam Lietuvoje, li
goniui Vokietijoje, trem
tiniui plačiame pasauly
je, skurstančiam Lenki
joje, visiems, kur tik rei
kalinga lietuviška širdis 
ir parama.

Jei mes nebūsime šal
ti, tai lengvai aprūpinsi
me vargstantį lietuvį. 
Bet jei numosime ranka 
— bus mums patiems gė
da prieš kitas tautines 
grupes, kurios savuosius 
aprūpina geriau. Kodėl 
mes turime būti pras
tesni už kitus? Ar mes 
nemokame eiti iš vieno, 
ten, kur nėra jokių nuo
monių skirtumo?

Chicagos lietuvių vi
suomenės atstovai š.m. 
spalio 9 d. viešai pareiš
kė, kad visi Chicagos ir 
apylinkės lietuviai rems 
rudens šalpos darbus ir 
vajų, kurį organizuoja 
Balfo Chicagos apskri
ties valdyba ir visi jai 
priklausantieji skyriai, 
nuo šių metų spalio 15 
d. iki lapkričio 15 d.

Vajaus metu, Balfo 
aukų rinkėjai, aplankys 
kiekvieno lietuvio na
mus ir paprašys jo au
kos, pagal sąžinę ir gali
mybę, nežiūrint kokio 
dydžio ji būtų bus nuošir
džiai priimta ir pavki- 
tuota. Bet daugelis lie
tuvių negalės būti aplan
kyti, nes jų adresai arba 
nežinomi arba yra pasi
keitę. Tokių, kurie ne

KALĖDOS PASAULYJE 
IR LIETUVIŲ DIENA 
CHICAGOJE

Lapkričio mėnesio pa
baigoje, Mokslo ir Pra
monės Muziejuje, prie 
57-tos ir South Shore 
Drive, prasideda Kalė
dos Pasaulyje. Šiais me
tais muziejus švenčia 
dvidešimt penkis metus, 
ruošiant įvairių tautų ka
lėdinių papročių progra
mas, jų tarpe ir lietuvių. 
Taip pat kas metai skir
toje vietoje stovi eglės? 
18 pėdų aukštumo, papuoš 
tos įvairių tautų tradici
niais papuošalais. Jų 
tarpe iškilmingiausia ir 
gražiausia lietuvių eglė, 
papuošta rankų darbo pa
puošalais, šiaudiniu- 
kais. Lietuvių eglutė at' 
kreipia daug dėmesio, 
dažnai matosi eglutės 
nuotraukų amerikoniš
kuose laikraščiuose ir 
daug apie ją aprašo sve
tima spauda visame pa
saulyje. Rūtos ratelis iš 
Marijos aukštesniosios 
mokyklos, papuoš kalėdų 
eglutę kaip ir praeitais 
metais. Rūtos rateliui 
vadovauja Sesuo M.Kris
tina.

Šeštadieni-s, gruodžio 
10 d. yra skirtas lietu
vių dienai. Tą dieną mu
ziejaus valgyklose bus 
gaminamas lietuviškas 
maistas.

Programose dalyvau
ja:

3:30 Maria Aukštesnio
ji mokykla, vad. Sr. M. 
Bernarda.

5:00 Brighton Parko 
Lituanistinė Mokykla, 
vad. S. Jonynienė, jų bus 
pirmas pasirodymas mu - 
ziejuje.

sulauks svečių atsilan
kant, Balfo vadovybė pra
šo savo auką įteikti be
tarpiai, kurias priims 
visi Balfo skyriai arba 
jų atskiri veikėjai.

Chicagoje ir apylinkė 
se lietuviai yra gana dos
nūs šalpos reikalui. Jie 
duoda, kiek gali. Tai pa
rodė kelerių metų rudens 
vajaus rinkliavos. Bet pi
nigus reikia surinkti. Ši 
tas darbas yra vienas iš 
sunkiausių, bet ir gar
bingiausių!

Balfui kasmet reikia 
apie 300 rinkėjų, kurie 
galėtų aplankyti lietu
vius jų namuose. Tik vie
nam Marąuette Parke — 
Balfo 5 skyriui — reika 
linga turėti daugiau, 
kaip 100 aukų rinkėjų. Ki - 
ti skyriai šį reikalą leng
viau išsprendžia, nes 
jiems reikalinga mažiau 
rinkėjų.

Registruotis reikia ad
resu, pas skyr. kasinin
ką Vladą Konstantinavi- 
čių, gyv. 2543 W. 71 St., 
tel. WA 5-7612, prane
šant, kurioje vietoje pa
geidauja aukas rinkti. Be- 
to prašome pereitų metų 
seniūnus ir rinkėjus vėl 
įsijungti į talką ir šiais 
metais. Visi buvusieji 
rinkėjai bus atsiklausti 
asmeniniai telefonu, o 
nauji prašomi regist
ruotis. Balfo vadovybė 
visiems bus labai dėkin
ga.

Taigi, šaukiame sa
vanorius į garbingą dar
bą!

BALF Apskrities 
Valdyba

7:00 ir 8:30 vai. vak., 
Ateities Atžalynas vado 
P. Gramontienės. Jau še
ši metai, kai Atžalynas 
dalyvauja muziejaus pa
sirodymuose. Ponia Ju
zė Daužvardienė Atžaly
nui specialiai paruošė 
vaidinimėlį "Kalėdų Vai
nikėlis".

Poniai Juzei Daužvar- 
dienei irgi jubiliejiniai 
metai, ji per ištisus 25 
metus rūpinosi lietuvių 
dienos pasisekimu, eg
lės papuošimu ir pritai- 

.kintu maistu.
Šiais metais muzie

jaus direktoriai pakvie
tė p. Prancišką Gramon- 
tienę būti lietuvių dienos 
koordinatore. Prieš de
vyniolika metų p. Gra- 
montienė pradėjo daly
vauti muziejaus Kalė
dų programose.

Dalyvaujančios gru
pės negauna jokio atlygi
nimo. Programose su
važiuoja žmonių iš vi
sur, įėjimas nemoka
mas. Muziejus vertas 
gausaus lietuvių atsilan
kymo, nes gerbia kitatau
čių papročius ir nenori, 
kad tie papročiai išnyk
tų.

_* III DAINŲ ŠVEN
TES užbaigtuvės ir vie-' 
šas apyskaitos paskel
bimas įvyko spalio 23 d. 
Baleto salėje. Dalyvavo 
apie šimtinė svečių: ko
miteto, komisijų, talki
ninkų atstovai. Kalbėjo 
daug asmenų. Praneši
mą padarė pirm. dr. 
St. Biežis, o programą 
pravedė agr. A. Santa- 
ras. Vaišėmis rūpinosi 
J. Faštukas ir S. En- 
drijonienė. Liko pelno 
apie $10,000.

NEW YORK
PAMINĖTA 
TREMTINIŲ DIENA

Jungtinės Pasaulio 
Tautos 1945 m. spalio 24 
d. San Francisco sesi
joje įsteigė Tarptautinę 
Tremtiniams Gelbėti Or
ganizaciją, kuri pradžio
je vadinos UNRRA, vė
liau IRO, o paskutiniu lai
ku veikia kaip JTO Komi
sariatas tremtiniams, 
UNHCR. To komisaro 
būstinė yra Genevoje, o 
New Yorke veikia jo pa
vaduotojai.

JAV prezidentas L.B. 
Johnson neseniai pasky
rė specialų komisarą am
basadorių James W. Wi- 
ne specialiai tremtinių 
reikalams. P. Wine veiks 
kaip Sekretoriaus D. Rus- 
ko padėjėjas.

Š.m. spalio 24 d. p. 
Wine sukvietė spaudos ir 
užinteresuotų organiza
cijų atstovus į Overseas 
Press Clubpatalpas New 
Yorke paminėti Tremti
nių Dieną. Dalyvavo virš 
šimto organizacijų atsto
vų, kurie dirba pasaulio 
tremtinių tarpe. Balfą 
atstovavo reikalų vedė
jas.

Šiuo metu pasaulyje 
yra per dešimt milijonų 
tremtinių, kuriems JAV 
teikia didesnę ar mažes
nę paramą. Vien arabų, 
išvarytų iš Palestinos, 
yra virš milijono. Daug 
įvairių tautybių tremti
nių yra Afrikoj ir Azi
joj. Apie 50,000 tremti
nių iš Kubos kasmet at
vyksta į JAV. Nors pa
ti Amerika savo trem
tinių neturi, tačiau pa
saulio tremtinių šalpai 
išleidžia kasmet šim
tus milijonų dolerių. 
Tremtiniams į JAV at
vykti nereikia didelių 
formalumų, dažnai ir jų 
kelionė apmokama iš 

CHICAGO
* JUOZAS PLAČAS, 

vadovėlių autorius, Da
riaus Girėno lituanisti
nės mokyklos vedėjas, 
mokytojų konferencijo
je padarys pranešimą 
tema "Mokytojo prob
lemos šių dienų lituanis
tinėse mokyklose". 
Mokytojų konferencija 
įvyksta š.m. lapkričio 
mėn. 26 ir 27 dienomis 
Chicagoje, Jaunimo na
muose. į konferenciją 
kviečiami visi mokytojai 
— dirbantieji ir nedirban
tieji lituanistinėse mo
kyklose, visų lituanisti
nių mokyklų, mokyklų tė - 
vų komitetų nariai ir vi
si kiti besidomį lituanis
tiniu švietimu.

