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Sąryšis tarp Kubos ir Indijos?
TUO TARPU KAI CHRUŠČIOVAS KARŠTLIGIŠKAI 
STIPRINOSI KUBOJE, KINIEČIAI PRADĖJO ŽYGĮ Į 
PIETUS. — LABAI GALIMAS DAIKTAS, KAD BUVO 
VEIKIAMA PAGAL BENDRĄ PALNĄ: PASAULIO DĖ
MESIUI PASIKĖLUS Į HIMALAJŲ PAKRIAUŠES, 
CHRUŠČIOVAS, ŠACHUODAMAS Iš KUBOS, REIKA
LAUTŲ IŠSPRĘSTI BERLYNO PROBLEMĄ JO NO

RIMA PRASME.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
Jei ne Kubos įvykiai, lai

kraščiai pirmoje vietoje il
gesnį laiką rašytų apie In
dijos - Raudonosios Kinijos 
karą, kuris smarkiau įsi
liepsnojo vieną dieną anks
čiau už Kubos dramą. Ar 
tai tik atsitiktinumas? Gali 
būti taip ir ne. Tiesą išskir
ti šiuo tarpu dar sunku. Ta
čiau ir tie, kurie pritaria 
atsitiktinumo teorijai randa 
daug panašumo. Girdi, su 
Chruščiovu nesiskaito ir 
Kubos Castro ir Kinijos 
Maocetungas. Castro, prie
šingai Chruščiovo sutiki
mui, nenori įsileisti JT ste
bėtojų, Maocetungas suga
dino Indijos-Sovietijos flir
tą pradėdamas rimtus karo 
žygius Indijos teritorijoje. 
Tų žygių pasėkoje kiniečiai 
gali ne tik įsistiprinti Indi
jos lygumose,.iš kur jiems 
nesunku bus leistis ne tik 
toliau į pietūs, bet ir padi
dinti savo įtaką šiauriniam 
Vietnamui, Burmai ir ki
tiems pietryčių Azijos kraš
tams. Tie kraštai turi mais
to perteklių, kuris taip sku
biai reikalingas badaujan
čiai Kinijai. Iš vienos pu
sės kiniečių žygis gali pa
stūmėti Indiją ir kitus ne
utraliuosius pietryčių kraš
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tus į Vakarų pusę, kas be 
abejo nėra naudinga sovie
tams, tačiau iš kitos pusės 
Kinijos veržimasis į pietūs 
atpalaidoja nuo eventualaus 
spaudimosi į... Sibiro pu
sę. Už tat, mano nuomone, 
Kremlius ko gero galėjo pa
sirinkti anksčiau minėtą 
įvykių raidą ir pritarė Rau
donosios Kinijos aktyvumui 
ir pastangom vėl užkariauti 
kadaise valdytas teritorijas, 
kad į tą pusę nukreipus ki
niečių energiją viltis ir pa
daryti juos priklausomus 
nuo Sovietijos pagalbos, nes 
modernišką karą Kinija, 
nors ir turi du milijonus ka
rių, pati viena vesti negali
— jos pramonė tam per 
silpna. Tokiu būdu Maskvos
— Peipingo sąmokslo gali
mybė tame pasaulio kampe 
dar nėra išskirtina. Juo la
biau, kad laikas tam ypa
tingai patogus. Sovietų 
grėsmė Kuboje pririšo dide
lę dalį JAV karo laivyno, 
aviacijos ir kariuomenės 
Atlanto pakraštyje, Pacifi- 
ke, kaip mažiau svarbų 
eventualaus karo teatrą pa
liekant Dievo valiai, tuo 
tarpu britai turi būti labai 
atsargūs, nes jų didesnė pa
galba Indijai galėtų išpro

vokuoti puolimą į Hong- 
Kongą, kuris yra neąpgina- 
mas. šiaip ar taip, Kubos 
įvykiai davė laisvesnes ran
kas kiniečiams, bet jie pra
dėjo pirmieji. (Faktinai, 
kautynes Himalajų pakriau
šėse pirmieji pradėjo indai, 
kurie panorėjo prieš prasi
dedant žiemai išstumti ki
niečius iš užimtų pozicijų 
Indijos teritorijoje. To ki
niečiai tik ir laukė, į indų 
kuopų puolimus jie atsakė 
ištisų divizijų priešpųoliu. 
Savaime aišku, kad kinie
čiai, irgi žiemos artumo 
skatinami, vis tiek būtų 
pradėję savo žygį į pietūs 
ir be tos 'provokacijos’). Iš 
to peršasi išvadą, kad ki
niečiai apie Kubos krizę ži
nojo iš anksto.

(Nukelta į 2 psl.)

Perkūnija be lietaus?
Mintys Kubos krizės atomazgai prasidėjus

Kai paaiškėjo, kad Chruščiovas 
sutinka "susirinkti žaisliukus ir 
eiti savo kieman", kaikurie poli
tinių įvykių aiškintojai nudžiugo: 
perkūnija praeina be lietaus, o jei 
dėl. savaitę trukusios įtampos ir 
bus kas bent kiek nukentėjęs, tai 
nebent Castro.

Bet, dairantis pavyzdžių gam
toje, nepamirština, kad, kai per
kūnijai sudundenus nekyla audra, 
dažniausia prasideda tyli, bet ii-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* JAV SKUBA SIŲSTI PARA

MĄ INDIJAI GINKLAIS, kartu 
nurodant, kad pagrindinė apsigy
nimo nuo raud. kiniečių agresi
jos našta gula ant Indijos karių 
pečių.

* JAV IR SOV. SĄJUNGOS 
ATSTOVAI susitarė dėl raketų 
bazių panaikinimo Kuboje. Ku
bos apginklavimo klausimas tuo 
tarpu likviduojamas taikiu būdu. 
Bet lieka Kuboje esančių sovie
tų bombonešių klausimas. Rake
tinių bazių panaikinimas nepa
naikina grėsmės JAV būti bom
barduojamoms iš lėktuvų.

* MANOMA, KAD A. MIKO- 
JANAS stengsis didesnės eko
nominės paramos pažadais ap
raminti besišiaušiantį Castro, 
užsigavusį tokiu greitu sovietų 
sutikimu išsikraustyti su savo 
raketomis.

APAČIOJE: Dabartinė Balfo 
valdyba. Sėdi iš kairės: ižd. A. 
Senikas, vicepirm. A. Trečiokas, 
sekr. N. Gugienė, pirm. kan. dr. 
J. Končius, vicepirm. dr. E. Ar- 
manienė, vicepirm. J. Audėnas, 
vicepirm. S. Lūšys ir reikalų ve
dė jas kun. L. Jankus.

New Yorko Balfo vajaus komitetas. Iš kairės: dr. M. Žukauskienė, M. Šalinskienė, E. Kulbokienė, Gal- 
minienė, B. Spudienė,Balfo pirm. kan. J. Končius, M. Žukauskienė, J. Trimakienė, Balfo reikalų ved. kun. 
L. Jankus, dr. O. Labanauskaitė ir V. Jonuškaitė-Leskaitienė.

DVIDEŠIMT PENKI TAI NE VIENAS
Įgriso iki gyvo kaulo nuolat klau

sytis ar spaudoje skaityti, kad jei 
visi lietuviai aukotumėm po vieną 
dolerį, surinktumėm milijoną ir 
nudirbtumėm milžiniškus dar
bus; jei visi vien tik Didžiojo New 
Yorko lietuviai paaukotų po do
lerį -- Balfui nereikėtų kreip
tis į kitus JAV lietuvius, jei... 
jei...

Senovėje sakydavo, kad kas 
veža, tam ir krauna. Ši tiesa

V. RASTENIS
ga ir įkyri liūtis. Politinė padan
gė irgi tebėra atvira tokios liū
ties debesims. Dar nepatirta, dar 
tegalima tik spėlioti, kas nuo to
kių debesų galėtų labiausiai su
šlapti.

Ar tikrai Castro bus nuo šio 
perkūnijos sudunbėjimo nukentė
jęs? Koks pavojus jam grėsė ir 
kuo galų gale tas pavojus jį pa
lietė?

Viešai viso to sujudimo tai
kinys buvo Maskvos karinės ba
zės Kuboje. Bet argi nebuvo su
prantama, kad, jei Jungtinės Vals
tybės prieis iki tų bazių šalini
mo savo priemonėmis, tai pake
liui nušluos ir Castro režimą? 
Nes gi, šalinant piktybinį auglį, 
nenuoseklu palikti jo "peryklą". 
Kitaip tariant, kas gi buvo viso 
to sujudimo galutinis taikinys: 
ar tik bazės, ar Castro?

Perkūnijos grėsmė buvo 
abiems. Tačiau pasekmė --ba
zės, galbūt, atsiimamos,bet Cast
ro režimas ne tik lieka, o gauna 
ir neliečiamybės garantiją, ku
rios ligi šiol neturėjo.

Ofenzyvinių ginklų iškrausty- 
mas iš Kubos Castrui vargu ar 
nuostolis. Ir vargu ar jis bus 
buvęs labai laimingas, gavęs tų 
ne jam, o pačiai Maskvai terei- 
kalingų "dovanų". Ar nebus jam 
buvę, kaip tam medžiotojui, šau
kusiam "Vyrai, mešką pagavau!". 
Kai kiti medžiotojai šūktelėjo 
"Tai vesk čia!", išgirdo "paga
vėjo" duslų atsiliepimą: "Kad 
neleidžia..." Castro tikrai "pa
gavo mešką" -- Chruščiovą, ku
ris ilgai nesiprašydinęs šokosi 
"apginkluoti Kubą". Bet pačiam 
Castrui ginkluotis neleido. Pri
gužėjo Kuba rusų, ir tie ėmė 

gana ryški visuomeniname lie
tuvių darbe, į kurį jungiasi, ku
riam aukoja mažiau nei 10% lie
tuvių. Didi dalis tautiečių save 
nebenori lietuviais laikyti, iš Mi
kučio pavirto į Meckwood’ą ir 
neik pas juos dolerio prašyti, ne
gausi nė dešimtuko.

Turim gražių planų, turim la
bai gražių tikslų, tad sutarę juos 
realizuoti, patys atsiraitykime 

įsirenginėti taip, kaip jiems ti
ko.

Dabar, sakysim, ofenzyviniai 
ginklai bus atsiimti. Bet rusai ne
privalės išsivežti vadinamųjų de- 
fenzyvinių ginklų. Ir Castro re
žimas pasiliks geriau negu pirma 
apsiginklavęs prieš savo diktatū
ros opoziciją, kuri dabar jam 
lieka vienintelis potencialus pa
vojus. Chruščiovas išrūpino Cast- 
rui iš Jungtinių Valstybių garan
tiją, kad nebus intervencijos --o 
tai Castro režimui buvo rimtes
nis pavojus, negu vien savoji opo
zicija, su kuria Castro ceremo
nijų nedarė ir dabar dar leng
viau galės nedaryti.

Taigi, kur tas Castro pralai
mėjimas? Ar gal jo prestižas ta
po pažeistas? Tiesa, Chruščiovas 
sutiko nusileisti, su Castru, bent 
viešai, nepasitaręs... Tačiau 
Castro sąvarankumo prestižas į 
"satelitinį" lygį iš tikrųjų nus
muko ne dabar, o jau anais me
tais, New Yorko Harleme, kai 
po visą pasaulį pasklido nuotrau
ka, rodanti Castrą Chruščiovo 
glėby. Jau nuo to meto jis tapo ži
nomas, kaip "mešką pagavęs" 
medžiotojas.

Yra įspūdžio, lyg Jungtinės 
Valstybės būtų išėjusios laimė
tojomis. Iš tikrųjų nuo pat 1945 
metų Jungtinės Valstybės santy- 
kuose su Sovietiją vis buvo defen- 
zyvoj. Iniciatyva vis buvo Krem
liaus politikų rankose, oWashing 
tonui vis buvo būdinga nuolaidi 
kompromisiška laikysena. Nors 
ne kartą buvo raginamas! "pa
imti kamuolį į savo rankas", bet 
vis nepavykdavo. Šis buvo pirmas 
kartas, kada Jungtinės Valstybės 
buvo paėmusios iniciatyvą į savo 
rankas ir paėmusios gana kietai. 
Chruščiovas nuostabiai greit, 
nuostabiai lengvai nusileido, 
ir nusileido lyg ir be jokios kom- 

rankoves ir pradžiai sudėkime po 
25 ar daugiau dolerių, tik tada bus 
šis tas nuveikta.

