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Duonos trukumas Sovietijoje
SAUSRA, KOLŪKIEČIŲ PASYVUS SABOTA
ŽAS IR PATIES CHRUŠČIOVO NETIKĖS ŪKI
NINKAVIMAS PRIVEDĖ SOVIETUS PRIE TO
KIOS ŽEMĖS ŪKIO KRIZĖS, KAD NET TEKO 
ĮVESTI DUONOS NORMAVIMĄ. — MASINIS 
KVIEČIŲ PIRKIMAS SUKĖLĖ DŽIAUGSMO 
AUGINTOJŲ SLUOKSNIUOSE, TAČIAU KAR
TU BIJOJAMA, KAD BUVO PRALEISTA PRO

GA PAVEIKTI SOVIETŲ POLITIKĄ.

------------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------- —
Maskvos radijas nutraukė savo 

programą ir geriausias sovietų 
pranešėjas Levit'anas, kuris 
skelbė visus didžiuosius laimė
jimus 2 D. karui baigiantis, pra
nešė tautai, kad Nikita Serge- 
jevičius Chruščiovas nutraukė 
savo atostogas ir nuvyko įrugia- 
piūtę žemutinės Volgos srityje. 
Ką jis ten darė, barėsi ar gal 
pats su kolūkiečiais rinko pa
bertus grūdus, šiuo tarpu dar ne
žinoma. Viena aišku, kad jo įsi
kišimas nieko nepadėjo. Užpraei
tą savaitę Sovietų Sąjungos did
miesčiuose buvo įvestas duonos 
pirkimo normavimas. Pagal kor
telę asmuo gali nusipirkti du 
kilogramus juodos ar vieną ki
logramą baltos duonos. Normos 
pakenčiamos, nors reikia atsi
minti, kad duona ten yra pagrin
dinis maistas. Iš kitos pusės -- 
kokia tai atestacija santvarkai 
ir "planingam” ūkiui, kuris pri
ėjo prie tokios būklės taikos me
tu! Kartu Sovietų Sąjunga praktiš
kai nupirko visą Kanados kviečių 
derlių -- 235 milijonus bušelių 
(1 U.S. Bushelis — 35,24 litrų), 
58,5 milijonus bušelių Australi
joje, kur sau rezervavo teisę pirk
ti papildomai dar 64,5 milijonus 
bušelių. Viso už kviečius sovie
tai turės sumokėti per 600 mili
jonų dolerių.

Kas gi privedė prie tokios ka- 
tastrofingos padėties? Priežas
čių buvo keletą:

* sausra, nors ir nevisoje So
vietų Sąjungoje; Lietuvoje der
lius buvo pakenčiamas;

* kolūkiečių kova už būvį;
* Chruščiovo žemės ūkio po

litika.
Chruščiovas, tikėdamasis pa

Šiandien ir rytoj
TŪKSTANČIAI vakariečių turistų, kurie kasmet lanko Ju

goslaviją, yra gundomi palankiai spręsti apie Tito režimą iš 
gražių Adriatikos paplūdimio vilų ar Terazine bulvare pasi
vaikščiojimų, kur krautuvių vitrinose išdėstytos prekės skirtos 
ne eiliniam jugoslavui, o aukštiesiems Tito režimo valdininkams 
ir turistams.

Jugoslavijoje susiduriama su vienu reiškiniu, kuris komu
nizmo stengiamasi nuslėpti, būtent bedarbe. Krašte yra daugiau 
kaip 200,000 bedarbių. Būtent, 7% galinčiųjų dirbti ieško darbo. 
Ir veltui. Nuo 1955 metų bedarbių skaičius padidėjo net penkis 
kartus...

Bedarbių didėjimą iššaukia blogai tvarkoma komunistinė 
ekonomija. Išpaikintas vakariečių kreditų, Tito rėmė įmones, ku
rios teneša tik nuostolį. Jugoslavas darbininkas priverstas kas
dien dirbti net po 12 valandų, o jo mėnesinė alga nėra didesnė 
kaip 15,500 dinarų (25 doleriai). Specialistas gauna apie 30 dol. 
mėnesiui. Aišku, su šeima darbininkui nelengva pragyventi iš 
tokio atlyginimo ir jis yra priverstas dirbti šeštadieniais ar net 
sekmadieniais, po 60 valandų savaitėje, kad užsidirbus mėnesiui 
kokius 50 dolerių. Ar tai nėra darbininkų išnaudojimas?