Detroite spalio 15 Chicagos šaulių meno kuopelė suvaidino "Tė
vynės sakalai". Į vakarą buvo atsilankęs LŠS centro valdybos pirm. 
Vladas išganaitis. Nuotraukoje: Vladas Mingėla, Vladas Išganaitis, 
Vladas Pauža ir Petras Bliudžius. V. Kunčiūno nuotrauka

JAV iždo. Tą žino dau
gelis lietuvių tremtinių, 
kurie kaip DP į šią ša
lį pradėjo atvykti prieš 
18 metų. Deja, gausiam 
Tremtinių Dienos minė
jime, kur dalyvavo ir 
spaudos reporteriai, ne
buvo prisiminti lietuvių 
ar panašūs tremtiniai, 
p. Wine tik paminėjo, kad 
iš anapus geležinės už
dangos kasmet pasprun
ka apie 40,000 tremti
nių, kuriems daugiau ar 
mažiau padeda JAV.

VISIEMS BALFO 
AUKŲ RINKĖJAMS

Šiuo metu visose JAV- 
se vyksta Balfo vajai, 
renkamos aukos bend
rai lietuvių šalpai. Rei
kia surinkti per 100,000 
dolerių, kad Balfas ga
lėtų tęsti būtinus pasau
lio lietuvių (ypač nuken
tėjusių Sibiro tremtimi) 
šalpos darbus. Tos au
kos renkamos gana įvai
riai: kai kur lankomasi 
pas lietuvius į namus 
kitur daromi parengi
mai, kitur aukų prašo
ma laiškais. Lietuvių 
dosnumu Balfas negali 
skųstis, visa bėda, kad 
mažai kas gali surasti 
laisvo laiko ir jį skirti 
aukų rinkimui.

P. J. Kapočius, Lie
tuvių Enciklopedijos lei
dėjas, paaukojo Balfo 
šalpai labai daug nau
jų knygų ir tarp jų taip 
pat didesnį kiekį J. Ma- 
tejkos Žalgirio Mūšio pa
veikslo spalvotą repro
dukciją (15 x 29). Vi
siems Balfo aukų rinkė
jams bus pasiųsta tų pa
veikslų, kad paėmę au
ką ir išdavę Tax Deduc^ 
tible kvitą , dar galėtų 
įteikti ir šį tikrai gra
žų paveikslą.

Rašykite Balfui 105 
Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 11211.

* KNYGOS VAKARAS, 
kurį ruošia Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas, 
bus gruodžio 3 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak., Jau
nimo Centro didžiojoj 
salėj. Vakaras ruošia
mas naujos knygos, dr. 
Jono Balio "Lietuvių 
liaudies pasaulėjautos" 
išėjimo proga. Knygos 
leidėjas — Pedagoginis 
Lit. Institutas, knygos 
mecenatas — Lietuvių 
Tautinis Akademinis 
Sambūris, kuriam šiuo 
metu pirmininkauja Ka
zys Kasakaitis. Vakaro 
programoje, kurią at
liks Instituto studentai, 
dalyvaus ir naujojo vei
kalo autorius dr. J. Ba
lys.

Pabaltijo jaunosios kartos kultūros žurnalų redaktoriai. Iš dešinės 
į kairę: dr. Ivar IVASK — estų "Mana", prof. Astride IVAŠKA — 
latvių "Jauna Daita" ir dr. V, KAVOLIS — lietuvių "Metmenys".

SANTAROS SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

jos matyti: vengiame kon
takto su jos žmonėmis- 
ir neieškome skverbtis 
jon su savo spaudiniais 
ar per radijo bangas (to
kiems reikalams juk 
vos skatikai nubyra), 
nes apskritai "viską 
apie Lietuvą jau žino
me", nes "nieko naujo ne
bėra sužinoti". Atrodo, 
jog tokiam užsieniečiui 
užtenka to Lietuvos at
vaizdo, kurį jis išsine
šė bėgdamas — jis ne
suvokia, kad ištikimy
bė tautai reikalauja gy
venti daugiau nei atvaiz
dui, reikalauja gyventi 
pirmavaizdžiui arba re
alybei.

Egzilas, priešingai už
sieniečiui, yra kaip syk 
tas, kuris visados sie
kia pačios realybės, 
šiuo atveju nemeluotai 
egzistuojančios tautos ir 
tautiečių, nors šis jo sie
kimas yra dviprasmiš
kas. Atseit, skverbian

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR 
KALĖDOS...

Dabar, jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti 
kokį dovanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.

Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir 
pigu, pasinaudojant leidžiamu siųsti prekių kaino
raščiu, kurį gali gauti kiekvienas, veltui, pareikala
vęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba ne
žino ką reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus prak
tiškus ir reikalingus siuntinius.
RI< 1. (MOTERIŠKAS)

Vilnonė paltui medžiaga 3 jardai, itališkas nai
loninis lietpaltis, nepermatomo japoniško nailono 
suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nailoninių koji
nių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 
1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukas ir graži 
dėžė šokoladiniu saldainių. $75.00.
RK 2. (VYRIŠKAS)

Grynos vilnos nertinis, 31 > jardo vilnonė kostiu
mui medžiaga, 2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 1 kak
laraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokola
dinių saldainių. $75.00.
JUNGTINIS SIUNTINYS RK1 IR RK 2 
KAINUOJA $135.00.

4 sv. taukų, sv arbatos, 1 2 sv. geriamo šoko
lado, 1 -2 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 
Vį sv. pipirų, 1 2 sv. šokolado.
$30.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio 
pasisekimo turį siuntiniai: V-3, lOGj jardo kostiu
mams medžiaga, už $55.00, P-3, trims paltams ang
liška vilnonė medžiaga už $60.00. N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hackney Rd., London, E. 2, England.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan

tuotas s'u gavėjo parašu patvirtintas pristatymas, 
per 3-4 savaites, visos siuntos .registruotos ir ap
draustos.

Atstovai: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; 
A. Kusinskis, 167 Colledge St., Apt. 2, Sudbury, On- 
tario; L. Radzevičius, R. R. 2, Port Arthur, Ontario, 
Canada.

tis tauton pro geležinę 
uždangą (pastarąją tam 
tikra prasme paneigiant) 
išsistatoma į pavojų pa
neigti geležinę uždangą 
ir okupaciją kita — mir
tina — prasme, būtent, 
jos pripažinimu. Egzi
las todėl yra pripildytas 
tos pačios anxiete, 
apie kurią kalbėjo eg
zistencialistai, ir kuri 
yra fikcijomis neužmas
kuojamą tuštumą suvo
kusio dvidešimtojo am
žiaus žmogaus ženklas.

Norėtųsi, kad ši dr. 
Kavolio paskaita tilptų 
spaudoje, nes jos išti
sas perskaitymas sukel
tų daug kam įdomių min
čių, kurios mūsų gyve
nime juk yra kaip lie
taus lašai karštą vi
durvasario dieną.

Mykolas Drunga

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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VILNIAUS RŪBAS...
Seneliai mūrai kalba vaikaičiams...

Šiomis dienomis Nidos leidykla Londone išleido naują Petr. Ta
rulio (Juozo Petrėno) knygą Vilniaus rūbas, kurio ištrauką čia spaus
diname.

Juozas Petrėnas, gimęs 1899 m. Utenos valsč.,žurnalistas, ra
šytojas, Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo įvairiuose laikraščiuose: 
redagavo Dieną, Dienos Naujienas, leido Lietuvos Naujienas, humoro 
laikraštį Kultuvę, buvo literatūros žurnalo Keturi Vėjai redaktoriu
mi. Pirmasis jo apysakų rinkinys "Mėlynos kelnės" pasirodė 1927 
m. Pasitraukęs 1944 m. iš Lietuvos, Vokietijoje išleido antrą knygą 
"Žirgeliai padebesiais". 1948 m. atvykęs į JAV apsigyveno Brooklyne, 
N.Y. ir čia tuoj įsijungė į spaudos darbą. Šiuo metu J. Petrėnas tar
nauja SLA centre.

Literatūrinius kūrinius jis pasirašinėja Petru Taruliu(nuo mo
tinos Tarulytės pavardės).