Nuolat girdime gražias kalbas 
ar skaitom puikius straipsnius. 
Tada taip niežti delną pavartyti 
kartotekas, sąrašus, aukų lapus 
ir įsitikinti, ar gražių idėjų au
torius tikrai dirba, ar tik birbia. 
Jei dirba, tik tada norėtumėm jį 
pasekti, pavyzdžiu laikyti.

Pirmosios bolševikų okupaci
jos laikais Lietuvoje buvo popu
liarus anekdotas apie uolų žyde
lį, kuris įsirašė į kolchozą. Tada 
tas "kolchozininkas” pradėjo vi
siems dalinti darbus, o užklaus
tas ką pats darys, atsakė: "aš už
rašysiu į knygas". Tokių "užra
šyto jų" mes labai daug turime ir 
JAV, jų buvo ir Maironio laikais, 
nes rašė: "Ne kritikų, kur šmei
žia visą peikia,nepranašųbedug- 
nės; mums reikia tų, kur susi
kaupia veikia. Daugiau darbų! 
Daugiau jaunos vilties!"

Taigi, neaukokime po dolerį, 
bet po 25, jei tik tikslą gražų 
matome, jei broliui lietuviui var
ge padėti norime, Lietuvai lais
vę iškovoti troKŠtame. Palikime 
dolerinius veikėjus jų pačių li
kimui.

Kun. L. Jankus

pensacijos. Nejaugi tai naujos 
eros pradžia Washingtono-Mask
vos santykiuose?

Pačiame V/ashingtone Kubos 
krizės atomazgos pradžia pri
imama su "atsargiu optimizmu" 
Ir ne veltui: atsargumui pagrindo 
nestinga.

Visų pirma, atsargiai vertin
tas pats Chruščiovo toks greitas 
ir toks lengvas, toks nesąlyginis 
nusileidimas. Savaime siūlosi 
klausimas, argi tikrai Chruščio
vas čia visais požiūriais kapitu
liavo?

"Kur didžioji komunistų parti
ja kartą įkėlė koją, iš ten ji nebe- 
pasitrauks", -- taip kada aiškino 
man bolševikinis tardytojas'. Bet 
iš Lietuvos tačiau teko jiems ne 
tik trauktis, o bėgte bėgti. Tačiau 
tą prestižo nuostolį Rusijos ko
munistams pavyko atitaisyti, net 
su didžiuliu kaupu. Dabar, štai,iš 
Kubos reikia įkeltą koją išsikel
ti... Tai nemažas prestižinis pra
laimėjimas. Bet ar tikrai ta koja 
iškeliama?

Visas triukšmas pereitą savai
tę vyko dėl karinių bazių. Bet pir
ma negu Kuboj ėmė rastis karinės 

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 128 — 2 DIRVA 1962 m. lapkričio 5 d.

v&t/SĮ
LISTAIR MACLEAN- - - - - ’ALISTAIR MACLEAN

Perkūnija be...
(Atkelta iš 1 psl.)

sovietų bazės, atsirado politi
nė tarptautinio komunizmo ir 
ypač rusų bolševizmo bazė. Ba- 
žė, aprūpinta politiniais ginklais, 
nukreiptais į visą ypač į Lotynų 
Ameriką, siekiančiais toliau, ne
gu būtų siekę į karines bazes at
gabentosios raketos ar bombone
šiai, ir nukreiptais į viso Ame
rikos kontinento valstybes, tiks
lu palaipsniui sugriauti jų so
cialinę bei ekonominę santvarką 
ir išplėsti to ar kito komunistinio 
centro politinį viešpatavimą 
šiame kontinente.

Atsisakydamas karinių bazių 
skubaus įrengimo Kuboje (ar ati
dėdamas tą užsimojimą patoges
niam laikui), Chruščiovas iš vie
nos pusės susidarė progą ypatin
gai vaizdžiai įtikinėti naiviąją pa
saulio didžiumą, koks jis tai
kingas. Iš kitos pusės jis 
visgi tuo būdu gavo neliečiamy
bės garantiją politinei ba
zei Kuboje, kuri gali veikti, nors 
ir lėčiau, bet tikriau, ir kuri dėl 
to gali būti Amerikos kontinento 
valstybių savarankumui pavojin-

MENAS GALI APJUNGTI VISUS

(85') J. P. PALUKAITIS
Jis numetė 'šalin peilio kriaunas, ’rėmė kojąs į ven

tiliatorių ir vienu šuoliu pasispyrė pirmyn link sekančio 
ventiliatoriaus, kuris buvo gal už trijų metrų. Keliomis 
sekiindėmis vėliau jis panašiai pasiekė ir tretįjį venti
liatorių, paskui ketvirtąjį, ir jam paaiškėjo, kad jis ne
žino, kaip ilgas tas vagonas ir ar jis dar ras toliau tų 
ventiliatorių, o gal sekantis šuolis jį jau nuneš per va
gono stogo briauną ir tuo pačiu po ratais. Jis jau buvo 
pusiau nusprendęs dar'kartą rizikuoti, kai jam atėjo min
tis, kad iš tikrųjų, bęnt truputėlį pasikėlus aukštyn, iš čia 
jau būtų galima pamatyti garvežio būdelę ir gal net, 
švystelėjus žiežirboms, atpažinti šio vagono priekinio ga
lo kontūrus. Nes šiuo metu jau nebesnigo taip stipriai.

Jis tvirtai apkabino šlaunimis ventiliatorių ir pakėlė 
priekinę kūno dalį — ir jame siūbtelėjo palengvėjimo 
banga, kai prieš save pamatė vagono stogo kraštą, kuris 
aiškiai juodavo raudonos pašvaistės fone, vos už metro 
nutolęs nuo jo. Pro krintantį sniegą jis dar galėjo garve- gesnė net už grėsmingas atom- 

nešių raketų bazes.
Amerikos kontinento valstybių, 

ypač Jungtinių Valstybių didesnis 
interesas buvo ir tebėra nusi
kratyti politinės bazės. Bet pa
vyko, bent laikinai, sustabdyti 
tik karinių bazių rengimą. Po
litinę bazę net pažadėta toleruo
ti. O kiekvienam aišku, kaip sun
ku yra įsteigti kokį nors karan
tiną politiniu termitų sklidimui iš 
toleruojamos jų bazės. Ligi šiol 
tebebuvo gyva tezė, kad kubiečių 
opozicija Castro režimui turi 
teisės laukti iš kitų Amerikos 
kraštų, ypač iš Jungtinių Vals
tybių, pagalbos nusikratyti to re
žimo ir tuo būdu likviduoti jo 
globoj įsisteigusią politinę ko
munizmo-bolševizmo bazę. Kaip 
dabar tokia pagalba galėtų būti 
teikiama sąžiningai laikantis vie
šai duoto žodžio?

Tokiu būdu, pastaroji Jung
tinių Valstybių iniciatyva pasiekė 
dalinį tikslą, bet netesėjo eiti 
iki galutinio tikslo. Tad ir Chruš
čiovo greitas pasitraukimas bene 
bus tik ne kapituliacija prieš Wa' 
shingtono gana staigmeniškai pa
sireiškusį kietumą, o tik takti
nis dar neįvykdyto užsimojimo 
paaukojimas, kuriuo jis išgelbė
jo jau įsteigtą svarbią bazę svar
bioj pozicijoj. Senatoriui Gold- 
wateriui bene bus vėl progos 
teigti, kad, nepaisant gana drama
tiško pasmarkavimo, šio krašto 
politikoje vis dar vengiama pa
siryžimo laimėti.

IŠ atsakingų pareigūnų lūpų 
jau pasigirdo įspėjimai, jog čia 
nėra kalbos apie kokią nors per
galę. Leidžiama suprasti, kad 
nebūta nei intencijų siekti perga
lės triumfo. Visas reikalas, esą, 
sukosi apie neleistinoj vietoj at
sirandančios karinės grėsmės 
pašalinimą. Ir svarbiausia, -- iš 
to kas įvyko, nesą manoma dary
ti išvados, kad ir visais kitais 
reikalais santykiuose su Maskva 
verta laikytis tokios pačios kie
tos taktikos, kaip šį kartą.

Iš tų pareiškimų atrodo, kad 
bene bus visgi bevyraujančios to - 
kios nuotaikos, jog, štai, šį kar
tą susidūrėme su Chruščiovu ant 
siauro liepto ir jis pasirodė ne
sąs užsispyręs ožys, jis džentel
meniškai pasitraukė ir mums lei
do eiti lieptu. Prieš rinkimus, 
kada Kubos reikalas esamai admi
nistracijai buvo gana nemaloniai 
prikaišiojamas ir gerokai grėsė 
kaikuriems kandidatams, šis su
sitikimas išėjo patogus, ypač pa
togus dėka Chruščiovo tokio "ne- 
ožiškumo". Kai vėl susitiksim 
ant kurio kito liepto, mes irgi

žio būdelėje pažinti mašinistą ir kūriką, ir be jų jis pa
matė dar šį tą, kas iš tikrųjų ten nepriklausė, bet ko jis 
vis dėlto turėjo tikėtis: kareivį, kuris, saugodamasis nuo 
šalčio, kiūtojo šalia raudonai žioruojančios angos, rankoje 
laikydamas šautuvą.

Reinoldas griebėsi ginklo, tačiau jo rankos buvo vi
siškai nušalusios ir be jokio jausmo, jam net nepasisekė 
sustingusio piršto įbrukti nuleidiklio žiedan. Jis įsikišo 
ginklą kišenėn, staigiai atsistojo, smarkiai palinkęs prieš 
vėją ir ventiliatorių vis dar apkabinęs kojomis. Dabar — 
žūti ar būti! Jis staigiu šuoliu žengė pirmyn, antru žings
niu dešinysis padas surado vagono stogo briauną, jis 
liuoktelėjo, nuskrido per orą, nuslydo žemyn anglių krūva 
ir sustojo užpakaliniame platformos gale, kur liko begulįs, 
laikinai išjungtas iš akcijos.

Trys vyrai — mašinistas, kūrikas ir kareivis, atsi
suko ir spoksojo į jį tokiais nustebusiais veidais, kad jie 
atrodė beveik komiški. Praslinko galbūt penkios sekun
dės, penkios brangios sekundės, kurios Reinoldui leido 
bent iš dalies atgauti kvapą, prieš kareiviui pagaliau atsi- 
peikėjant iš nustebimo, griebiant šautuvą, užsimojant 
buože ir ją leidžiant į ant grindų gulintį Reinoldą. Rei
noldas pagriebė kas pakliuvo po ranka — gabalą anglies, 
ir metė į kareivį, tačiau jo pirštai buvo perdaug sustingę, 
ir, kareiviui tūptelėjus, anglis praskrido pro jo galvą, 
nekliudydama taikinio. Tačiau kūrikas pataikė tiksliai, 
ir kareivis susmuko ant grindų, kai kastuvo plokštuma 
kliudė jo pakaušį.

Reinoldas pašobo skubiai ir svyruodamas. Savo su
draskytais drabužiais, kruvinas, pusiau sušalęs, suodino
mis rankomis ir veidu — jis teikė neaprašomą įspūdį, 
tačiau tą akimirką ir pats to nežinojo. Jis įsmeigė akis į 
kūriką, kresną, jauną vyrą su garbanota galva, kuris, ne
paisant tokia aštraus šalčio, buvo rankoves atsiraitojęs 
virš alkūnių, o paskui nukreipė žvilgsnį į priešais gulintį 
kareivį.

— Tai kaitra, — šyptelėjo kūrikas. — Staiga jį pa
veikė.

— Taip, bet kaip ...
— Klausyk, — tarė kūrikas, — aš nežinau, kas tams

ta esi, bet žinau bent, prieš ką aš esu. — Jis pasirėmė 
ant kastuvo. — Ar galime tamstai pagelbėti?

— Ir dar kaip galite man pagelbėti! — pasakė Rei
noldas. Skubiai paaiškino reikalą, ir abu vyrai susižvalgė. 
Senesnysis, garvežio mašinistas, atrodė neapsisprendžiąs.