Komunistinis režimas nepajėgia aprūpinti visus darbu, štai 
kodėl Jugoslavija leidžia savo gyventojams vykti į užsienį ieš
kotis darbų. Išvykstantieji registruojasi ne kaip bedarbiai, bet 
turistai. Vakarų Vokietijoje šiuo metu dirba virš 100,000 jugo
slavų, Anglijoje 20,000, Prancūzijoje 40,000. Čia jie uždirba 
4-6 kartus daugiau negu namuose ir siunčia savo uždarbį šei
mai Į Jugoslaviją. Dirbdami užsieny jie išsilavina prie moder
niškų mašinų ir grįžę gali užimti specialistų vietas.

Tai dar vienas įrodymas, kad komunistiniam režimui išsi
laikyti reikalinga kapitalistinių kraštų pagalba. Aišku, apie tai jų 
propaganda nieko nesako.

¥

TELŠIUOSE turguje du darbininkai susitiko iš gretimų kol
chozų.

-- Kaip jums pavyko taip greitai šiais metais nuimti derlių? 
-- teiraujasi pirmasis.

-- Mus aplankė rajono komiteto sekretorius, kuris paaiškino 
kaip reikia daryti!

--Ir jo patarimai jums pagelbėjo?
-- Mes užsirašėm viską, ką jis mums patarė, bet darėme 

priešingai... ir viskas gerai pasisekė!
(vg)

didinti derliu, įsakė galutinai baig 
ti su trijų laukų sistema, kuri 
be abejo yra primityvi, bet iš
plaukusi iš ten esančių sąlygų.

"Mes užkariavome erdves"

Jis įsakė forsuoti kukurūzų ir 
cukrinių runkelių gamybą. 41 mi
lijonas hektarų pievų ir ganyklų 
turėjo būti papildomai suarta. Jei 
iš hektaro būtų gauta po 300 dvi
gubų centnerių kukurūzų, 200 dv. 
c. cukrinių runkelių ir 200 d. c. 
pašarinių pupų ar žirnių, tie pa
pildomi hektarai turėtų duoti 12 
milijonų tonų mėsos. Chruščio
vas: "Tai kiekis, kuris mums 
reikalingas, kad pavijus Ameri
kos standartą."

Žinomiausių sovietų žemės 
ūkio specialistų, K.A. Timirja- 
savo vardo žemės ūkio akademi
jos profesorius paskelbė viešą 
atgailą. Girdi, jie klydę reikalau
dami pūdymų ir trilaukės siste
mos. Tie, kurie nenorėjo sutik

ti su forsuotu šakniavaisių sodi
nimu, buvo viešai pasmerkti, ta
čiau tokių visdėlto atsirado ir jie 
greitai pasirodė buvę teisūs.

1962 m. Sovietų Sąjungos ja
vų derlius buvo rekordinis, pa
siekęs 147,5 milijonus tonų, ta
čiau užplanuota buvo daugiau -- 
163 milijonai tonų. Bet, kad pa
siekus užplanuotą skaičių,trūko 
30 milijonų tonų trąšų, 1,5 mili
jonų traktorių, 800.000 sunkveži
mių...

Čia prisidėjo kolūkiečių tylus 
pasipriešinimas. Reikia atsimin
ti, kad kolūkiečių pragyvenimo 
šaltinis yra ne tiek jų darbas ko
lūkyje, kiek tai, ką jie užsiaugi
na ir pasigamina privačiai. Su
mažinus ganyklas, kolūkiečiai 
savo privačius gyvulius pradėjo 
šerti duoniniais grūdais, nors už 
tai baudžiama trim metais kalė
jimo. Buvo suvaržytas privatus 
gyvulių auginimas. Pagaliau su
streikavo ir patys dirvožemiai, 
negavę nei progos natūraliai at
sigauti, nei trąšų bei tinkamo ap
dirbimo. Rezultate --prieMask- 
vos kepyklų susidarė eilės...