Vilnius atverčia savo 
istorijos naują lapą ir 
mato:

— Vyskupai ir pralo
tai.

Tokie buvo laikai — 
vyskupų ir pralotų lai
kai Vilniuje. Šitaip jie 
norėjo ir norėdami pa
sakė:

— Pirmučiausia, tegu 
bus bažnyčios!

Ir stojosi bažnyčios. 
Kaip matai visur atsi
rado bažnyčios. Daugy
bė bažnyčių. Kai iš aukš
čiau patvarkyta, tai ir ky
la nuo žemės didingieji 
bokštai. Nors gi ir šiaip 
ir anaip pasitaikydavo 
tų laikų Vilniaus gyveni
me. Sakysim, būdavo, 
kad rugiai ir miežiai 
neužderėdavo, o lietin
gas ruduo plačiuose apy
linkės laukuose supūdy- 
davo bulves, arba tie
siog ateidavo vadinamie
ji blogi metai, čia dažni 
ir liūdni meteliai, kurių 
niekas nelaukė, bet jais 
atsibodėti nepajėgė. Per 
ilga taip pasidarė, kad 
šios šalies žmoneliai pa
prato ir įjunko savo liūd 
nose dainose nuolat mi
nėti vargą, kurio jie nie
kaip negalėjo išvargti. 
Net jiems vaidenos, jog 
ir tasai miškas verkia 
gaudžia, o iš liūdnųjų 
dainų našlaitėlės ašaros 
riedėdavo per visų vei
dus. Bet gi niekas ne
svarbu! Šauniajame Vil
niuje vis tiek bažnyčių 
bokštai stojos, augo ir ki
lo į viršų, rėmėsi įdan- 
gų, lygiai taip sparčiai, 
kaip anų įsakytojų buvo 
numatyta. Šiandien stebė - 
kis aukštaisiais bokštais 
ir storaisiais mūrais, 
bet nesistebėk, kad jie 
Vilniuje paėmė pačias 
vaizdingiausias vietas. 
Buvo tvirta valia, tai ir 
bokštai stiprūs pasi
darė. Visokios akys ma
tė Vilnių. Pirmosios 
akys, mačiusios naujai iš- nes 
augusius Vilniaus bokš
tus, maldingai žavėjosi,
dabar gi atėjo laikas ma- h0 
loniai grožėtis.

Per savo ilguosius am-

Vilniaus pilis XVII amžiuje (iš /VII amz. Vilniaus plano).

/J //-

žius Vilnius įėmė ir baž 
nyčias, ir storuosius mū
rus ir lūšnas, ir tūks
tančius savo miestą my
linčių širdžių. Ir pasi
darė turtingas, visa ko 
pilnas. Tad šiandien, 
kai stebies Vilniumi, 
stebies juo tokiu, koks 
per savo vargus iki šių 
dienų prasilaužė ir sto
vi prieš tavo iš naujo 
sujaudintas akis, nepa
kartojamai taurus ir di- 
džiosios pagarbos nusi
pelnęs.

***
Vilniaus storuliai mū

rai itin mėgo, kad juos 
papuoštų raudonųjų čer
pių stogai, kurie senų 
laikų įpročiu skiausčių 
kampu pačiam kraige bū 
davo didingai sunerti. 
Bet gi... tie metai po 
metų, tos dulkės — ne
prašytos viešnios, tie 
dūmai, tos kerpės ir sa 
manos — nukaršusios 
senelės, tie vėjai ir lie
tūs, pagaliau gilios žie
mos su gauruotu šerkšnu 
visi, iš anksto susitarę 
ir bendrai veikdami, ap. 
nikdavo miestą, smelkės 
į jo širdį, kasdien ir kas
met neišdildomus pėd
sakus palikdami pagie
žingai miestą sendinda
mi, viską, ką tik išma
nydami, darė, kad Vil
nius juo tolyn, juo la
byn palaikis atrodytų, 
kad jo graudi istorija 
būtų išskaitoma kiekvie 
name kampe, kiekvie
noje sienoje ir paskuti
niame plytgalyje.

Vilniui daug kas ken
kė. Bet nepakenkė ir ne
įveikė.

Vilnius vis buvo. Ga
jus. Ramus. Dažnai links
mas. Vis savo vietoje. 
Neveltui gi toli laukuose 
piemenys dainavo apie 
Vilnių ir jo dūdą, kuri 
tikrai buvo, kaip nebuvo, 

jos garsas skardeno 
plačiuos šalies laukuos 
ir pasilikdavo piemenė- 

širdyje taip giliai, 
kad anasai, ir senelis pa. 
sidaręs, Vilniaus dūdą 

tebeminėjo tokiu pačiu 
piemeniškuoju, niekada 
nenykstančiu džiaugs
mu!

Atėjo laikas, ir mies
to stogai pasidarė juodi, 
atrodė seneliai, apsi
karstę skarmalais. Kai 
tik viena dulkė, jos ne
matai. Bet tos menkos 
dulkės, kai susirenkame- 
tais ir dešimtmečiais, 
pasidaro sunkios, kaip pa
ti senatvė. Kasdieniškos 
dulkės dengė miestą ir 
slėpė didžiąją Vilniaus 
garbę. Bet Vilnius, ta
sai senas pinigas, nors 
jo varis ilgai nežibėjo ir 
nublėso, savo didžiąją 
garbę užtikrintai išsau
gojo, nes ši kilnioji gar
bė jam neabejotinai pri
klausė ir visais laikais 
be. ginčų buvo pripažin
ta.

Rašytojas Juozas Petrėnas -- Petr. Tarulis.

Jau iš senų senovės 
Vilniaus žiburiai toli to<- 
li švietė.

Netikėtai ir savotišku 
likiminiu pašaukimu iš 
visokių pasviečių, Vil
niaus žiburių suvilioti, 
iki tol vienas kitam sve
timi ir skirtingi, žmonės 
plaukė ir plaukė įšįmies. 
tą. Atseit, jie numatė čia 
surasti paguodą ir suda
ryti sau tokį gyvenimą, 
kokio kur kitur, greičiau^ 
šia, nesitikėjo. Vilnius 
gi, toks geras dėdė, nie
kam nebuvo šykštus, o la
biausiai meilingas to
kiems, kur neramiai šio 
to ieško ir gražaus gy
venimo pasiilgę. Savo pla 
čia ranka jis skyrė ir da
vė vietos kiekvienam čia 
atklydusiam. Visi čia 
priprato, kad vakar ne
matytas ir neregėtas pra
šalaitis, o šiandien jau 
saviškis — jau vilnietis.

Ak, bėda, kad šiokie to
kie tingėjo ir nesiryžo 
Vilnių suprasti. Irnedau- 

gelis numanė, kokia 
keista, neįveikiamo liki
mo nupinta toji Vilniaus 
kryžkelė, kur tiek daug 
kelių susitikdavo, dau
gybė svetimųjų praei
davo, bet kiekvienas savo 
tiškus pėdsakus neiš
vengiamai palikdavo. 
Šimtmečiais čia plūdo 
žmonės, nenutrūkstamai 
čia slinko ištisos gentys 
ir margos padermės, ne
bijodamos neramaus ir 
dažnai klastingai mai
nančio savo paviršių 
miesto, kurs, lyg žaltys 
pavasariais, savo odą 
vis dailiai atnaujindavo.

Na, jeigu kas nors tik 
vieną kartą patekdavo į 
Vilnių, ar jis šioks, ar 
kitoks, o vis tiek įmirk
davo į vilnietiškumą ir 
greitai pasidarydavo pa
našus į savo kaimyną - 

vilnietį, lygiai kaip ana
sai kaimynas buvo pana
šus į jį patį. Palengva 
ir neprieštaraudami, 
bendru pasinešimu tie 
visi vilniečiai suaugda
vo, susiglaudindavo ir 
sutapdavo savitarpyje, 
bendrosios, juos apjun
giančios būklės povei
kyje, jie ištaiso ir išly
gina, rodos,nesuderina
mus ypatumus ir skirtu
mus, įgauna tokias vilnie- 
tiškas savybes, kurios 
anksčiau jiems nebuvo 
būdingos. O kai Vilniaus 
laikas riedėjo ir riedė
jo, lyg tasai žirnelis nuo 
kalvos, tai ilgainiui jie 
patys pamatė, kad jau 
yra, jau patapo vilnie
čiais iki gyvo kaulo!

Iš amžių gilumos iš
liko savotiška ir niekur 
nesutinkama vilniečio po
vyza. Ir jeigu taip atsi
tiko, jeigu prie tavęs 
kartą prilipo tariamasis 
"vilnietiškumas", tai 
būk tikras — taip ir pa
siliks, kol gyvas būsi ir 
šioje žemėje gyvensi. 
Tai jau baigta ir amen!