— Mes turime ir apie save pagalvoti...
— žiūrėkite! — atplėšė Reinoldas savo paltą. — 

Virvė. Susiriškite patys, mano rankos jau iš viso nieko ne
jaučia. Judu galite vienas kitą surišti. Tai būtų pakan
kama ...

— Na, aišku, — nusišypsojo kūrikas, mašinistui jau 
siekiant stabdžių rankenos. — Mes buvome užpulti — 
mažiausiai penkių ar šešių žmonių.

Reinoldas beveik neturėjo laiko padėkoti tiem vyram, 
kurie jam taip savaime suprantamai pagelbėjo, taip'maža 
tegalvodami apįe pasėkas, kurių patys gali susilaukti. 
Traukinio tempas greitai mažėjo, nes, geležinkelis kilo 
aukštyn, o jam reikėjo pasiekti paskutinį vagoną, kol dar 
traukinys galutinai nesustojo ir didėjanti sankabų įtam
pa, kai vagonai pradės riedėti atgal, nesukliudys vagono 
atkabinti.. Jis nušoko nuo paskutinės garvežio pakopos, 
susvyravo, atgavo pusiausvyrą ir hubėgo užpakalin. Trau
kinys jau beveik buvų sustojęs ir dabar, sargybų vagonui 
lėtai praslenkant pro šalį, Reinoldui pasidarė šilta širdyje, 
akimirkai pamačius Janscį, stovintį atvirose duryse to 
vagono gale, su pistoletu rankoje. (Bus daugiau)

Į pianisto Antano Smetonos re
čitalio rengimo komitetą įsijungė 
visos be pažiūrų skirtumo Lietu
vių Studentų Akademinės organi
zacijos Chicagoje ir daug priva
čių asmenų: jų tarpe gydytojų ir 
inžinierių.

Visų nuoširdus noras parem
ti' "LITUANUS” žurnalo vajų ir 
jaunąjį pianistą, kuris savo talen
tu ir darbštumu amerikiečių ir 
lietuvių tarpe įgauna vis didėjan
tį pripažinimą.

Antanas Smetona jau nuošeše- 
rių metų amžiaus pasirinko pia
nisto karjerą. Po sėkmingo Cle
velando konservatorijos užbai
gimo, šiuo metu jis baigia stu
dijas garsiojoje New Yorko 
Julliard konservatorijoje ir 1962- 
63 metais yra užangažuotas skam
binti su simfoniniu orkestru New 
Yorke ir keliems koncertams Bos
tone.

Jo pasirinktai profesijai vado
vauja jo motina BirutėSmetonie- 
nė-Nasvytytė, kuri pati yra gera 
pianistė ir puiki pedagogė, suge
banti įskiepyti jaunimui meilę 
grožiui ir išauginusi savo moki
nių tarpe ne vieną talentą.

Malonu prisiminti praėjusį An
tano Smetonos rečitalį Chicagoje, 
kurio metu perpildytoje Jaunimo 
Centro salėje publikos tarpe vieš
patavo tyla, susikaupimas irfor- 
tepiono garsų žavesys. Tai ženk
las, kad geras menininkas moka 
pavergti ir užvaldyti klausytojų 
dėmesį ir mintis.

Busimasis koncertas žada bū
ti dar įdomesnis, nes pianistas 
dar labiau subrendo, o įdėtas di
delis darbas, besiruošiant šiam 
koncertui, garantuos jo pasise
kimą.

Neabejotina, kad Chicagos lie
tuvių akademinis jaunimas mokės 
šiltai sutikti savo kolegą, o vyrės * 
nieji muzikos mylėtojai visa šir
dim bus su jais drauge.

A. Nakas

Sąryšis tarp...
(Atkelta iš 1 psl.)

Jei patikėti TIME savait
raščiui; prezidentas J. F. 
Kennedy, kai jam buvo pra
nešta apie nepaprastai sku
bų sovietų raketų montavi
mą Kuboje, suko sau galvą 
kodėl taip sovietai elgiasi. 
(Būt why? That was the 
ųuestion that kept pound- 
ing at President Kennedy). 
Sovietai turi savo teritori
joje pakankamai raketų, 
kurios sudaro rimtą grėsmę 
JAV, raketos Kuboje gali 
tik suerzinti JAV dar nepa
siekusios savo karinio tiks
lo. ’Kremlinologistai’ spėlio
jo, kad Kuba turinti ryšio 
su Berlynu. ’Chip’ Bohlen 
prieš išvykdamas ambasa
doriauti į Paryžių preziden
tui priminė, kad Chruščio
vas mėgsta Lenino posakį 
apie žmogų, kuris duria 
durtuvu. Jei toks užtinka 
minkšta vietą, jis duria to
liau, jei durtuvas atsiduria, 
į plieną, jis ištraukiamas.

Vienu žodžiu, Baltuose 
Rūmuose įsiviešpatavo teo
rija, kad Chruščiovas, savo 
tvirtinimusi Kuboje visų 
pirma bando amerikiečių 
ryžtą, jei jie nekovos dėl 
Kubos, jie nekovos ir dėl 
Berlyno. Laikydamas tokį 
atsakymą tikru sprendimu 
jam Chruščiovo patiektoje 
mįslėje, Kennedy nusistatė 
laikytis tokios pasipriešini
mo linijos, kuri buvo pade-
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monstruota paskuti n i ų j ų 
dienų bėgyje. Iš Chruščiovo 
gana nuolaidžios laikysenos 
galima spręsti, kad Kenne
dy mįslės sprendimas iš da
lies buvo teisingas. Chruš
čiovas dabar karo nenori, 
tačiau jei jam būtų pasise
kę įsitvirtinti Kuboje, jo 
kalbos tonas būtų daug 
griežtesnis, bet ir dabar: jei 
komunizmas gavo smūgį 
Karibų jūroje, jis ta pačia 
proga pasistūmėjo pietry
čių Azijoje. Už tat sunku 
tikėti, kad kiniečiai būtų 
apsisprendę patys vieni žy
giuoti į pietus be jokio pa
tarimo iš Kremliaus. Mask
vos ir Peipingo planai buvo 
suderinti.

Re-elect Frances P

turėsim pasirodyti džentelmenai, 
ne ožiai... Beje, Chruščiovas yra 
pažadėjęs prieš rinkimus ant jo
kių lieptų neiti. Net ir Berlyno 
lieptą pažadėjo palikti ramybėj 
ligi po rinkimų...

Tokiu būdu, po perkūnijos su- 
dundėjimo ir praėjimo pro šalį 
be audros, ne giedra nušvinta, o 
niaukiasi pilki, lietingi debesys, 
kurių įkyrūs lašai viltį žudančiu 
lėtumu ir neišsekamumu gal ir 
toliau, kaip ligi šiol, merksis 
ypač per skurdžias mažųjų, sau
gių pastogių neturinčių a r neteku
sių tautų sermėgėles. O gal vis
dėlto šiuo iniciatyvos paėmimu į 
savo rankas įgytas patyrimas pa
skatins ir kitų išvadų padaryti. 
Pereitą savaitę tarp kita ko, buvo 
pastebėta, jog Chruščiovas visgi 
ištikimai laikosi Lenino pamoky
mų, kuris mokęs kovoti tokiu 
būdu -- imk durklą kietai į ran
kas, durk ir klausyk: jeigu laši
niai, durk gilyn, o jei atsitrenki 
į plieną, trauk atgal ir durk kiton 
vieton. Chruščiovas šį kartą vie
ną durklą iš Kubos atitraukė ir, 
be abejo, netrukus durs kur nors 
kitur. Bet ir Vakarai juk galėtų 
panašiai pasimokyti iš tos Leni
no pamokos. Jei dar nesigėdi kada 
nors ir laimėti, ne tik pralaimėti.
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DAR ŽODIS - KITAS 
RINKIMINĖM TEMOM

Nenustebsim, jei kai kurie skaitytojai užsirūstins, 
gavę praeitą Dirvos numerį primargintą skelbimais. Bet 
jie turėtų nepamiršti, kad nei jie patys, nei Dirvos leidė
jai — Vilties draugijos nariai, nėra gi milijonieriai. Skel
bimų gausa, ypatingai t. v. politinių, turi dvigubą reikš
mę: jie suteikia laikraščiui leisti papildomų pajamų ir, ne 
mažiau svarbu, tiek kandidatai, tiek juos remiančios par
tijos ir organizacijos yra patikrinusios ir po to įvertinu
sios laikraščio svorį visuomenėje.

Rinkiminėje propagandoje pinigų apyvarta didelė. 
Bet.jais be reikalo nesišvaistoma. Ir jei ta skelbimų gausa 
pasipylė ir Dirvoje, reiktų pasidžiaugti ir dar vienu mo
tyvu: Dirva nepasirinko rinkiminėje propagandoje nei 
partijos, nei kandidatų grupės. Dirva išliko ištikima pa
grindiniam mūsų uždaviniui — kiek galint, pirmoje eilėje, 
paremti bet kurios partijos vardu kandidatuojančius lie
tuvius, antra, paremti tuos, kurie nedviprasmiškai pasi
sako už gyvybinius mūsų tautos reikalus, trečia, kurie 
per eilę priešrinkiminių kontaktų sudarė įspūdį ne kar
jeristų, o inteligentiškų vyrų, susiorientavusių ir nedvi
prasmiškai supratusių naujųjų ateivių įtaką politikoje ir 
jų aspiracijų pagrįstumą.

Dar ne visi esame pakankamai įsisąmoninę rinkimi
nės karštligės galimybes. Daugelis manome ne mažą 
darbą atlikę, duodami savo pavardes vienam ar kitam 
kandidatui paremti komitetui. Ir kandidatas lieka nebetiek 
svari asmenybė, svarbu, kad tas komitetas pilname sąs
tate pakliūtų į laikraščio iliustracijas. Taigi, ir mes poli- 
tikuojam... šis daugiau egoistinio pobūdžio reklamos 
būdas vargu ar patarnauja tiems tikslams, kuriems jis 
turėtų būti skirtas. Tie komitetai turėtų rūpintis ne savęs 
reklamavimu, kiek savo įtakos sustiprinimu, savo svorio 
parodymu konkrečiu darbu, kiek sunkesniu, nei smagia 
šypsena nuotraukoje.

Daugelio rinkikų ”akylumą” ir jų „sąmoningumą” 
apibudina kolumnistas Albert E. Prudence, nagrinėda
mas pagrindinių kandidatų galimybes būti išrinktiems. 
Jis numato galimybę būti išrinktam ir mirusiam kandi
datui Californijoje. Tai kongresmanas Clem. Miller, žuvęs 
lėktuvo katastrofoje spalio 7 d. Jis vis dar figūruoja rin
kiminiame sąraše.

Taigi ne vien Smith bet ir Miller gauna daug balsų.
Ne veltui ir Ohio valstijoje iškilo visai nežinoma iki 

šiol kandidatu tarpe asmenybė. Jo pavardė — Kennedy .. .
d č.)

KAZIMIERIETES IR KASNIUNAS

Persiskaitęs pono Vytauto 
Kasniūno laišką (žiūr. Dirvą s. 
m. spalio 15), panorau to laiš
ko poveikyje išdėstyti man ki
lusias mintis. Iš anksto .prašau 
visų atleidimo -- čia mano as
meninė Dirvos skaitytojo "nuo
savybė".

Ponas V. Kasniūnas iki šio
lei man atrodė rimtesniu. Bet 
dabar; perskaitęs jo atsakymą 
Lietuvei Motinai, matau, kad jis 
yra savotiškas daltonistas, o gal 
nenori matyti dalykų kaip jie yra 
tikrumoje.