Nors Chruščiovas ir gali ne
siskaityti su liaudies nuomone, 
tačiau alkana liaudis ir jam pa-
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ŽINIOS IŠ VISO 
PASAULIO

* JAV KONGRESAS priėmė įs
tatymą, kuriuo 1964m. sumažina
mi mokesčiai bendroje llbil, dol. 
sumoje. Įstatymas perduotas Se
natui, kur tikimasi jį priimti šiais 
metais. Mokesčių sumažinimas 
paliečia kiekvieną šeimą, kuri 
1964 m. turės tuo būdu nuo 100 iki 
200 dol. daugiau pajamų. Virš 
milijono asmenų bus visai atleis
ta nuo mokesčių. Vyriausybė mo
kesčių sumažinimu tikisi pakelti 
gyventojų pirkimo galią ir krašto 
ūkį.

* DOMINIKONŲ RESPUBLI
KOS karinis sukilimas, nuvertęs 
prezidentą Bosch ir jo vyriausy
bę, iššaukė keistą JAV vyriausy
bės reakciją. Sukilėliai savo žygį 
motyvuoja komunistų infiltracija 
ir karo su Haiti pavojum. Krašto 
ūkis taip pat buvęs netoli katas
trofos. Sukilimo vadovybėje yra 
keli generolai, prisidėję prie dik
tatoriaus Trujillo nuvertimo. Tuo 
tarpu JAV vyriausybė nedelsiant 
nutraukė su Dominikos respubli
ka diplomatinius santykius ir su
stabdė ūkinę paramą...

* PREZIDENTAS KENNEDY 
pakvietė dvi kongreso komisijas 
tartis su žemės ūkio sekretorium
O.L. Freemanu ir prekybos se
kretorium L.H. Hodges dėl kvie
čių pardavimo galimybių Sovietų 
Sąjungai.

Iki šiol buvo paneigiamos bet 
kurios žinios apie Sov. Sąjungos 
siūlymus tokiam sandėriui.

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo jaunučiai treniruojasi... Vyt. Maželio nuotrauka

PIRMOSIOS ŽIEŽIRBOS GAISRO NESUKĖLĖ...
Šešerius mėnesius teko luktel

ti, ligi rugsėjo 12 d., kad depu
tato Lionei Brizolos jau nuo se
nai agituojami puskarininkiai pa
keltų kardą prieš pačių brazilų 
rinktą vyriausybę. Ačiū Apvaiz
dai, šį kartą puskarininkių ran
komis iškeltas ginklas pasirodė 
esąs daug sunkesnis, negu jį iš- 
kėlusios rankos.

Apie šį kraštui tragiškai-ap
gailėtiną įvykį sostinėje Brasi- 
lia rugsėjo 13 d. spauda ir radi
jas taip pranešė: "Brazilijos že
myno kariuomenė vakar sugniuž
dė pačioje savo užuomazgoje su
kilusius Karo Laivyno ir Karo 
Aviacijos puskarininkius. Vie
nas sukilėlis žuvo ir trys buvo 
sužeisti. Sukilimą malšinusieji 
daliniai, anksti rytą, labai grei
tai užėmė sukilėlių atsparos taš
kus Karo laivyno ministerijoje 
ir Telefonų bendrovės pastatuo-

Dar lieka daug minų pašalinti...

J. ŠATORIUS
Dirvos korespondentas

Brazilijoje

se. Rugsėjo 12 d. popietinėmis 
valandomis buvo užimti paskuti
niai sukilėlių lizdai vienoje 
Brazilijos aviacijos bazėje".