Būsi vilnietis! Netpra, 
šalaičiai iš pirmo pa
matymo tave vilniečiu ne
dvejodami apšauks. O tu 
pats visada ir visur pa
sididžiuodamas savo 
miesto vardą ištarsi, nes 
visa, kas "vilnietiška", 
dera ir tau. Kur bebūtum 
kur nukeliautum, niekada 
nepamirši, kad priklau
sai iš žilos senovės pa
garsėjusiai giminei, ži
nomai skambiuoju ir vi
suotinai pašlovinti Vil
niaus piliečio vardu.

Vilniaus istorija visus 
aplinkui apgaudinėjo.

Vilniaus istorija, de
ja, niekada nebuvo numa
tyta ir nuspėjama. Daug

Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios Vilniuje.

kas bandė pranašauti, bet 
vis tiek niekas gerai ne
žinojo, kas dėsis Vilniuje 
po metų kitų ar dešimt
mečių, nekalbant jau apie 
ištisus šimtus metų. Dau
gelis panašiais bergž
džiais pranašavimais 
vertėsi ir, gali sakyti, 
visi perdėm apsiriko. 
Gal todėl anų gudruolių 
numatymai klastingai 
juos suvedžiodavo, kad 
visi tie pranašautojai sa 
vu užsispyrimu vaizda
vos busimąjį Vilnių bū
tinai tokį, kokio jie patys 
pageidavo.

Vos tik spėdavo Vil
niaus seneliai amžiams 
užmerkti savo pavargu
sias akis, kai naujoji 
karta, tuojau iš paskos 
atėjusi, be atodairos 
niovėsi miesto veidą 
keisti ir taisyti pagal 
savu įnoringus įgei
džius, dažnai priešingai 
akis užmerkusiems se
neliams. Ir negelbėdavo 
bebaigiančių nusigyven
ti ponulių aimanavimai 
ir skundai, kad štai gi 
dabartinis Vilnius nebe 
tas, nebe toks priimti
nas, nesavas ir daugely
je vietų sunkiai pažįsta
mas.

Buvo gi taip! Ir daug 
kartų buvo, kad mėginta 
Vilnių pasisavinti pagal 
paliktus testamentus ir 
vadinamąją geležinę va
lią. Tik deja, vis taip iš
eidavo, kad Vilniaus se
nieji akmenys nenorėjo 
pripažinti popierinių tes
tamentų.

Ar verta nusiminti, ar 
reikia džiaugtis? Pagal 
daugelio metų patyrimus 
galėtum įsidrąsinęs pa
sakyti, jog į tą patį Vil
nių negalima įvažiuoti du 
kartus. Juk neduos mums 

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

Your Savings SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribiashi, Exec. Secv.

1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650
HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1;WED. CLOSED 

PHONE 656-6330

meluoti visame plačiaja
me pasaulyje išsiklaidę 
dar gyvi tebesą tie visi, 
kurie niekad neužmirš
ta, jog jie tebėra vilnie
čiai, nors ir buvusieji 
vilniečiai. Ak, kaip sal
džiai ir liūdesio pakąs
ta širdim kiekvienas jų 
prisimena saviškę Vil
nių, tokį miestą, kokį 
jie pažino, pamylėjo ir 
kol gyvas savo širdin 
priėmė.

Vilnius buvo neklauža
da. Toks ir pasiliko.

Šis miestas niekada ir 
niekam nebuvo paklus
nus ir pilnai pasidavęs. 
Vilnius šimtus kartų gir
dėjo karštos meilės pa
reiškimus iš įvairių 
sluoksnių ir padermių. 
Daugelis sakė, kad myli 
Vilnių. Vienų meilė bu
vo švelni ir pilna pasi
aukojimo, o kiti despo
tiškai apglėbdavo Vilnių 
ir taip myluodavo, kad 
net jo kauleliai braškė
jo. Bet pats Vilnius, ma
tyt, buvo visada abejin
gas ir nepaisė garsiai 
skambančių meilingų šū
kavimų. Gudrus senis 
tas Vilnius! Jis visada 
mokėjo iš savo globėjų 
ištrūkti ir iš naujo, 
trumpam ar ilgam, lais
vai atsikvėpti.

Štai kodėl Vilniaus 
globėjai visada būdavo 
tik laikini...

Ar tas yra didis mies. 
tas?

Ne gi, ne! Netasaiyra 
vertas susižavėjimo, kur 
milijonai, į pablūdusį 
verpetą įverpti, savuos 
prakaituos mirksta, ne-

(Nukelta į 6-tą pusi.)
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ramūs ir arti to, kad pa
kvaišę, aklai skuba, vis 
nepatenkinti ir nelinks
mi nepaliaujamai sielo
jasi ir pagiežingai savi- 
tarpyje rungiasi. Dažnas 
nespėja net-padoriai ap
sidairyti, koks puikus ta
sai pasaulis, kuriame jis 
gyvena, nes jo laikas su
skaldytas valandomis ir 
susmulkintas minutė
mis. Jo širdį jėgos grei
tai apleidžia, ir jis toly
džio grįžta į žemę, ne- 
spėdamas sau pasakyti, 
ar jis kada nors buvo lai
mingas, atseit, ar galė
jo jam skirto gyvenimo 
dienomis pilnai pasi
džiaugti, nes tenai bejė
giško pavydo grizas varg
šes dūšeles vis graužia, 
o prakeikto gobšumo rū
dis ėste ėda, neatleisda- 
ma jų nei dieną, nei nak
tį, kankina juos, neiš- 
trūkstamon nevalion pa
gautus, palankios užuo
jautos pasiilgusius, pa
čius gi sau pagelbėti jo
kių jėgų neturinčius.

O koks buvo senasai 
Vilnius?

Miestas lėtai ir sun
kiai iš miškų išlindo. 
Jeigu pamėginsi eiti į 
tankumynę, tai pirmas, 
kas tave nustebins, bus 
ąžuolas, todėl kad di
džiulis, drūtas, šakotas, 
kad rimtas medis. O gre
ta skystas lazdynas. To
liau gi kas kur, nepasi
rinkdami kaimynystės, 
pagarbūs dėdės beržai 
retonai, stipruoliai uo
siai, išlakios gražuolės 
raudonosios pušys, kaip 
pasenusios bobutės savo 
lapų nepalaikančios ra
mybėje drebulės, toliau 
vinkšnos, skirpstai, 
skroblai, 'sausašakėm du - 
riančios laukinės kriau
šaitės ir anie prasčio
kai alksniukai būriais su
simetę. Falei upokšnius 
šaltekšniai ir aitriai kve
piančios ievos. Bepiga 
voverei, kai tokia tanku- 
mynė, į valias gali žais
ti dienų dienas linksmai 
ir išmintingai, kaip tik 
tos voverės moka, gali 
šokinėti žemės nesiek
dama ir pasityčiodama 
iš vilko, kurs, kaip gimė 
tai iš karto piktas pasi
darė ir niekada linksmas 
nebuvo. Negera piktam 
vilkui, bloga piktiems vil
kams!

Dar gaudė anie miškai 
prie pat miesto sienų ir 
pilni smalsumo stebėjo, 
kaip šis miestas atkak
liai auga. Miesto pauos
tyti atslinkdavo girios tė 
vas stumbras, nieku ne
pasitikėdamas briedis 
plačiu lanku apsukdavo 
miestą, nes užuosdavo, 
kad Vilniaus pečiuos kar
tais briediena kepama, o 
piktasis šernas ūkdamas 
prašvilpdavo pro šalį. Bi
čių spiečiai tyliai meldė
si liepų drėvėse, prašy
dami daugiau nieko, tik 
gražių ir saulėtų dienų.

Atėjo laikas, ir nutilo 
miškai aplinkui. Bet ge
ra ausis, o dar lakesnė 
vaizduotė net ir dabar 
sugaus anų didžiųjų miš
kų ošimą, galutinai dar 
neišnykusius atgarsius. 
Drebėjo anie miškai, kai 
didieji žvėrys riaumojo( 
kaukė ir rėkė iš pykčio, 
iš baimės ar iš tos lau
kinės meilės. Bet kai vis
kas nutilo, vis tiek čia 
dar liko paupiais paukš
čiai ir paukštytės, jie

Vilniaus katedra su varpine, kuri dabar paversta meno muziejumi, yra viena iš svarbiausių istori
nių pastatų Vilniuje.

meilingai čiulba, rodos, 
kiekvienam medžio lapui 
atskirai ir bet kuriam vil
niečiui, kurs mėgsta jų 
klausytis.

O, ne, dar nenutilo anų 
miškų aidai, jie plaukia 
per laukus, pasiekia di
džiąsias platumas! Pra

dėjo gaudimą didžiam lė
kiai, o kur pasibaigs, tai 
ir nežinia.