Geras vardas akmeniu guli, 
blogas -- kiškiu bėga. V.K. savo 
išvedžiojimais neįtikino, kad ci
tuotos išminties tiesioginė pras
mė pakistų. Kaip prokuroras, pa- 
tardęs Lietuvę Motiną (kiek su
sirinkime buvo dalyvių..., ar esi 
kazimieriečių rėmėja?...) ir nus
prendęs, kad ji "viena pati slėp
damosi už uždangos parašė ką ji 
galvoja", galop nusileido iki "ge
riausio atvejo" -- pasikalbėjimo 
prie kavos puoduko, dalyvaujant 
kelioms motinoms ir gal būt tė
vams. Taigi visdėlto, "geriausiu 
atveju" tai buvo kelių asmenų 
padarytas sprendimas, o V.K. 
nori pats vienas viską apspręs
ti. Primintina, kad čia dar ne 
autoritarinė aplinka, todėl Lie
tuvė Motina, prisikankinusi ka
zimieriečių tikrai žiauraus žai
dimo ne tik vaikų bei jų tėvų 
tautiniais jausmais, bet, svar
biausia, lietuvybės brangiausio
mis vertybėmis, galėjo, ir turė
jo pilnutinę teisę kad ir pati vie
na' pasireikšti -- viešai išpasa
koti savo širdgėlą, pasiskųsti.

Šia proga, sų Lietuve Motina 
eidamas iš vien ir aš pasiskų
siu: 16 dienų išgulėjau ligoninėje 
ir nei viena seselė netik nepri
ėjo prie manęs, bet net nepra
kalbino -- žinojo (matyt, mano 
gydytojas įspėjo), kad aš vadi
namoje lietuviškoje ligoninėje 
angliškai nekalbėsiu; prie pro- 
gos susitikęs, galėsiu V. Kas-

niūnui nurodyti ateitininkų veikė
ją, kuris savo dukrą pasiėmė už 
rankos ir išsivedė iš kazimie
riečių mokyklos, nes jo įsitiki
nimu kazimierietės blogos peda
gogės; mano paties dukra, lan
kydama kazimieriečių mokyklą 
skundėsi nekartą girdėjusi moky
tojų piktus priekaištus (pvz. už 
netyčia išlietą rašalą) -- "those 
D.P’s", o kai dukra persikėlė į 
nelietuvių vienuolių vedamą mo
kyklą, tai priekaištų negirdėjo ir 
dažnai gaudavo rašto darbų bei 
paskaitų skaityti apie savo pa
vergtą Tėvynę.

Tik dalelę šių skaudžių iš
gyvenimų palietus, tuojau prisi
minė vysk. Brizgio nelemtas drau
dimas mergaitėms kazimieriečių 
vedamoje mokykloje dainuoti lie
tuviškai. Anas apsireiškimas bu
vo beveik tyliai palaidotas. V.K. 
nori ir Lietuvės Motinos šird
gėlą palaidoti, nes jam kazimie
rietės atrodo visokeriopu simbo
liu, o man -- mūsų vaikų nu
tautinimo vaikščiojančiais mode
liais. Taigi ir vardas jų... kiškiu 
bėga.

Siūlau V.K. pravesti šia plot
me neviešą (kad neužsidarytų 
vartai į kazimierines) anketą; 
tuomet susirinktų faktų baisu
mas įžeidžiantį epitetą "žiauri" 
nukreiptų atvirkščia ir tiesiogine 
kryptimi. Pagaliau, ką gi daryti? 
-- toks mūsų pabėgėlių kelias ir,

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...411.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Neseniai Marijos Šaulienės rūpesčiu jos namuose Petersone, N.J. buvo pagerbtas 75 m. amžiaus su
kaktuvių proga žinomas tautininkų veikėjas ir spaudos darbuotojas PRANAS NARVYDAS iš Brooklyno, 
N.Y. Nuotraukoje dalis svečių su sukaktuvininku. Iš kairės: Klemensas Praleikis, J. Valakas, Marija 
Šaulienė, sukaktuvininkas Pr. Narvydas, Em. Vilutienė, Fabijonas Saranka, Jonas Narvydas, sukaktu
vininko brolis. Viršutinėje eilėje -- Antanas Abakanavičius, Abakanavičienė, Antanas Kaunas, Ona Kau
nienė, Jurgis Rekešius, Ona Rekešienė, J. Vilutis ir Tėvynės redaktorius Antanas Sodaitis.

Jono Narvydo nuotrauka

SU MUMIS ARBA PRIEŠ MUS - VIDURIU
KELIO NĖRA Iš inž. I. Miklovo pranešimo New Yorke

Juozas Miklovas, Vilniaus uni
versitete baigęs geologijos 
mokslus, vienus metus gyvenęs 
Sibire, kur jis buvo išsiųstas at
likti darbo prievolę, vėliau ke
liavęs su mokslininkų sovietų 
ekskursija po Europą ir nuo gru 
pės atsiskyręs Paryžiuje, prieš 
aštuonius mėnesius atvyko į Ame 
riką.

Spalio 20 dieną, Lietuvių Mo
terų Atstovybės kviečiamas, pa
darė pranešimus apie gyvenimą 
pavergtame krašte, New Yorke, 
Apreiškimo par. salėj ir spalio 
27 d. Prekybos Rūmų susirinki
me, Carnegie Endowment.

Laisvųjų lietuvių bendradar
biavimą su pavergtuoju kraštu 
jis pavadino bendradarbiavimu 
su okupantu pavergtųjų lietuvių 
sąskaiton.

-- Kokiomis kultūrinėmis nuo
savybėmis lietuvių tauta šian
dien laisvai disponuoja ir kokias 
kultūrines vertybes laisvai ku
ria? Ar gi ne sovietinė partinė 
prekė įpakuojama į lietuvišką 
formą? Ar kam nors iš jūsų 
dar nežinoma sovietinė dogma, 
kad bet koks menas, literatūra, 
visų pirmiausia privalo būti ko
munistinė ir tarnauti partijai ar
ba tai liaudies daliai, kuri bus 
besąlyginiai paklusni partijai. Ne 
gi šitokios prekės pageidauja kul 
tūrinio bendradarbiavimo ieško
tojai. Ir už šią tariamą prekę 
tam tikra lietuvių emigrantų da
lis yra pasirengusi užmokėti su
ardymu vieningo požiūrio į lie- 

pagal mane, toks tas mūsų "pa
saulis" -- kokį matome, tokį pri
statome ir sopulingai Lietuvei 
Motinai priklauso ne įžeidimas, 
bet tikra pagarba už drąsą -- 
matyt, jos kentėjimų taurė per
sipildė.

Jonas D. Čėsna 
Chicago, III. 

• 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 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

tuvių tautos kankintoją -- kalbė
jo jis.

Lietuvių, ypač tremtinių*poli- 
tinis sąmoningumas komunizmo 
atžvilgiu yra neabejotinai dide
lis. Tačiau tenka pripažinti ir 
tai labai keista, kad bene daugiau
sia bendradarbiavimo karštuolių 
kilę iš naujųjų tremtinių. Jei se
najai mūsų emigracijai, nepaži
nusiai praktiškai komunizmo, 
daug kas atleistina, tai naujuosius 
ateivius tenka traktuoti, kaip dvi
gubo žaidimo avantiūristus ar 
tiesiog užsimaskavusius Lietu
vos laisvės priešus. Jiems no
risi priminti dar vieną komunis
tinę dogmą: arba su mumis arba 
prieš mus, vidurio kelio nėra.

Lietuviams į Ameriką jau ir 
dabar šimtai knygų, laikraščių 
ir kitos propagandinės medžia
gos ateina, bet ką jie įsileidžia 
ten? Ką kalbėti apie tokią kul
tūrinę medžiagą, kad sovietai 
sustiprino paskutiniam dviejų 
metų laikotarpy net siuntinių ga
vėjų persekiojimą.

Lietuvių išeivija laisvuose 
kraštuose yra okupanto visaip 
šmeižiama žmonių akyse, tačiau 
melams nedaug kas tiki. Lietu
vių emigracijos susilpnėjimas 
būtų labai didelis smūgis paverg
tiesiems, nes tiek daug vilčių 
ypač į Amerikos lietuvius yra 
dedama. Tautiečiai Lietuvoje 
šiandie neturi jokių galimybių 
ginti savo teises laisvame pasau
lyje. Jie dažnai įtikinančiai pa
brėžia: jūsų naguose dar ne visa 
Lietuva, už mus stoja mūsų bro
liai Amerikoje, o tauta prie ati
tinkamos tarptautinės situacijos 
dar pati įsakmiai parodys savo 
ryžtą ir laisvės troškimą.

Tauta šiandien yra uždėjusi 
lietuvių emigracijai sunkią ir 
atsakomingą pareigą -- tvirtai 
ir nepajudinamai laikyti ir to
liau nešti Lietuvos laisvės vė
liavą laisvajame pasaulyje, šau
kiant jam apie mūsų teisę į lais
vę ir žmoniškumą.

Žmonės Lietuvoje ne tik skep
tiškai, bet ir priešiškai sutiko ir 
sutiks bet kokį, kad ir vadinamą 
kultųrinį glebesčiavimąsi su oku
pantais ar jų tarnais ir apie tai 
žmonės be abejo kalbės: mes,tai 
mes, mums gyventi reikia, bet ko 
gi jūs?

Atsimenu, prieš septynis me
tus atvyko į Lietuvą per Kara
liaučių reemigrantai iš Argenti
nos. Ir kai išlipę uoste puolė

Patriotizmo Lietuvoje netrūksta
Spalio 27 d. New YorkeCarne- 

gie Endowment salėje Lietuvių 
Prekybos Rūmai sukvietė new- 
yorkiečius išklausyti nesenai 
Lietuvą lankiusio chicagiečio D. 
Kuraičio kelionės įspūdžių ir J. 
Miklovo pranešimo.

Susirinkimą atidarė dr. K. Va
liūnas, kviesdamas atsistojimu 
pagerbti mirusį Liet. Prekybos 
Rūmų pirmininką Juozą Ginkų.

D. Kuraitis nuosekliai papa
sakojo savo kiekvieną žingsnį be
silankant šią vasarą Lietuvoj ir 
parodė filmą.
Juozas Miklovas trumpai papil

dydamas pirmojo pranešimą, pa
žymėjo, kad rusinimas vyksta 
mieste ir kaime ir, nors Palec
kis sako, kad istorijos ratai daug 
ką suvažinėja, bet anksčiau ar 
vėliau jie suvažinės ir patį Pa
leckį su jo padėjėjais.

J. Miklovas pabrėžė, kad Lie
tuvos jaunimas nekalba savo tar
pe rusiškai ir lietuviškai kalbė
dami nemaišo rusiškų žodžių.

Į S. Gudo klausimą, ar moks
leivija tautinį idealizmą vaiz
duojasi taip, kaip ir mes čia, 
ar jie ilgisi laisvos, nepriklau
somos Lietuvos, prelegentas at
sakė, kad Lietuvoj žmonės džiau 
giasi, kai pastato namą, nes gau
na butą, bet už tai nejaučia lo
kio dėkingumo okupantui, nes 
mano, kad jie turi teisę į butą. 
Ir jeigu ką pastato geriau, ne
gu anksčiau būdavo , dėl to taip 
pat nedžiūgauja. Žino, kad gy
venimas eina ir technikos pa
žanga kyla, jei ka stato ar da
ro, tai taip turi daryti. 

X [ GEORGE E. MASTICS
L. DeCrandis, Sec y., 9604 Elsmere Dr., Parma, Ohio 

J. Skelly, Chairman

bučiuoti rusus lyg savo brolius 
ir išlaisvintojus, lietuviai tuo pa
sipiktino ir ta žinia pasklido po 
visą Lietuvą. Bet jie greit nusi
vylė tais išlaisvintojais. Daugu
ma jų buvo komunistai, tačiau 
pamatę komunizmą ir praktiškai 
jį pergyvenę,nusivylė negrįžta
mai ir tik tada pradėjo nuošir
džiai glaustis prie lietuvių, anks
čiau buvę gana išdidūs globojami 
okupanto.

Negaliu nutylėti, kad sovietai 
paskutiniaisias metais labai sus
tiprino savo politinius - enkave- 
distinius kadrus tiek pačioj sovie
tijoj tiek pavergtoj Lietuvoj ir net 
žymiai daugiau laisvajame pa
saulyje.

Vieni iš labiausiai jiems ne
pageidaujamų politinės emigra
cijos grupių yra ukrainiečiai, ru
sai ir gal neklysiu sakydamas lie
tuviai. Todėl būkime budrūs ir 
nesilpninkime, neskaldykime 
šventos kovos už laisvę bent 
laisvame pasaulyje.

Aš neatmetu ir komunistinės 
teorijos pažinimo būtinumą, bet 
pirmon vieton statau praktinį ko
munizmo pažinimo būtinumą, 
ypač mūsų tautai turint tokią 
skausmingą komunistinės vergi
jos patirtį. Aš irgi nemažai stu
dijavau tą teoriją, sovietinėje mo- 
kykloje turėjau iš jos tik gerus 
ir labai gerus pažymius, bet man 
buvo žymiai lengviau nepasiduo
ti suklaidinamam, negu šio šalies 
jaunimui, nes turėjau be paliovos 
pasikartojančio tikro praktiško 
sovietinio gyvenimo imuniteto. Ši
to neturinčiarrį Amerikos lietuvių 
jaunimui reikia ypač studijuoti tą 
praktinę sovietinio gyvenimo ir 
tautų pavergimo techniką.

Į klausimą, kokios nuomonės 
Lietuvoje apie poetą Mieželaitį, 
J. Miklovas atsakė: kaip į par
sidavėlį sovietų valdžiai. Juo di
desnį pasitikėjimą kas turi pas 
okupantą, juo mažesnį pas savuo
sius.

Po pranešimo buvo klausimai, 
į kuriuos J. Miklovas atsakinėjo 
iš savo gyvenimo patyrimo pa
vergtame krašte.

Idealizmo, patriotizmo Lietu
voje labai daug ir aš dar tvir
tai tikiu savo karta (jis yra da
bar 31 metų), -- baigė J. Mik
lovas.

Po oficialios dalies buvo vai
šės, kurių metu pokalbiai tęsė
si.

Lietuvių Prekybos Rūmai iš
sirinko naują valdybą: dr. K. 
Valiūnas -- pirm., J. Valaitis— 
vicepirm., dr. V. Paprockas -- 
vicepirm. S. Gudas -- sekreto
rius, V. Zelenis -- ižd., kon
sulas A. Simutis -- vadovas vi
suomeniniams reikalams. Į val
dybą taip pat išrinkti: adv. S. 
B rėdės, Pr. Lapienė ir M. 
Mitchell. „ xE. C.

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

Kitų vietovių lietuviai 
skaitydami laikrašč i u o s e 
įvairias žinias apie Los An
geles lietuvių gyvenimą, 
turbūt, nekartą pamano, 
kad jie perdeda girdami sa
vo kalifornišką gyvenimą. 
Ne. Tai faktai, o faktų ne
galima* užginčyti. Juk be
veik kasdieną jūs randate 
laikraščiuose žinutes apie 
persikeliančius gyventi lie
tuvius į šį saulėtą kraštą. 
Statistika rodo, kad į Ca
lif orni jos valstiją kasdien 
atvyksta virš 4,000 naujų 
žmonių, šiandien Californi- 
ja gyventojų skaičiumiiški
lo į pirmąją vietą Amerikos 
valstijų tarpe. Gyventojų 
skaičius šiuo metu per 17 
milijonų. Tuo būdu paliko 
užpakalyje New Yorko, 
Pennsylvanijos ir kitas val
stybes. štai nesenai B. če
kienė, rašydama įspūdžius 
apie Los Angeles lietuvių 
gyvenimą, sako kelkitės į 
Californiją, kol dar nevėlu. 
Vienų išleistuvių metu, at
sisveikinant su buvusiais 
mielais Californijos gyven
tojais (reikia pasakyti, kad 
tokių atsitikimų būna ma
žiau negu vienas tūkstan
tasis procentas), žurnalis
tas Br. Raila pasakė, kad, 
esą, kur jūs bevažiuotumėt,

Re-elect Frances P.
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293 E 214th St Euclid 23 0

visvien grįšite atgal čia, nes 
visvien, girdi, paskutinis 
lietuvis mirs Californijoje. 
Sakysite, tai propoganda. 
Gal būt, juk šiandieną tai 
labai madingas reikalas, o 
apie šią didelę, įdomią ir 
nuostabią valstiją galima 
daug prirašyti, nes yra apie 
ką rašyti: žavingi dideli 
Ramiojo vandenyno vande
nys, mėlynas dangus, šilta, 
bet nelabai karšta saulė, di
džiausi Amerikos kalnai, 
žemiausia, pagal jūros lygį, 
vieta, nuostabios ir didin
gos, su gražia ateitimi dy
kumos, seniausi pasaulyje 
užtinkami medžiai — milži
nai, geriausi Amerikoje ke
liai. O pats Los Angeles 
miestas yra pasaulinis uni
kumas su nuostabiausiu sa
vo kelių tinklu (freeway). 
O kur Hollywoodas su savo 
visomis prašmatnybėmis ir 
daugelis kitų įdomybių, ži
noma, neužmirštant ir ta
riamo didžiausio Los Ange
les ”baubo” — smogo, ku
ris kai kam ir galvelę pa
suka, akis pagriaužia ir no
sį pakutena.

Taigi. Spalio 27 d. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 
nesenai suorganizuota .ko- 
operaciniais pagrindais L. 
A. lietuvių kredito draugija 
suruošė paskaitą, kurią 
skaitė teisininkas ir ekono
mistas J. Paltus. Paskaita 
buvo trumpa, kondensuota, 
turininga ir labai puikiai 
paruošta. Paskaitin i n k a s 
bendrais bruožais apibūdino 
kredito draugijas (credit 
unions), jų vietą bendrame 
Amerikos finansinių įstai
gų tarpe, jų skirtingas pri

Grupė svečių Los Angeles Tautinių Namų pirmame rudens pobū
vyje. L. Kančausko nuotrauka

vilegijas ir statistiniais da
viniais pavaizdavo jų didelį 
išsiplėtimą Amerikos kre
dito gyvenime. Klausytojai 
liko patenkinti paskaitinin
ko informacijomis apie'kre- 
dito draugijas. Po paskaitos 
į patiektus paklausimus at
sakė ir davė platesnius pa
aiškinimus kredito draugi
jos valdybos pirmininkas A- 
Kiršonis. Paskaitos pasise
kimas ir klausytojų teigia
mas išvadas liudija faktas, 
kad tuojau pat po paskaitos 
įstojo keliasdešimt naujų 
narių, ši nauja, ir vieninte
lė L. A. lietuvių ekonominė 
institucija smarkiai kyla ir 
auga narių ir kapitalo skai
čiumi. Mes visai neabejoja
me, kad po tam tikro laiko 
ji pasidarys didelis ir stip
rus ekonominis faktorius 
vietos lietuvių gyvenime.

R. DAPŠIENĖ skaito savo po
ezijos kūrybą Los Angeles Tau
tiniuose Namuose įvykusiame 
kultūriniame pobūvyje.

L. Kančausko nuotrauka

Po paskaitos įvyko ALT 
S-gos L. A. skyriaus su
ruoštas pirmas meno subat- 
vakaris. Programą išpildė 
talentinga pianistė A. Apei- 
kytė, meistriškai paskam
bindama technikiniai sunkų 
piano kūrinį, žodžio meni
ninkė V. Dapšienė padekla

mavo porą eilėraščių ir so
listė J. Armonienė nuotai
kingai išpildė trejetą dainų. 
Pradžiai programa buvo pa
rengta trumpa ir kukli. Vi
si programos dalyviai, gau
siai susirinkusios publikos 
buvo šiltai ir nuoširdžiai 
priimti.

Programai pasib a i g u s 
svečiai turėjo malonumo 
pasivaišinti skyriaus ponių 
paruoštais užkandžiais, ka
va ir atsigaivinti, pagal sko
nį paširinktais gėrimais.

Sprendžiant iš atsilankiu
sių svečių gausumo ir nuo
taikos, kaip pradėdamas su- 
batvakarį sk. valdybos pir
mininkas A. Mažeika pažy
mėjo — jeigu bus rasta pri
tarimo tokiems parengi
mams, tai ateityje bus 
stengiamai ir daugiau su
ruošti. A. Mažeika kvietė 
mieluosius svečius gausiai 
atsilankyti ir į sekantį su- 
batvakarį — šių metų lap
kričio 24 d. kariuomenės 
minėjimą, kuriam bus pa
ruošta atitinkama progra
ma.

Subatvakario meninę da
lį pravedė jaunųjų atstovė 
B. Mažeikaitė. fav)

* LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIS spalio 21 d. metiniame su
sirinkime išrinko naują valdybą, 
kuri spalio 25 d. turėjo pirmąjį 
posėdį Vinco ir Emos Dovydaičių 
bute. Pareigomis pasiskirstė ši
taip: Balys Mackiala, pirm., A. 
Žaliūnas, vicepirm., Juozas Bal
čiūnas-Švaistas, sekr., Dalila 
Mackialienė, ižd., Vladas Gilys, 
narys informacijos ir susižinoji
mo reikalams.

* VLADAS KONDRATAVIČIUS. 
Lietuvos teatro artistas, dabar 
gyvenąs Los Angeles mieste, per 
šiuos metus yra aukojęs Los An
geles Dramos Sambūrio veiklai 
apie 50 dolerių. Spalio 21 d. su
sirinkime teatro reikalams įtei
kė Dramos Sambūrio valdybai 
$32.

* VINCAS IR EMA DOVYDAI
ČIAI, Los Angeles Dramos sam
būrio nariai, Dramos teatro rei
kalams spalio 21 d. susirinkime 
įteikė po $10 auką, kad losange- 
liečių teatras galėtų geriau veik
ti. Vincas Dovydaitis praeitais 
metais buvo Dramos sambūrio 
pirmininkas. Vincas ir Ema Do
vydaičiai yra ne tik teatro mė
gėjai žiūrovai, bet ir vaidinto
jai, dalyvavę kaip aktoriai dau
gelyje losangeliečių surengtuose 
vaidinimuose.

* BALFO METINIAME KON
CERTE spalio 20 programą atli
ko muziko B. Budriūno mokiniai 
pianistai ir dainininkai. Publikos 
susirinko nedaug. Programa pra
dėta su pusvalandžio pavėlavimu 
ir salėje esant tik apie šimtui 
žmonių. Šokiams susirinko kiek 
daugiau. Balfo veikėjų pastango
mis, organizuojant laimėjimų len
tyną ir parengiant nemažai mais
to svečių vaišėms, kurs buvo par
davinėjamas Balfo naudai para
pijos salėje ir spalio 21 d., bus 
sutelkta lėšų Balfo šalpai. Aukos 
Balfui jau renkamos nuo vasaros 
pabaigos sekmadieniais parapi
jos kieme ir kitur.

* $12,000 NAUJŲ INDELIŲ 
įmokėjo 14 narių, kurie spalio 27 
d. įsirašė nariais į Los Angeles 
Lietuvių Kredito Kooperatyvą 
(Lithuanian Credit Union). Ši nau
ja lietuvių biznio įstaiga vis įgau
na daugiau losangeliečių pasiti
kėjimo. Gi nepasitikėti nėra pa
grindo, nes visi indėliai yra ap
drausti ir Amerikos valdžios kon 
troliuojama visa kredito unijos 
veikla.

* PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS 
LAIDOJIMO išlaidoms padengti, 
kaip praneša šv. Kazimiero para
pijos laikraštėlis Los Angeles, 
dar trūksta $500. Tikimasi aukų 
iš kitų lietuvių kolonijų. Aukos

DŽIUGI NAUJIENA!
Siunčiame mūsų skanius kepsnius maisto ir 

delikatesų krautuvėms visoje Amerikoje
čikagiečiams jau gerai yra žinomas 

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

MAISTO KRAUTUVĖSE, KAIP CHICAGOJE, TAIP IR 
KITUR.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place

Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1250

ADELE NAUSIEDIENĖ veikli 
Los Angeles lietuvė, priklausan
ti SLA 75 kuopai, Tėvynės Mylė
tojų Draugijai ir Tautinių Namų 
Bendrovei, ilgus metusyrabuvu- 
si Naujienų moterų skyriaus bend
radarbe, pasirašinėdama slapy
vardžiu Izis, o karo metu tarnavo 
JAV aviacijos moterų dalinyje.

siunčiamos: inž. A. Varnas, 800 
N. Van Ness Avė., Los Angeles 
38, Calif.