Patys sau, reikia spėti, 
tie miškai atrodė amži
ni, jų amžinumu tikėjo ir 
tų pamiškių gyventojai, 
sužavėti jų didumu, jų 
neįveikiama galia ir ne
pasiekiamu paslaptingu
mu. Nei retonai beržai, 
nei puikuolės, savo vir
šūnes į dangų įrėmusios 
pušys nesapnavo ir ne
laukė kirvių, nenumanė, 
kad ateis laikai, kai vis
kas jau negrįžtamai pa
sibaigs, kad graudžiai 
vaitodamas išdidus ir 
kilnus medis visu kūnu 
kris žemėn ir purvai ap- 
drabstys jo plačiąsias 
šakas.

Kirto paskutinė pasa
kiškoji šio miško pušis. 
Ir vėliau tik padavimuo
se liko šiurpulingos šer
nų piautynės, kai jie 
kreivomis, kaip Vilniaus 
batsiuvio yla, iltimis 
raižė vienas kitam šo
nus. Tik iš seno medžio
tojo išgirsi, kaip švel
niai stirna čia tankumy- 
nėje šaukdavo savo ma
žiuką, kad nepaklystų, 
bet kartu prisišaukdavo 
ir aistringąjį patiną, 
kurs, varžovą kruvinai 
sumušęs, palieka stir
naitę naujo stirniuko 
laukti.

HELP WANTED MALĖ

• LEARN FAST
• EARN FAST
DALTON’S

NEW
EMPLOYEE 

BONUS PLAN
Is Retroactive to 

Startinę Time 
After Probationary Period
• Nevv Higher Starting Rates
• Family Insurance
• Merit Raises
• Opportunity for Advancement
• Paid Vacations and Holiday
• Profit Sha ring

SEE FRANK RADER 
TODAY!

APPLY Monday thru Friday 
8:30 to 5:30 p. m.

Saturday 8 a. m. to 12 p. m. 
Monday 8 a. m. to 7 p. m.‘

DALTON 
FOUNDR1ES, INC. 
"An Equal Opportunity Employer" 

WARSAW, INDIANA 
(115-117)

Iš miškų glūdumos 
išlindusiuos dirvonojuos 
ir augo Vilnius.

Kur patogiau ir šilčiau 
apsigyveno pagarbūs ir, 
gerai žmonės sako, pasi
turintieji piliečiai, o ko
kioje nors atliekamoje 
mažoje ”kamurkoje", 
palėpėje atsirado vie
tos jaunam ir alkanam ar 
piktam ir neramiam svie
to taisytojui poetui. Po
etas degė, kaip žvakė, 
tik tokiu skirtumu, kad 
žvakė žino, jog ji degs ir 
sudegs, o poetas ir ieš
kotojas savo ruožtu troš - 
ko uždegti kitus... Tuo 
ir gyveno miestas, svi
lindamas senuosius mū
rus savo šventąja lieps
na.

Sunku pasakyti, kodėl 
šį miestą likimas apdo
vanojo neišaiškinama jė
ga traukti visus iš tolu
mos į save. Ar bėra ki
tas toks miestas, kur 
basnirčiai, pėsčiomis, 
nepaisydami ilgos ke
lionės nuovargio, žmo
nės rinktųsi į minias ir 
kas metai eitų ir eitų 
Vilnių nors aplankyti, 
nors savo akimis bent 
kartą įsitikinti, koks tas 
Vilnius gražus. Ir šitaip 
kartojos ištisus šimtme
čius, kai žmonės slink
davo į stebuklingą ir ne
paprasta šviesa spindin
tį miestą, eidavo mylių 
mylias keliais vieške-

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE 
OPENINGS

All types of foundry work. 
No experience needed. 
Write, wire, or call Stur- 
gis Foundry Corp., 1000 
W. West St., Sturgis, 
Mich. 651-8544.

(I 14-1 17) 

VIH8HI CHIUM.IE PULKITE NUJ8JE MUM
D A D A A A A MAISTO ,R L1KERIU KRiDTliVEJE P A IC ĮVI ū. 2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ....................

2. Imported Canad. wiskey .
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur ................

liais, siaurais takais ir 
šunkeliais, niekieno ne
varomos minios, tik vien 
Vilniaus susižavėjimo 
skatinamos. Vilnių pa
siekusios minios džiaug
davos, nes ten kažkodėl 
laukė stebuklų ir tikėjos 
savųjų troškimų išsipil
dymo.

Basakojų pėsčiųjų pa
mylėtas miestas! Mieste 
mūrai, bokštai. O kur tie 
laukiami stebuklai tarp 
mūrų paslėpti? Gal ir tie 
akmenys tiems žmo
nėms stebuklingi? Nera
mios širdys čia ieškojo 
sau paguodos ir buvo pil
nos kilnios vilties.

C LEVE LANDĖ

• V Giedraitis, Nation- 
wide kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi i Z. Obe- 
LenĮ tel. 531-2211.

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 100 

FOUNDRY 
PERSONNEL

Now accepting applications 
for the following openings:

Machine Molders
Shake out operators 

Core makers 
Casting Cleaners 

APPLY AT: 
Great Lakęs Foundry 

I 1 00 Prairie Avė. 
South Bend, Indiana 

An Equal Opportunity Employer 
(112-121)

5th — $5.49
5th — $3.98
5th — $2.98
5th —$3.98

OPPORTUNITY FOR PROFESSIONAL 
HELP MALĖ OR FEMALE

MEDICAL TECHNOLOGIST
Registered or Eligible for registration vvith A.S.C.P. Age open. Salary 
commensurate vvith experience. 5-day vveek. Monday through Friday, 
8:30 to 4:30.

ALSO
REGISTERED NURSES

FOR ALL SHIFTS
Good salary. Plūs differential. Fringe benefits, paid holidays, vacation 
vvith pay, siek leave, good retirement plan. All positions subject to 
County Division of Ohio Statė Personnel.

APPLY CALL OR WRITE TO MRS. LEW1S
BENJAMIN FRANKLIN HOSPITAL

1755 ALUM CREEK DR., COLUMBUS, OHIO, PHONE: 258-9556 
(115-121)

HELP WANTED MALĖ HELP WANTED MALĖ

PLASTICS PROF1LE EXTRUS1ON 
ENG1NEER — Man vvith at least five 
years practical background vvith 
knovv-hovv for extruding plastic pro- 
files and design of dies, jigs, and 
fixtures for automotive and other end 
uses. Good experience acceptable in 
lieu of degree. Salary commensurate 
vvith experience. A real challenge to 
put your knovvledge to vvork in a 
ground floor opportunity vvith a es- 
tablished plastics processing com
pany.
Contact: Director, Administrative
Division.

PH1LLIPS PRODUCTS CO.. INC.
A Subsidiary of Phill.ips Petroleum 

Company
1500 E. North Territorial Road 

Whitmore Lake, Michigan 48189 
Phone: (313) 761-3512 

An Equal Opportunity Employer 
(115-121)

TOOL-DIE MAKER
lst class, to build, alter, repair, pro

gressive, secondary dies, tools, 
gau ges Able to vvork alone from 
sample sketeh , or instructions. 
National electro-mechanical pro- 
prietary products. Good pay, condi
tions, all benefits, permanent. Call 
Mr. Banghart, 727-1500, Safer- 
ville, N. J.

An Equal Opportunity Employer 
(114-116)

EXP. MACHINISTS
FULL TIME—GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FRIDAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(I14-130)

DRAFTSMEN
Experienced in conveyor

work.
Allied Steel & 

Conveyor
313 — TW 2-3041

DETROIT, MICH.
(114-116)

5. May Wine — Imported .
6. Riccadona Vermouth ......
7. Christian Brothers Wine

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

FACTORY 
SUPERVISION

DIE CAST-TRIM FOREMEN 
(Afternoon Shift)

Mušt have supervisory background 
and full knovvledge of zinc die east 
operations. Liberal salary and fringe 
benefits.

APPLY:

ACME PRECISION 
PRODUCTS 

UNIVEX DIE CAST DIVISION, 
7001 CHASE RD., 
DEARBORN, MICH.

or call J. SMITH PLANT MGR.
313 — 846-6355

(110-116)

MEDICAL TECHNOLOGIST
Immediate openings in all depart- 
ments of <fexpanding 175 unit hospi
tal very latest equipment in new 
labotatory.
MUŠT BE AMT ORASCP.
Salary based on education & exper- 
ience.
Apply by letter giving employment 
history, education and salary re- 
quired.

Personnel Department 
GRAND RAPIDS 

OSTEOPATHIC HOSP.
1919 Boston S. E.

Grand Rapids, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(1I l-l17)
M

MILLING MACHINE 
OPERATORS

DAY & NIGHT SHIFT 
Experienced only need apply. 