* KNYGŲ PARDAVĖJAS VA
CYS PRIŽGINTAS yra gavęs nau
jai išleistas knygas: Dr. Kazio 
Griniaus Atsiminimai ir mintys, 
II dalis; Kan. A. Steponaičio, at
siminimai -- "Tėvynėj ir pasau
ly", P. Orintaitės romanas -- 
"Daubiškės inteligentai". Taip 
pat turi didelį knygų pasirinki
mą, kurios išleistos anksčiau. 
Kiekvienas losangelietis gali jį 
knygų reikalu pašnekinti kiekvie
ną sekmadienį šv. Kazimiero pa
rapijos sodyboje.

Kajetonas

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(9)
r— O Mariut, kur tu buvai prapuolusi? Nuravėk, 

va, šilan dvi lysves. Piktžolės virste virsta, kaip ru
pūžės, užgoš man nasturtas, nei pražydėt nebepražy- 
dės.

Aš sustoju. Upelis tolsta. Margi žolynai tolsta. 
Paukščiukas nebečiulba. Aš nekenčiu jų abiejų.

— Iš kur tos, velniai, piktžolės ir atsiranda!
Girdžiu dar mamos žodžius pletkininkei. Anoji 

atsako:
— Taigi, taigi...
Aš nusigręžus, bet žinau, kad ana linguoja galva. 

Linguoja ir mane apžiūri. Ar suknelė ne per trumpa, 
ar aš ne per stora, ar plaukai ne per daug pašviesinti...

Raviu piktžoles, svaidau į šalis ir, sukandus dan
tis, galvoju, kaip neapkenčiu dabar ano didelio liežuvio, 
kuris visą Čikagą šluoja.

Kas jai rūpi, jeigu mano plaukai pašviesinti? 
Draskau piktžoles, nagai pilni purvo, galva lyg išti
nusi. šiandien prie upelio nebenueisiu. Jeigu Pranas 
ims koliotis, kam savo palėpėj miegu, paimsiu akmenį 
ir sviesiu jam į galvą.

Man vistiek, ką tos pliuškės kalba apie mano plau
kus. Man vistiek, kad merginos įstaigoj su pašaipa į 
mane žiūri; kad viršininkas pavydi mums gražios far- 
mos ... žmonės pikti, bjaurūs, piktesni už šunis.

Apkaupiu nasturtas, mama liepė, reikia. Į pakaušį 

lenda saulė. Ir galvą skauda vis labiau. Nesakysiu 
Danguolei, kad skauda. Nenoriu jos vaistų. Nenoriu 
jos nei matyt. Nuravėjus eisiu pas tėvą. Akmenis iš 
vagų rinksiu. Tiesiai tėvas aria, gražiomis, lygiomis 
vagomis. Traktorius ūžia. Lauke dirbdamas nebegali 
dainuot, nes pailsta, tai švilpauja. Gražiai švilpauja 
tėvas. Du arkliai ganosi pievelėj. Seniau jais ardavo, 
dabar tik važiuoja ar joja. Tėvas myli arklius, gražiai 
juos kalbina. Sako, Lietuvoj Sartukas buvęs jo ge
riausiu draugu. Ar ne juokas? Arklys! O mama Tucį 
myli, kaip žmogų. Ir aš myliu gyvulius, bet, kai galvą 
skauda, spiriu nuo tako.

Kas many darosi? Kartais myliu viską, paglostyti 
noriu kiekvieną daiktą ir žmogų; kartais, įmanyčiau, 
sukramtyčiau visus.

Kas yra Dievas? Danguolė meldžiasi šventą dieną, 
bažnyčios neapleidžia. Bet ji nepaaiškina man, kas yra 
Dievas.

Seniai seniai aiškino mums seselė. Aš ja tikėjau. 
Dievas yra meilė. Taip, meilė. Taip sakė seselė. Kaip 
Dievas gali būti meilė, aš nežinau. Aš kitokią meilę 
pažįstu: kur Dievo nėra. Tėvai myli mane, bet bažny
čios jie nepripažįsta. Pranas mane myli, ir apsivedėm 
bažnyčioj, nes taip žmonių priimta, bet jis Dievo ne
paiso. Aš mokėjau seniau maldas, bet nebekalbu. Ma
ma kartais atsidūsta ir persižegnoja. Bet ir vėl keikia 
kunigus. Dievas, ji sako, nuvargusių žmonių maldo
mis kankinti nenori; tai tiktai kunigai kankina.

Aš mėgstu būti tuščioj bažnyčioj. Lempelė dega. 
Ta šviesa, o man atrodo — Dievas. Taip ir Tony kartą 
pasakė: Dievas — šviesa. Prie upeliuko būna šviesu. 
Aš myliu saulės nušviestus medžius. Myliu žmones, 
kurie dainuoja ir juokiasi.

Nežinau, ko man taip skauda širdį, verkti norisi. 
Galva sunki. Metu žolių saują. Eisiu ir tiek. Tegu mama 
barasi, kad nori. Toks nerimas! Varyte varo eiti kur, 

eiti, atsidaužti. Lyg ir neramumą tada sudaužytum.
— Beprote! žiūrėk, ką darai! Sudaužysi!
Atsimenu mamą kažinkada seniai taip sakius. Ta

da nešiau per didelį glėbį lėkščių. Su žodžiu ”beprote” 
širdis man tuk tuk tuk, rankos ėmė drebėti. Mėginau 
šlietis prie stalo, per pusę lėkščių išslydo ir terkšt ant 
žemės. Mama ilgai barėsi, o aš pusę dienos verkiau. 
Dar nebuvau tada Bartienė.

Einu dabar patvoriu. Brendu pridulkėjusiomis žo
lėmis. Kam gi mama vis mane bara? Ir, vistiek, ją 
myliu. Pranas kad susikeikia, net krūpteliu. Bet žinau, 
kad jis mane mėgsta. Kartą pasakė:

— Gerai, Mare, nemyli, tai ir nereikia. Gailėsies 
kada.

O kitąkart ir prisipažino:
— Užtenka, kad tave matau. Rupūžiote tu! Vis

tiek, esi mano žmona, ūkis mano, tu mano. Ko norė
jau, tai ir pasiekiau. Ir niekam neatiduosiu.

Kvailas Pranas. Kvailas, kvailas. Tėvai privertė 
ištekėti. Bet širdies niekas negali priverst. Einu ir 
einu palaukėm. Svėrės kad žydi geltonai, kad žydi. 
Mama sako, kad ir Lietuvoj svėrės žydėdavę.

Vaje, pasiklydau! Sustojus dairausi, o paskui bai
siai nusijuokiu. Užeita anapus kaimyno trobų. Kaip 
čia patekau? Jau man galva sukasi. Vėl mama beprote 
pavadins. Labiausiai to žodžio nemėgstu. Pranas irgi 
taip dažnai mane vadina. Man regis, kad geriausias 
mano draugas — tėvas. Jis manęs nepajuokia ir ne
bara. Ir Tonį į jį panašus. Gailė kartais man patinka. 
Panaši į Tonį, kai jis buvo jaunas. Aš myliu jaunus 
žmones. Gailė dar ilgai gyvens, kai aš būsiu jau po 
žemėmis. Aš bijau mirt. Ir vis man rodos, lyg kas 
tykotų manęs. Atsimenu, ir tas pritykojęs pirmą kar
tą pabučiavo. O paskui vis karščiau, vis labiau prispaus
davo, net kvapo netekdavau ...

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
SLA Clevelando sueigos 

dalyvių dėmesiui
©hio valstijos SLA kuopų 

veikėjai ir nariai, vykstą į 
sueigą-vakarą, įvykst antį 
lapkričio 10 d. Clevelande, 
Lietuvių salėj, esant reika
lui informacijų ir vakaro 
įėjimo ženklų reikalais pra
šomi kreiptis į SLA kuopos 
pirmininką (Vytautą Bra- 
ziuiį, 1852 Knowles Avenue, 
East Cleveland 12, telef.: 
MU 1-9404) arba Kuopos 
iždo sekretorę (M. Misči- 
kas, 9804 Empire Avenue, 
Cleveland 8, telefonas: MU 
1-8966), visą dieną. Įėjimo 
ženklus iš anksto galima 
įsigyti mūsų skelbimuose 
bei pranešimuose spaudoje 
paskelbtose vietoser

• Sofija Vizgirdienė, iŠ 
^Clevelando išvyksta gyven
ti į Santa Fe Springs, Ca
lif orni joje, kur gyvena jos 
sūnus su šeima.

• Lietuvių Piliečių Klu
bas Clevelande visu spartu
mu pradėjoruošos darbus 
savo 50 metų gyvavimo su
kakčiai paminėti.

Sukakties išvakarėse bus 
transliuojama speciali ra
dijo programa, gi iškilmės 
ir. banketas įvyks šeštadie
nį, gruodžio 1 d.

Sekmadienį, gruodžio 1 d. 
bus iškilmingos pamaldos 
abiejose lietuvių parapijų 
bažnyčiose už žuvusius Klu
bo narius.

• Clevelando Pašto Įstai
ga praneša, kad pirmadienį, 
lapkričio. 12^'d., ryšium su 
Veteranų Dienos apeigomis, 
paštas nebus išnešiojamas 
ir pašto skyriai bus užda
ryti.

Veiks tik centrinio pašto 
įstaigos registruotų laiškų, 
siuntimų ir pašto ženklų 
pardavimo skyriai.

• Svarbus SLA 14 kuopos 
susirinkimas įvyks lapkri
čio 6 d., 7 vai. vak., Lietu
vių salėj. Bus aptariami 
kuopos reikalai, nariai in
formuojami apie ruošiamą 
lapkričio 10 d, pobūvį ir pa
reigūnų pobūviui pravesti 
paskirimas. Susiri n k i m o 
metu bus galima įsigyti 
įėjimo ženklus ($2.00 su 
vaišėmis vienam asmeniui). 
Nariai prašome būtinai da
lyvauti ir nesivėliuoti!

• Charles F. Ipavec, Ju
goslavijoje gimęs ir 1928 m. 
su tėvais atvykęs į JAV, 
kandidatuoja į Cuyahoga 
apskrities Juvenile Court 
teisėjus. Atitarnavęs ka
riuomenėje jis baigė Cleve
land — Marshall teisių mo
kyklą ir įsigijo teisininko 
diplomą.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad neatsižvelgiant į tau
tybę, JAValstybėse visi ryž
tingi ir kvalifikuoti asmens

Balsuokite už

X CHARLES F. IPAVEC
Judqe - Juvenil Court

KVALIFIKUOTAS — SĄŽININGAS — NEPRIKLAU
SOMAS — RYŽTINGAS.

Joseph Stradiot, 995 Rose Blvd., Highland Hts., Ohio

• George E. Mastics, jau
nas Clevelando teisininkas, 
kandidatuoja į Ohio Valsti
jos atstovo vietą lapkričio 
6 d. rinkimuose.

G. E. Mastics parinktas 
Clevelando spaudos, tauty
bių organizacijų geriausiu 
kandidatų dėl jo pasižymė
jimo teisių srityje, dėl jo 
gyvos ir nepailstomos veik
los įvairiose, visuomenės or
ganizacijose.

G. E. Mastics buvo vienu 
iškiliausių mokinių viduri- 
niose ir aukštosiose teisių 
mokyklose. Jis yra baigęs 
ir karinę akademiją. Vedęs, 
augina 3 dukras.

Jo politinėje programoje 
pabrėžiama opozicija nau
jiems valstijos mokesčiams. 
Jis turi sveikų ir originalių 
idėjų valstijos biudžetui pa
pildyti, neužkraunant mo
kesčių naštos gyventojams.

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas

L. V. S. Ramovės Cleve
lando skyrius rengia Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimą lapkričio 24 d. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje. Programoje: šventės 
minėjimo atidarymas, mon
tažas iš Lietuvos kariuome
nės atsikūrimo. Išpildys ar
tistai ir vyrų choras. Vaišės 
ir pasilinksminimas grojant 
geram orkestrui.

Ištisą eilę metų Clevelan
de rengiant Lietuvos ka
riuomenės šventę-miųėjimą 
lietuvių visuomenė gausiai 
lankė. Tikimės, kad ir šiais 
metais mūsų malonų kvie
timą išgirs ir gausiai atsi
lankys. Ypač montažas mus 
nukels į praeitį ir primins 
jos didžiuosius darbus.

Ramovėnų Valdyba

gali siekti ir gali būti ren
kamais į valdiškus postus.

Charles F. Ipavec, turįs 
gerą teisininko patirtį ir 
tautinių grupių paramą, ti
kisi būti išrinktu lapkričio 
6 d. teisėju.

• John M. Briley, kandi
datas į JAV senatorius, pa
reiškė reikalaująs komisi
jos pavergtoms tautoms. 
Tarp kita ko, jis pareiškė: 
„Negaliu suprasti, kodėl 
Kongresas neįstengia su
kurti pavergtoms tautoms 
komisijos, su atsakomingu 
uždaviniu surinkti ir verifi
kuoti visus faktus, liečian
čius komunistinio kolonija- 
lizmo egzistavimą, ir kad ta 
informacija būtų kuo pla
čiausiai paskleista visose 
tautose — neišskiriant ir 
mūsų. Mes turime pradėti 
o f e n zyvinę propag a n d a 
prieš komunistus, kurie iš 
Kremliaus nepailsdami skel
bia esą didžiausi taikos 
apaštalai ir tautų laisvės 
saugotojai.

Tai Amerikos politikų už
davinys ir aukščiausia pa
reiga formuoti ir vadovauti 
amerikonų opinijai ir pa
ruošti ją vadovavimui, dva
siniai 
tiems, 
laisvės 
toms.

Kadangi tai nėra dar pa
daryta, aš priešinuosi nu
traukimui maisto siuntimo 
Lenkijos ir Jugoslavijos 
vaikams. Būtų barbariška, 
mano nuomone, i ' 
paramą maistu tiems, iš ku
rių mes tikimės sukilimo 
dvasios ir ruošiamės padėti 
tiems, kurie viena dieną su
kils”.

ir materialiniai 
kurie nori ir siekia 

pavergtoms tau-

VOTE 
YES

SPORTO DIENOS
LAUKO TENISO PIRMENYBĖS

Neeilinis įvykis Clevelando 
lietuvių sportiniame gyvenime 
buvo Clevelando LSK Žaibo 1962 
m. lauko teniso pirmenybės, ku
rios buvo pravestos š.m. rug
sėjo 29-30," spalio 7-8 d., ir 
spalio 12-13 d.

Tenka pabrėžti, kad oficialios 
Clevelando lietuvių lauko teniso 
pirmenybės buvo vykdomos pir
mą kartą. Varžybas pravedė LSK 
Žaibo lauko teniso sekcija, kurios 
vadovo pareigas eina Jurgis Šen
bergas.

Pirmenybes globojo Cleve
lando Amerikos Letuvių Piliečių 
Klubas, įsteigdamas Pereinamą
ją Taurę vyrų vieneto nugalėto
jui ir paskirdamas vienkartines 
dovanėles pirmos ir antros vie
tos laimėtojams. Tikrai nuošir
di LSK Žaibo tenisistų padėka pri
klauso ALP Klubui už parodytą 
dėmesį sportininkams.

Varžybų programoje buvo vyrų 
vienetas, vyrų dvejetas ir jaunių 
vienetas.

Dėmesio centre buvo vyrų vie
neto varžybos, kuriose įsiregis
travo net 10 vyrų. Buvo žaidžia
ma "Dviejų minusų" sistema.

Vyrų vieneto nugalėtoju tapo 
mūsų lauko teniso veteranas, bu
vęs Lietuvos meisteris Julius 
Smetona, kuris stebino švaria žai
dimo technika ir puikia fizine 
kondicija. Pirmas 6 vietas daly
viai pasidalino sekančiai: 

nutraukti j. j, Smetona, 2. A. Šenber
gas, 3. J. Šenbergas, 4. S. Ab
raitis, 5. L. Melsbakas, 6. Ei
mutis.

Laimėtojams dovanas įteikė ir 
dalyvius pasveikino ALP Klubo 
Direkcijos vardu Povilas Šukys.
TURNYRO EIGA

Laimėtojų pusės baigmėje su
sitiko J. Smetona ir J. Šenber
gas. J. Smetona išėjo laimėtoju 
(6:4) (6:3), nežiūrint, kad J. Šen 
bergas parodė stipresnį pasiprie
šinimą negu jo brolis Andrius.

1 S S U E

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

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

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

1010 Woodbery, Shaker Hts. 
Ohio

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

LAPKRIČIO 17 
balius šv. Jurgio 
Įėję.

LAPKRIČIO 24

D. Neolituanų 
parapijos sa-

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Delta E. Jakubs & Willtam 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

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

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

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”N0RTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

GRUODŽIO 1 D. Lietuvių 
Salės 50 metų minėjimas.

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

GRUODŽIO 31 D. LB abiejų 
apylinkių Naujųjų Metų sutiki-

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

VASARIO 16 D. LB I Apylin
kės dešimtmečio minėjimas.

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

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

Pralaimėtojų pusėje Eimutis 
eliminavo R. Malskį, pastarajam 
nepasirodžius į rungtynes. Po to 
įveikė R. Kašubą (4:6) (6:1) (7:5), 
tačiau sekančiame žaidime buvo 
eliminuotas iš laimėtojų pusės 
atkritusio S. Abraičio (6:3) (6:3).

R. Plechavičius nugalėjo A. 
Garlauską (6:2) (6:1), tačiau pra
laimėjo L. Melsbakui (6:3) (6:3). 
Vienok L. Melsbako kelias čia ir 
užsibaigė suklupus prieš iš lai
mėtojų pusės atpuolusį A. Šen- 
bergą (6:4) (6:4).

Sekančiame žaidime susitiko 
viršutinio ir apatinio skliautų 
laimėtojai -- S. Abraitis ir A. 
Šenbergas. Čia A. Šenbergas pa
tiekė antrą turnyro staigmeną, 
įtemptoje ir permainingoje kovo
je eliminavęs turnyro favoritą S. 
Abraitį (4:6) (6:2) (6:2), palikda
mas pastarąjį 4-je vietoje.

Toliau "brolžudiškoje’’ kovoje 
A. Šenbergas įveikė J. Šenber- 
gą (1:6) (9:7) (6:4), priversdamas 
pastarąjį pasitenkinti 3-čia vieta.

Tuo būdu dėl turnyro nugalė
tojo vardo baigmėje susitiko J. 
Smetona su A. Šenbergu. Nors 
šį kartą A. Šenbergas sugebėjo 
sukurti žymiai stipresnį pasiprie
šinimą, negu ankstyvesniame jų 
susitikime, vienok J. Smetona sa
vo prityrimu ir pastoviu žaidimu 
atrėmė A. Šenbergo agresyvų puo
limą ir rungtynes laimėjo (7:5) 
(6:4), tapdamas 1962m. Clevelan
do lietuvių lauko teniso meisteriu 
ir ALP Klubo pereinamosios tau
rės pirmuoju laimėtoju.

Papildomose rengytnėse dels
tos vietos, L. Melsbakas įveikė 
Eimutį (6:0) (6:0).

Vyrų dvejete dalyvavo tik dvi 
poros. J. Smetona -- A. Šenber
gas nesunkiai įveikę J. Šenbergą 
-- R. Kašubą (6:1) (6:3), liko nu
galėtojais.

Jaunių vienete nugalėtoju išėjo
K. Kliorys įveikęs V. Staškų 
(10:8) (3:6) (6:4) 3-je vietoje liko 
R. Malskus.

Jauniai sudarė dar daugiau pra- 
džiokų įspūdį. Tačiau jiems lin
kėtina neapsileisti ir ateityje sėk
mingai papildyti mūsų tenisistų 
eiles.

Vienkartines dovanėles jaunių 
pirmų 2 vietų laimėtojams pasky
rė adv. J. Smetona.

Ta pačia proga tenka pastebė
ti, kad šį sezoną LSK Žaibo te- 
nisistai pasireiškė gana aktyviai.

Rugpiūčio 11-12 d. dvi LSK 
Žaibo vyrų lauko teniso koman
dos dalyvavo Š.A. Lietuvių ko
mandinėse pirmenybėse Roches- 
teryje, dėl Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos paskirtos Perei
namosios Taurės, įsteigtos 1960 
m. Šiose varžybose LSK Žaibo 
II-ji komanda (A. Šenbergas --
L. Melsbakas) užėmė 3-čią vie
tą ir I-ji komanda (S. Abraitis -- 
J. Šenbergas) 4-tą vietą. Nugalė
tojais tapo Rochesterio LSK Sa
kalas, baigmėje įveikę Toronto 
vytį.

Rugsėjo 1-2 d. net 5 LSK Žai
bo tenisistai (A. Šenbergas, J. 
Šenbergas, S. Abraitis, L. Mels
bakas ir Š. Lazdinis) dalyvavo 
XII-jų Sportinių Žaidynių Indivi
dualinėse Teniso varžyboseWind- 
sore, Ont., Kanadoje. Vyrų dve
jete S. Abraitis -- A. Šenbergas 
iškovojo 2-trą vietą ir buvo ap
dovanoti sidabro medaliais.

Stalo teniso var
žybos Kanadoje

Londono lietuvių sportininkai, 
vadovaujami nepailstamų sporto 
vyrų kaip Stasys Navickas ir Jo
nas Brazlauskas, lapkričio 10 ir 
11 dienomis, ruošia stalo teniso 
varžybas Londone. Tam tikslui 
gauta puiki YMCA sale kuri ran-

Regina Končiūtė, Clevelando 
LSK Žaibo stalo tenisistė, pa
kviesta dalyvauti iškiliausių lie
tuvių žaidėjų III-jame "Dešimtu
ko Turnyre", š.m. lapkričio 10- 
11 d. Londone, Ont., Kanadoje.

dasi: 433 Wellington St.
Varžybose dalyvauja geriausi 

JAV ir Kanados lietuviai stalo 
tenisininkai ir bus įdomu netik 
patiems sportininkams, bet ir pla
čiajai lietuviškai visuomenei ,kas 
bus tuo stalo teniso meisteriu.

Susidomėjimas lietuvių tarpe 
yra didelis. Šias varžybas ruo
šiančiam komitetui, kiek tik są
lygos leidžia, į talką atėjo netik 
vietos bendruomenės valdyba, 
bet ir daugelis pavienių asme
nų.

Ši sporto šventė prasidės lap
kričio 10 d. 8 vai. vakare Eas- 
tern Star Temple salėje: 235 
Piccadilly st. susipažinimo vaka
ru - balimi. Netik Londono, bet 
ir artimesnių bei tolimesnių ko
lonijų lietuvius su savo draugais 
ir pažįstamais ir iš kitataučių 
tarpo, kviečiame dalyvauti.

(kk) 

"DEŠIMTUKO TURNYRAS" LON 
DONE, ONT.

Clevelando Žaibo nariai J. 
Nasvytis, Dr. A. Nasvytis, R. 
Gaidžiūnaitė ir R. Končiūtė yrą 
pakviesti dalyvauti III-jame Š. 
A. Lietuvių Stalo Tenisistų "De
šimtuko Turnyre", š.m. lapkri
čio 10-11 d. Londone, Ont. Pa
kviestųjų tarpe yra ir J. Kok- 
lienė, kuri yra išsikėlusi gyven
ti į Kaliforniją.

Žaidėjus kviečia Š.A. Lietuvių 
Stalo Teniso K-tas pagal žaidėjų 
vertinimo lentelę. Kaip žinome, į 
šį turnyrą yra kviečiami tik iš
kiliausi žaidėjai.

Vyrų grupėje varžomasi dėl 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos Clevelando Sky> 
riaus Pereinamosios Taurės įs
teigtos 1960 m., o moterų grupė
je -- dėl ALB Clevelando I-sios 
Apylinkės Pereinamosios Tau
rės, įsteigtos 1961 m. Pereitų 
metų nugalėtojai yra -- Pr. Gvil
dys ir S. Kasperavičiūtė, abu To
ronto LSK Vyties nariai.

Kiek atsimename, 1960 ir 1961 
m. šie turnyrai vyko Clevelande.

Šio turnyru pradedama 1962 
-63 m. sezono lietuviška sporti
nė veikla. s. V.

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

atstovę

PAULINA 
MOZURAITISBENNETT 

Nl 2-4450
642 Nm4iw Laie Dr.