APPLY

NEW ERA MFG. CO.
233 CENTRAL AVĖ. 
HAWTHORNE, N. J. 

427-7000
(114-116)

DRILL PRESS 
OPERATORS 

NIGHT SHIFT.
Experienced only need apply. 

APPLY

NEW ERA MFG. CO.
233 CENTRAL AVĖ, 
HAVVTHORNE, N. J.

42>-7000
(114-116)

5th — $0.98
5th — $1.29
5th — $1.49
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LAPKRIČIO 5 D., puošnioje Diamond salėje, 
SEVERANCE CENTRE, ĮVYKSTA TRADICINIS 

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA

BALIUS
PRITAIKYTĄ MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS:

Dainininkė V. Stankus ir Korporacijos orkestras is Chicagos. 
Pradžia: 7:30 vai. vakaro — vakarienė 8 vai. vakaro.

Experience Counts!
• 12 metų Common Pleas ir Apeliacinio teismo 

teisėjas.
• Prisidėjo prie daugelio pažangių įstatymų ir 

teismo programų.
• Remiamas Clevelando ir Cuyahogos apskrities 

Teisininkų Sąjungos ir The Plain Dealer bei 
Cleveland Press dienraščių.

REELECT DANIEL H.
WASSERMAN

Pageidaujama, kad svečiai ir korporantai-korporantėj' dalyvautų vakariniais rūbais. Staliukai užsisakomi iki SPA
LIO MĖN. 28 DIENOS, pas V. VINCLOVĄ, tel. 261-1794. Judge, Court of Appeals

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA CLEVELANDO VALDYBA Judge Daniel H. Wasserman Campaign Committee, Room 236, Chester-12th Bldg., 
Cleveland, Ohio. Frederick Wolf, Chairman, 1901 Rockside Drive, Cleveland, Ohio.

MOTINŲ GLOBOS 
KOMITETAS

Pereitą savaitę Cle
velande suorganizuotas 
Jaunučių Ateitininkų Mo
tinų Globos Komitetas 
iš šių ponių: D. Čipkie- 
nės, B. Čyvienės ir J. 
Kliorienės. Tėvai, no
rintieji savo mokykli
nio amžiaus vaikus įjung
ti į ateitininkų veiklą, 
prašomi juos registruo
ti pas šias komiteto na
res: ■ J. Kliorienė tel. 
RA 1-8397, B. Čyvienė 
tel. 486-3228. Jaunučiai 
ateitininkai veiks 3-se 
grupėse. Pirmasis susi
rinkimas lapkričio 6 d.

Jaunučiai Ateitininkai 
veikia sendraugių glo
boje.

VLADUI BACEVIČIUI
lapkričio 3 d. sukanka 
50 metų. Jis gimė IPas. 
karo metu Kaune. II 
Pas. karo metu iš ten ■ 
iškeliavo į platųjį pa
saulį. Dabar gyvena 
Clevelande. Lietuviš
kos spaudos skaitytojai 
pažįsta Vladelį, taip jis 
visų broliškai vadina
mas, kaip nepavargs
tantį foto repęrterį. Lie
tuviškoje skautybėje jis 
reiškiasi nuo 1931 m. 
Pakeltas į skautininko 
laipsnį, apdovanotas 
”Tėvynės Sūnaus” ir 
"Už nuopelnus" skautiš
kais žymenimis. Vargu 
ar suklysime tvirtinda
mi, kad Vladelis pirmą
jį savo amžiaus pusšim
tį daugiausia skyrė pa
dėti ir tarnauti arti
mui. Sveikindami Vla
delį auksinės sukakties 
proga, linkime ilgiau
sius metus džiuginti 
mus puikiomis nuotrau
komis ir skleisti gėrį 
pasaulyje.

IŠ CLEVELANDO
LIETUVIŲ KLUBO VEIKLOS

Lietuvių Klubas per 
daugelį metų tarnavęs 
lietuvių susibūrimams 
ir laiko praleidimui,nuo
lat deda pastangas, kad 
toji tradicinė lietuvių už
eiga tobulėtų ir darytųsi 
jaukesnė ir patraukles
nė. Klubo vadovybės dė
ka padarytas skoningas 
atnaujinimas ir ne be ge
rų pastangų įvesta ge
resnė tvarka bei kultū
ringesnė aplinka, kuri 
taip būtina visiems, po 
sunkaus darbo ieškan
tiems jaukaus ir ramaus 
poilsio.

Nūdien, savas cleve- 
landietis ar iš kitur už
klydęs tautietis, Lietu
vių Klube jaučiasi "kaip 
namie". Be visiems klu
bams įprastinių būtiny
bių — ilgo baro su įvai
riais gėrimais, — pa
garbi vieta skirta ir kul
tūriniams poreikiams, 
būtent, lietuviškų laik
raščių bei žurnalų skai
tykla.

Jau visas metas, kai 
įsipilietino ir kita Klubui 
jaukumą teikianti naujo
vė, tai sava lietuviška 
valgykla, su patyrusių 
šeimininkių paruoštais 
valgiais ir paslaugiu pa
tarnavimu. Klubo val
gykla veikia savaitga
liais: penktadieniais ir 
šeštadieniais nuo 3 iki 9 
valandos vakaro ir sek
madieniais bei kitomis 
švenčių dienomis nuo 12 
iki 4 valandos po pietų 
Tomis dienomis pavie
niai ir su šeimomis gali
te jaukiai praleisti popie
tes, skaniai pavalgyti iš 
šviežių produktų pa
ruoštus pietus ir vaka
rienę. Valgykloje veikia 
radija su lietuviškomis 
transliacijomis ir tele
vizija. Kitomis dieno
mis šiltą, gerai paruoš
tą ir pigia kaina valgį 
teikia Klubo baro patar
nautojai.

Lietuvių Klubo reikalų 
vedėjas, paslaugus pa
nevėžietis Zenonas Duč- 
manas, gerindamas ir 
tobulindamas Klubo veik- 
lą, įvedė ir kitokių nau
jovių. Pavyzdžiui, bili
ardo, kamuoliukų ritini- 
mo ir šachmatų varžy
bas, kurios, paprastai pa
traukia šios rūšies žai
dynių mėgėjus. Neseniai 
baigtas biliardo ir kamuo 
liukų ritinimo varžybas 
laimėjo: Viktoras Gali
nis ---- biliarde pirmą
vietą, Ignas Verbyla — 
antrą. Kamuoliukų riti- 
nime — Zenonas Duč- 
manas pirmą, Stasys Ha- 
laburda antrą ir S. Bago- 
čius trečią. Šachmatų žai 
dynės dar nebaigtos. Se
kantis tokių žaidynių ra
tas bus pradėtas lapkri
čio mėn. Norį dalyvauti 
varžybose, prašomi už
siregistruoti * Lietuvių

Klube pas baro tarnauto
jus darbo valandomis.

Lietuvių Klubas kiek
vienais metais ruošia ir 
didesnius parengimus. 
Firmas toks parengimas 
įvyks Padėkos Dienos 
išvakarėse,lapkričio 23 
d. Kitas didesnis paren
gimas, tai Naujųjų Me
tų sutikimas gruodžio 31 
d. Savybiniai parengimai 
ruošiami Lietuvių Klubo 
nariams ir jųjų šeimoms 
nemokamai. Todėl norį 
dalyvauti tuose parengi
muose, turi įsirašyti Klu 
bo nariu. Metinis nario 
mokestis tik $1.00!

Lietuvių Klubui ple
čiant savo veiklą, reika
linga turėti ir daugiau 
tarnautojų. Šiuo metu 
Klubui reikalingos ke
lios moterys valgyklos 
patarnavimams. Mote
rys, kurios norėtų tą 
darbą dirbti, prašomos 
kreiptis į Klubo vedėją 
Zenoną Dučmaną susitar
ti dėl darbo sąlygų ir at
lyginimo.
_________ Vytas Virsnys

SPORTAS ‘
Pranešame, kad ŠAL- 

FASS-gos metinis - vi
suotinis suvažiavimas, 
skelbtas 1966.11.5-6 d.d. 
Detroite, įvyks 1966 m. 
lapkričio 19-20 d.d. Det
roite, Lietuvių Namai, 
3009 Tilman Avė., Det
roit, Mich.

Anksčiau visa skelb
ta informacija, kaip su
važiavimo dalyvių statu
sas, darbotvarkė yra ne
keičiama. Suvažiavimas 
dėl techniškų aplinkybių 
atidedamas dviem sa
vaitėm vėliau.

Pakartotinai kviečia
me visus gausiai dalyvau
ti. Kviečiame spaudos ir 
organizacijų atstovus į 
Sąjungos suvažiavimą pa
tariamuoju balsu.

Centro Valdyba

STALO TENISO 
"DEŠIMTUKO" 
TURNYRAS

VH-tasis stalo teniso 
"Dešimtuko" turnyras 
įvyks 1966 m. gruodžio 
mėn. 3-4 d.d. Chicago
je, 2511 North Kedzie, 
Chicago, III. 60647.

Turnyro pradžia 12:30
• v. p.p. šeštadienį, (gruo

džio 3 d.).
Centro Valdybos pave

dimu turnyrą vykdo Sta
lo Teniso Komitetas.

Turnyras bus vykdo
mas tiktai vyrų klasėje, 
kiekvienas su kiekvienu 
(Round Robbin).

Vyriausias "Dešimtu
ko" turnyro teisėjas, Sta
lo Teniso Komiteto Va
dovas Jonas Kavaliaus
kas.

Turnyro registracijos 
mokestis $3.00 dalyviui.

Mokestis sumokamas 
prieš turnyro pradžią.

Turnyre dalyvauti 
kviečiami šie stalo te
niso žaidėjai:

Jonas Kavaliauskas,
P. Gvildys, Varnas, J. 
Šoliūnas, B. Žemaitis, 
Dr. A. Nasvytis, A. Kra- 
šauskas, P.Misiūnas, Ri
mas Kavaliauskas, Za
biela, V. Grybauskas, V. 
Kleiza, Jaunutis Nasvy
tis, V. Nasvytis, Koklys, 
Gerulaitis, Juozas Ka
valiauskas, J. Nešukai- 
tis, Vaičekauskas, J. 
Kuncaitis, Genčius, A. 
Banys.

Visi kviečiamieji p r a-' 
šomi registruotis iki š. 
m. lapkričio mėn. 24 d. 
pas J. Kavaliauską, 6437 
So. Washtenaw Avė., Chi
cago, III, 60629.

Centro Valdyba as
meninių pakvietimų ne- 
siuntinės.

PASTABA. Į negalin
čių jų turnyre "dalyvauti 
vietą bus kviečiami kiti 
žaidėjai.

Dešimtuko turnyro lai
mėtojui bus įteikta Pa
saulio Lietuvių Inžinie

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovevvood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

$16,300 
NAUJI!

3 miegamųjų ranch tipo 
namai, 11 vonios, įrengtos 
virtuvės ir šiukšlėms maši
nos. Ištisas rūsys.

VINE REALTY 
35165 Vine St. 
Tel. WH 2-4440

(114-116)

ELECTR1CIANS
Experienced in machine 
tool and panel viring. 
Steady employment \vith 
manufacturer of handl
ing eųuipment. Excellent 
company benefits.

Apply i n Person
American Monorail 

Co.
1111 E. 200 St.
Cleveland, Ohio 

486-5000 
Between Euclid and Si (lai r Avės. 
Public transportation via ( l'S Ims 
to and from \X’ind«-rmere Station.

An I.ųual Opportunity Employer
i I I 6 I I 7 > 

rių ir Architektų Sąjun
gos Clevelando sky
riaus pereinamoji tau
rė, įsteigta 1960 m. Pra
eitų metų laimėtojas — 
Jonas Kavaliauskas.

Pirmos, antros ir tre
čios vietos laimėtojams 
skiriamos asmeninės do
vanos.

Centro Valdyba

CLEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS _

LAPKRIČIO 5 D., šeštadie- 
nį. Korp! Neo-Lithuania meti
nis balius.

LAPKRIČIO 6 D. Spkmadie- 
nĮ, 2 v.p.p. Western Reserve 
sporto salėje jvyks krepšinio 
rungtynės tarp Chicagos Korp! 
Neo-Lithuania ir Žaibo Klubo 
komandų.

M A r. E

\VANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

DIE CAST DIE MAKERS
* PANTOGRAPH OPERATORS
* MILE OPERATORS

Full Benefits Steady Overtime. 
Apply

MASTER MOLD & DIE INC. 
J2667 Marion, Detroit 39, Mich.

t I I 6-125 i

NAUJAM
32 butų apartamentui 

reikalingas vyr, amžiaus 
prižiūrėtojas. Pageidautina 
vedusi pora. Duodamas bu
tas, šilima ir elektra. N. 
parapijos rajone.

Skambinti Jonui Nasvv- 
čiui telef. 486-0877.

An Equal Opportunity Employer

HELP VVANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

$41-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1 700-
for an interview convenient 

for you.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AUKOS PIRMAI
P. Bačiulis, Australia..... 2.00
J. Švarplaitis, Wingdale.. 3.00 
A. Zatkus, Hennosa Beach 4.00 
A. Balys, Cleveland ........ 5.00
H. Gavronskas, Venezuela 9.00
J. Bastys, Briarcliff Manor 1.00
J. Kriščiūnas, Detroit..... 4.00
Dr. A. B., Cleveland........ 5.00
Dr. Z. Sabataitis, Cleve.... 5.00 
M. Ješmantienė, Cleveland 1.00 
Iz. Šamas, Cleveland ....
L.K. Jurskis, Riversite ..
S. Kozak, Cleveland.......
V. Stankus, Chicago........
K. Šimulis, Lemont.......
A. Tamulis, Cleveland ... 
A. Vaškelis, Dearborn ..
V. Alksninis, Flushing.. 
V. Sederavičius, Omaha .
V. Senkus, Cleveland ....

4.00
4.00
1.00
5.00
4.00
9.00
1.00
2.00
1.00
2.00

* VYTAUTAS GED
GAUDAS, Dirvos redak
torius, praeitą savait
galį buvo išvykęs į ligo
ninę sveikatos patikrini
mui.

* VASARIO 16 GIM
NAZIJOS moksleiviai 
kartu su latvių gimna
zijos kolegomis, dalyva
vo Vengrijos sukilimo 10 
metų sukakties minėji
me Vokietijos vengrų 
gimnazijoje. Ta proga 
visa eilė jųpasirašė svei
kinimą su linkėjimais 
Dirvos bendradarbiams 
ir skaitytojams.

CHICAGO

NEO-LITHUANIA
ŠVENTĖ

LST Korp! Neo-Lithu
ania Chicagoje Valdyba 
praneša, kad Korpora
cijos metinė šventė Chi
cagoje rengiama se
kančia programa:

10 vai. ryt. pamaldos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų, pagerbiami 
kritusieji ir mirusieji 
Lietuvos laisvės kovoto
jai, padedant vainiką 
prie paminklo Jaunimo 
Namų sodelyje;. Iš so
delio organizuotai vyks
tama į Sv. Kazimiero Ka * 
pines, aplankyti ir pa
puošti mirusiųjų kolegų 
kapus.

7 vai. 30 min. vak. Jau
nimo Namų didžiojoj sa
lėj iškilmingas posėdis, 
sukakties minėjimas.

Po posėdžio toje pat 
salėje šventės balius, ku
riame muzikinę dalį at
liks neolituanų orkest
ras.

Visi neolituanai ir fili- 
jos šventėje dalyvauja su 
spalvomis.

Maloniai laukiama į 
šventę atsilankant kuo- 
daugiau viešnių ir sve
čių.

Baliui staliukus korpo- 
rantai ir svečiai užsisa
ko iš anksto pas J. Žvy- 
nį, 7258 So Mozart Avė. 
Tel. PR 6-1349.

Skyriaus nariui
A. A.

ANTANUI VEISUI
mirus, jo žmoną EUGENIJĄ, seseris PETRONĖ
LĘ ir BRONISLAVĄ, švogerį JONĄ ir visus ar
timuosius giliai užjaučia

NEW YORK

* LIETUVIŲ GRAFI
KŲ reprodukcijas svei
kinimo atvirukų forma 
išleido Gabija. Tinka 
šventiniams ir sukaktu
viniams sveikinimams 
bei kasdieniniam susira
šinėjimui. 12 skirtingų at
virukų komplektas su vo
kais — $ 1.10. Gabija, 
87-85, 95 St., Woodha-
ven, N.Y. 11421.

KNYGŲ IŠPARDAVI
MAS — nuolaida iki 90%, 
Sąrašai išsiunčiami pa
rašius šiuo adresu: Ga
bija, 87 - 85, 95 St.,
Woodhaven, N.Y. 11421.

* LIŪNE SUTEMA, 
autorė trijų poezijos 
rinkinių Tebūna tary
tum pasakoj, Nebėra nie
ko svetimo ir šiais me
tais pasirodžiusios Be
vardės šalies, yra svar
bi naujais poslinkiais. 
Ji ieško kitokių kelių 
negu ankstenėj mūsų po
ezijoje ir pajungia min
tį daugiaplanininiam ir 
nepertraukiamam mu
zikiniam garsui, kas ryš
ku nūdienėje avangardi
nėje pasaulinėje poezi
joje.