Clevelaai 24
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KAS IR KUR?
• Vikt. Kažemėkaitis, A. 

Mikus ir dr. Adolf. Palaitis, 
visi iš Racine, Wis., užsisa
kė Ant. Smetonos mono
grafiją.

• Edvardas Liogys ir Bi
rutė Macežinskaitė lapkri
čio 17 d. susituoks Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyne. Edvardas akty
viai reiškiasi New Yorko 
scenos darbuotojų eilėse, o 
Birutė priklauso Operetės 
chorui.

• Korp. Neo - Lithuania 
Chicagoje savo 40-ties metų 
sukaktį švenčia lapkričio 10 
d. Išvakarėse, lapkričio 9 d., 
per Margučio radiją kalbės 
Vyr. Valdybos pirmininkas 
inž. Vacį. Mažeika, lapkričio 
10 d., 10 vai. ryto pamaldos 
Jėzuitų koplyčioje už mi
rusius ir žuvusius korpo
racijos narius, po pamaldų 
aplankymas mirusiųjų ka
pų šv. Kazimiero kapinėse 
ir 7 vai. 30 min. vakare iš
kilminga sueiga ir banketas 
Midwest Hotel 6 N. Ham- 
lin Avė.

Lietuviškoji Chicagos vi
suomenė maloniai kviečia
ma šioje šventėje dalyvauti.

KORP! NEO-LITHUA
NIA New Yorke, lapkričio 
mėn. 10 d. — šeštadienį — 
švenčia Korporacijos 40 me
tų sukakties minėjimą, ku
ris įvyks Maspetho Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
didžiojoj salėj, 69-63 Grand 
Avė., Maspeth, N. Y.

Pradžia — 6 vai. 30 min.
Iškilmingo posėdžio me

tu naujai pakeltiems senjo
rams bus uždėtos spalvos. 
Po iškilmingo posėdžio — 
vaišės ir šokiai grojant 
Korp! Neo-Lithuania Cle
velando orkestrui, šiose mi
nėjimo iškilmėse dalyvauti 
kviečiami visi Korporacijos 
draugai.

Pakvietimus galima gauti 
pas seniorę Danutę Mauru- 
kaitę, 84-23 116th Street, 
Richmond Hill 18, N. Y. ar
ba ten pat skambinti tele
fonu VI 6-5447 nuo 6-9 vai. 
vakaro.

PHILADELPHIA
Mirė Saulius česonis

Spalio 30 d., tik įsisklei- 
dusioje jaunystėje, mirė 
Saulius česonis, A. L. T. Są
jungos ilgamečio Philadel- 
phijos skyriaus pirmininko 
Juozo česonio sūnus.

Wisconsino stalas ALTS pobūvyje. Iš kairės: Juozas Bagdanskis, 
Stasė Petrušaitienė, Petras Šileikis, "Vasa" patalpų valdytojas -- 
John Honning, Stasys Vidmantas, ALTS East Chicago skyriaus pir
mininkas -- Kazys Pocius, Stasys Šiaučiūnas, Kazys Šimulis, Ada 
Švelnienė, Vladas Šimoliūnas ir ALTS Wisconsino pirmininkas Pet
ras Petrušaitis.

Brangiam sūnui

ALTS Rudens Lapų baliaus organizatoriai ir meno programos išpildytojai. Iš kairės: ALTS Cicero sky
riaus pirmininkas Jonas Vasaitis, ALTS East Chicago skyriaus pirmininkas Kazys Pocius, solistas Jonas 
Vaznelis, pianistas Alvydas Vasaitis ir ALTS Chicagos skyriaus pirmininkas Ignas Andrašiūnas.

RUDENS LAPU BALIUS CHICAGOJE
Baliaus sąvoka, šiandie

ną, mūsų tarpe apima gana 
plačią vakaroj i mų-pobūvių

BOSTON

grupę. Baliais vadiname 
prašmatniausius pobūvius, į 
kuriuos susirenka ponios ir 
panelės, pasirė d ž i u s i o s 
brangiausiomis suknutėmis, 
kuriuose šampano kamščių 
šaudymas susilieja su juo-

AUSTRALUOS LIETUVIAI
TALKOS METINĖS

Melbourno Lietuvių Ko
operatinė Kredito Draugija 
"Talka” atšventė savo pir
mąsias metines. Pirmųjų 
metų pelnas pinigais ne im
pozantiškas, bet atlikta pra
džia ir įgytas patyrimas 
ateičiai neįkainuojamas.

Sekantiems metams "Tal
kos” valdybą sudaro L. Bur
kus, V. Bartuška, B. Zda- 
nis, J. šniras ir J. Kalnėnas.

• Dr. Irvis Venclovas bai
gė stažą Prince Alfred li
goninėje (Sydney) ir perei
na į Sydney Universiteto 
mokomąjį personalą. Kartu

SAULIUI ČESONIUI
netikėtai mirus, JUOZĄ ir ALEKSANDRĄ 

ČESONIUS, jų šeima ir artimuosius giliai 

užjaučia ir kartu liūdi
Vilties Draugija ir
Dirvos Redakcija

STOKIME I CHOR4

Bostono Lietuvių Mišrus Cho
ras, vad. J. Gaidelio, po vasaros 
atostogų, pradėjo repeticijas 
spalio mėn. pradžioje. Artimoje 
ateityje yra numatoma trys kon
certai Bostone, Lowell Mass, ir 
New Yorke, ir ateinančiais me
tais statyti Kantatą Lietuvai pa
kartotinai, šį sykį gal su orkest
ru.

Chorai gali džiaugtis, kad jie 
turi vieną iš gražiausių būdų 
lietuvybės palaikymui, būtent 
dainą. Juk dainoje opozicijos nė
ra, yra tik jos lygis ir daugu
moje, ypač didesni chorai šia
me krašte per darbą yra pasie
kę aukštą lygį. O didieji darbai 
dar visi priešakyje, kaip visos 
lietuvybės darbe, taip ir dainoje, 
nes kol lietuviška daina skambės, 
tol lietuvis savo kalbos nenus
tos.

Labai malonu pareikšti, kad į 
chorą įsijungė gana daug naujų 
narių, tuo sustiprindami šį vie
netą, bet gali būti daug daugiau 
narių, kad mesbostoniškiai neat- 
siliktumėm nuo kitų didžiųjų ko
lonijų dainoje.

Tad mielas broli ir sese, ma
loniai prašome įsijungti į mūsų 
eiles, nepamirškite savo parei
gos, gal ne tiek kaip choristai, 
bet kaip lietuviai dainų tautos na - 
riai.

Juk mes turime savo tautos 
praeitį ir ateitį ir esame įbrėžę 
daug lapų pasaulio istorijoje, tat 
negalime žūti. Tik per darbą, 
pasiryžimą galime atsiekti pil
no savo tikslo ir pasitenkinimo.

Repeticijos vyksta penktadie
niais 7:30 v. ir sekmadieniai 7 
v.v. Tautinės s-gos namuose. 
Lauksime visų geros valios lie
tuvių. (Ii)

ko, klyksmo ir trukšmo jū
ra ir kuriuos šiandien dau
gelis iš mūsų smerkia dėl jų 
prabangumo, kai tėvynė 
kenčia žiaurią vergiją. Ba
liumi taip pat vadiname ir 
kultūringą bendrami n č i ų 
subuvimą, prie gražiai ir 
kukliai paruoštų valgiais 
stalų, kur galima netik pa
doriai pašokti bei pasilinks
minti, bet taip pat pasiklau
syti geros meniškos progra
mos, pasidalinti mintimis, 
susipažinti, ir kur dažnas 
per visą vakarą nei nepa
liečia alkoholinių gėrimų. 
Prie pastarosios grupės pri
skirtinas ir ALTS Chicagos, 
East Chicagos ir Cicero 
skyrių suruoštas spalio 27 
d. "Vasa" klubo patalpose, 
Chicagoje, vakaras. Patalpa 
mums nauja, neseniai pa
statyta, moderniškai įreng
ta, tik sienos iš cementinių 
blokų daro garažo įspūdį ir 
tuo žinoma mažina salės kil
mingumą.

Meninę programą išpildė 
operos solistas bosas Jonas 
Vaznelis. Akompanavo Al
vydas Vasaitis. Pirmiausia 
jis padainavo Kačanausko 
"Sodą", Loewes "Laikrodį” 
ir Don Bazilio ariją iš ope
ros Sevilijos kirpėjas. Sve
čiams nepaliaujamai prašant, 
dar padainavo Rogers ir 
Hammersteino vasaros ari
ją iš Oklahomos. Gi vaka
rui įpusėjus, visų malo
niam nustebimui, be akom- 
ponimento, dar padainavo 
plėšikų ariją iš operetės

"Kornevilių Varpai”.
Svečių tarpe be savų dar 

atsilankė SLA pirmininkas 
P. Dargis, ALTS Wisconsi- 
no pirmininkas Petras Pet
rušaitis.

V. A. Račkauskas

jis numato ruoštis ir chi
rurgo specialybei.

• Dail. H. Šalkauskas 
konkursinėjemeno parodoje 
Wollongony mieste laimėjo 
premiją už akvarelę "Night 
Landscape”. Premijuotas 
paveikslas lieka miesto nuo
savybėje.

Dirva metams 
tik $lo.oo

laisvosios Lietuvos stalas. Iš kairės pirmoje eilėje: ALTS East 
Chicago pirmininkas Kazys Pocius, Laisvosios Lietuvos atstovas 
Bruno Macenskis, ALTS Chicago skyriaus pirmininkas Ignas Andra
šiūnas. Stovi: Laisvosios Lietuvos atstovas Vincas Kačinskas, An
tanas Būga, Vaclavas Donis, Verutė Markauskienė, Stasys Šiaučiūnas 
ir Jurgis Astrauskas.

Neolituanų stalas. Iš kairės: Juozas Gaška, Kostas Ramanauskas, 
Vincė Jurkūnienė, inž. Jonas Jurkūnas, Genė Modestavičienė, Stasys 
Mankus, Cezaris Modestavičius, Teresė Gaškienė ir Leonas Land- 
raitis iš Bostono.

A. A. SAULIUI ČESONIUI

mirus, jo tėvams JUOZUI ir ALEKSANDRAI, 

broliui ALGIUI ir sesei DALIAI reiškiame gilią

užuojautą ir kartu liūdime

Petras ir Eleonora Mitalai Jaunųjų bendraminčių stalas ALTS Rudens Lapų baliuje. Iš kairės: 
Regina Česaitė, Edas Modestavičius, Stasys Mankus, Aušra Poškai- 
tytė, Algis Saulis, Dalė Gotceitienė-Benokraitytė ir Švitrius Gotcei- 
tas.

Verutė Markauskienė pasiūliusi 60 dolerių už tortą, jį laimėjo ir 
išdalino visiems svečiams. Iš kairės: ALTS East Chicago skyr. pir
mininkas Kazys Pocius, Verutė Markauskienė, Bronė Paplėnienė ir 
Vincas Kačinskas. V.A. Račkausko nuotraukos

L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania 
Chicagoje

Maloniai kviečiame Jus atvykti i 
L. S. T. Korp! Neo-Lithuania

40 metų sukakties paminėjimo
ŠVENTĘ

įvykstančią lapkričio 10 d.
Midwest Hotel patalpose,

6 No. Hamlin Avė., Chicagoje.

Apie Jūsų sutikimą šventėje dalyvauti 
ir atvykstančiųjų asmenų skaičių prašome 
pranešti iki lapkričio 8 d.

Juozui žemaičiui 
HE 6-2231 nuo 7 - 9 vai. vak.

ŠVENTĖS P R O G R A M A
1. 10 vai. Pamaldos už korporacijos mirusius 

Jaunimo Centre, 5600 So. Claremont Avė.
2. Po pamaldų vykimas (šv. Kazimiero kapines 

ir gėlių uždėjimas ant mirusiųjų kapų.

3. 7:30 v. v. Iškilminga Korp! Neo-I.ithuania 
sueiga. Miihvest Hotel.

■1. L.S.T. Korp! Neo-Lithuania junjorų kėlimas 
Į senjorus. '

5. Vakarienė ir šokiai.
šokiams gros Balkan Strings orkestras.

Įėjimas: $5.00 Studentams: $3.00
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