Savo kūrybą Liūnė Su
tema skaitys Metmenų 
žurnalo literatūriniam 
vakare, įvykstančiam 
sekmadienį, lapkričio 
mėn. 20 d., 4:30vai. vak. 
Transfiguracijos bažny
čios salėje, 64-14, 56 
Rd., Maspeth, Queens. 
Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

KANADOS 
LIETUVIAI

* LIETUVIŲ NAMŲ 
dalininkų tradicinis ru
dens balius ruošiamas 
lapkričio 12 d. savose 
patalpose, 1129 Dundas 
St. W. Pradžia 7 vai. va 
kare.

Visi kviečiami gausiai 
atsilankyti ir paremti 
Lietuvių Namų pastan
gas ir veiklą lietuvybės 
išalikymo plotmėj.

Montrealio parodoj, 
paviljone "Žmogus —kū
rėjas", bus ir prieš kiek 
laiko mirusio skulpto
riaus J. Mikėno, jau po 
jo mirties premijuotoji 
skulptūra "Pirmosios 
kregždės". Numatoma, 
kad tame paviljone bus 
apie 160 geriausių skulp
tūros kūrinių iš įvairių 
kraštų. (E)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

A. L. T. S-gos
Philadelphijos Skyrius

Solistė--NERIJA LINKEVIČIŪTE atliks solo partijas muzikinio 
vaidinimo "Nemunas Žydi" pastatyme Clevelande lapkričio 19 dieną.

BOSTONO KULTŪRINE KRONIKA
Spalio 16 d. buvo su

rengtas antrasis šio 
sezono kultūrinis subat- 
vakaris, kuriam vadova
vo tų parengimų pirm, 
inž. Ed. Cibas. Vakaro 
programą atliko komp. 
Darius Lapinskas. Jis 
kalbėjo apie operos me
ną ir savo operą Lokį, 
kuri praėjusią vasarą 
buvo statoma Chicago
je. Komp. Lapinsko pa
aiškinimai buvo įdomūs 
ir spalvingi. Savo kalbą 
jis pailiustravo Lokio 
muzikos ištraukom, įra- 
šytom į magnetofono
juostą. Visa tai buvonau- nių portretai — naujie- 
ja ir negirdėta — komp. 
Lapinsko pasiklausyti su
sirinko nemenkas būrys 
Bostono lietuvių.

Lapkričio 19 d. kultū
riniame subatvakary kab 
bės dail. Vyt. K. Jony
nas, savo žodį pailius
truodamas dailės kūri
nių skaidrėmis. Kult, su- 
batvakarių lankytojai iš 
anksto kviečiami tą va
karą skirti dail. Vyt. K. 
Jonynui.

VAKARONE SU ANT. 
GUSTAIČIU

Liet. Bendruomenės 
Kultūros klubą šį sezo
ną valdo jaunimas su 
pirm. B. Kerbelieneprie- 
ky. Spalio 22 d. vakare, 
Liet. Amerikos Piliečių 
d-jos II a, salėj, naujoji 
klubo valdyba surengė di
desnio pobūdžio pa
rengimą — Antano Gus
taičio satyrų knygos Ir 
atskrido juodas varnas 
pristatymą. Vakaro pro
gramai vadovavo klubo 
pirm. B. Kerbelienė.

Pirmojoj vakaro daly 
apie šokio meną dailiai 
ir išraiškiai kalbėjo Bi
rutė Vaitkūnaitė - Na- 
gienė. Jos kalba buvo pa
iliustruota šokėjų nuo
traukomis ir vienu jos pa
čios pašoktu išraiškos 
šokiu. Gaila — tik vie
nu...

Antrojoj daly apie Ant. 
Gustaičio naująjį poezi
jos rinkinį Ir atskrido 
juodas varnas kalbėjo po
etas Henrikas Nagys iš 
Montrealio. Kaip papras
tai H. Nagio pasisaky
mas buvo šiltas, turinin
gas ir kompetentingas. 
Kalbėdamas apie Ant. 
Gustaitį, kaip retą ir be
veik unikuminį satyrinės 
poezijos talentą, ištobuli

nusį to žanro formą ir 
naujuoju rinkiniu žengu
sį dar keletą pakopų 
aukštyn, H. Nagys akcen
tavo tokią mintį: kai mes 
skaitome Ant. Gustaičio 
satyrinę ir humoristinę 
poeziją ar jos klauso
mės — dažniausia mes 
juokiamės iš savo skaus
mo...

Po H. Nagio paskai
tos Ant Gustaitis ir H. 
Nagys paskaitė po ke
letą savo naujų eilėraš
čių. Tikrai puikus yra 
Ant. Gustaičio Ruduo, 
idomūs mūsų meno žmo

na jo kūryboj. Nors iš 
lauko šalta ir beveik tik 
vienos baltos spalvos — 
svari ir kūrybiniu polė
kiu įdomi yra Henr. Na- 
gio Šiaurė.

Minimas Kultūros klu
bo susirinkimas priminė 
pirmuosius Bostono 
Liet. Rašytojų klubo su
sirinkimus, kai į juos 
ateidavo šimtai tautie
čių. Ir šiame jų buvo gal 
trys ar keturi šimtai. 
Aišku, tuo buvo pareikš
ta pagarba savo kampo 
"pranašui" Ant. Gustai
čiui (gi tai iškrinta iš 
nerašytų įstatymų ribos), 
o taip pat ir mieliems 
svečiams iš Montrealio 
B. ir H. Nagiams. Pa
girtina Beatričė Kerbe- 
lienė ir jos vad. valdyba 
už tokio vakaro surengi
mą.

Pfaae Vlrytaria 7-7747 Jobą J. KaiaMakas, Pre*.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

Česlovo Janušo paroda Detroite. Susidomėjimas buvo nepaprastai didelis, kad atidarymo metu, ne
tik sėdimų, bet ir stovimų vietų mažai beliko. Paroda tęsis iki spalio 30 dienos. Šiokiadieniais atida
rą nuo 5 vai. iki 8 vai. vak. K. Sragausko nuotrauka

BALTŲ KONCERTAI DIRVOS 50-METIS
BOSTONE

Netrukus Bostone pra
dedamas vienuoliktasis 
(1966 - 1967 m.) Baltų- 
Amerikiečių d-jos ren
giamų koncertų sezo
nas. Lapkričio 25 d. 8 
vai. 30 min. vak. tą se
zoną pradeda žinoma lie
tuvių dainininkė mezzo- 
sopranas Aldona Stem
pužienė. 1967 m.vasario 
7 d. koncerto programą 
atliks estų tenoras Naan 
Pold, o balandžio 7 d., 
— latviu pianistė Vera 
Leinvebers. Aldoną 
Stempužienę, kaip iški
lią vokalistę, daugumas 
neblogai pažįstam, o lat
viai ir estai į Bostoną 
siunčia taip pat savo stip
riausias muzikines pa
jėgas.

Baltų - Amerikiečių 
d-jos koncertai visą lai
ką yra rengiami Nauj. 
Anglijos muzikos kon
servatorijos didžiojoj 
koncertų salėj, vad. Jor
dan Hali. Toj pačioj sa
lėj girdėsim ir šio se
zono koncertus.

Baltų - Amerikiečių 
d-jos valdyboj iš lietu
vių pusės beveik be per
traukos dirba inž. Vyt. 
Izbickas ir inž. Česl. 
Mickūnas.

„ PLANINGAS TAUPYMAS
%įmokaje>MS dividendui

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Dabartinis dividendas 
i įmokamas du kart 

per metus.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

SAVINGS

ALTS-gos Bostono 
skyriaus valdyba, kurios 
pirmininkas šiuo metu 
yra p. Utenis, nutarė 
gruodžio mėn. 10 d. sa
vo namuose surengti 
Dirvos 50-mečio minė
jimą. Minėjimo prele
gentas Ant. Diržys jau 
pakviestas ir pažadėjo 
ta proga į Bostoną atvyk
ti. Dirvos skaitytojai ir 
rėmėjai iš anksto prašo
mi gruodžio 10 d. vaka
rą aukoti mūsų spaudai 
ir gausiai dalyvauti Dir
vos 50-mečio minėjime. 
Bus ' parengtos vaišės, 
atsiras laiko ir nuošir
džiam pašnekesiui apie 
liet, išeivinę spaudą.

(t.st.)

Naujasis Vilniaus Jau
nimo teatras spalio 13 d. 
išleido scenon "pasaką 
mažiems ir dideliems" 
vardu "Du maži žmogiu
kai dideliame mieste". 
Autoriai — M.Sluckisir 
V. Miliūnas. Dainų teks
tai J. Vaičiūnaitės. Mu
zika B. Gorbulskio, deko
racijos J. Ivanovo,reži
sierė A. Ragauskaitė, šo
kių vadovas Č. Žebraus
kas (E)
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