Tai tik toks yra buvęs lakoniš
kas pranešimas apie sukilimą, 
kuris yra grėsęs užsidegti į di
delį gaisrą, jeigu tik būtų kiek 
geriau organizuotas... Tada būtų 
nepasitenkinta tik vienu praneši
mu! Kodėl gi šie kariai pasišiau
šė prieš savo valdžią?! Atsaky
mas, kuris yra labai trumpas, 
nesigilina į esmę, į kitas šio su
kilimo priežastis. Štai jis: 
"Aukščiausiojo Teismo nutari
mas, atmetęs ir panaikinęs Vyr. 
Rinkimų Tribunolo nutarimą,kad 
aktyvios tarnybos puskarininkiai 

negali būti renkami į krašto par
lamentą, yra davęs akstiną, kad 
puskarininkiai ginklu pakeistų 
Auščiausiojo Teismo sprendimą. 
Teismas nusprendė, kad pusk. 
Aimare Zoch Cavalheiro išrink
tas parlamento nariu 1962 m. iš 
Rio Grande do Sul provincijos, 
pagal krašto konstitucijos 138 
str., negali būti parlamento na
riu".

Sukilimas prieš valdžią, jeigu 
jis nepavyksta, turi visada pana
šias pasekmes: nugalėtieji pri
valo keliauti į kalėjimus, kad at
pirktų savo nuodėmes. O tokioje 
Sov. Rusijoje, kuri "savo dūšios 
gilumoje" šiam maištui pritarė, 
sukilėliai būna iššaudomi! čia, 
Brazilijoje, kol kas pasitenkina
ma kalėjimu. Tačiau, Rio de Ja- 
neiro kalėjimai, į kur buvo nu
tarta 564 sukilėlius su jų vadu 
pusk. Antonio Prestes da Paula 
perkelti, yra taip perpildyti kri
minalinių nusikaltėlių, kad net 
paskutiniesiems trūksta vietų. 
Rastas saliamoniškas sprendi
mas: kadangi arti krantų prie Rio 
miesto nesama salų - kalėjimų, 
tad sukilėliai tapo sugrūsti į 
"Raul Soares" laivą ir šis, nai
kintojų saugojamas, nuleido in
karą Guanabaros Įlankoje.

Maištas buvęs užgniaužtas pa
čioje užuomazgoje! Sakoma, kad 
tuo pat metu turėję sukilti puska
rininkiai ir kitose krašto įgulose, 
bet... dėl labai prastų ryšių tik 
sostinės Įgula tesukilusi.

Vedant tardymą aiškėja, kas 
yra buvę faktinieji šio sukilimo 
organizatoriai. Pagal laikraščio 
"O Globo" 1963.IX.19teigimą, ve
damos bylos tardymas parodęs, 
kad komunistai organizavo šį per 
versmą; gi 90% Prie maišto pri
sidėjusių puskarininkių galvoję, 
kad jie rėmę judėjimą, kurio 
tikslas buvęs, kad puskarinin
kiams būtų leista būti renka
miems į parlamentą. Sukilimo
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vojinga. Katastrofinga būklė že
mės ūkyje verčia mažinti išlai
das karo reikalams ir erdvės už
kariavimui. Skaičiuojama, kad 
JAV ir Sovietų Sąjunga karo rei
kalams išleidžia panašias sumas 
-- po 50 bilijonų dolerių, tačiau 
JAV-bėm tai sudaro tik 10% visų 
tautos pajamų, sovietijoje -- per 
30%. Žemės ūkio krizė privertė 
sovietus siekti ginklavimo suvar
žymo. Už tat ir Maskvos sutar
tis. Tačiau... jei sovietams taip 
buvo reikalinga Maskvos sutar
tis, kad įrodžius savo piliečiams, 
kaip galinga yra jų plačioji tė
vynė, kodėl Vakarai neišnaudojo 
tos sunkios sovietų būklės?

Pereitą mėnesį -- kaip tik per 
‘pavergtųjų savaitę* Sovietų Są
jungoje viešėjo JAV žemės ūkio 
Sekretorius O. Freeman, kuris 
Chruščiovui įteikė indėnų taikos 
pypkę! Argi jis nieko nematė ir 
nieko nežinojo? Žinoma, sovie
tai jam nerodė, ko nenorėjo; vi
siems pranešimams apie žemės 
ūkio padėtį jie jau prieš mėnesį 
įvedė griežčiausią cenzūrą, ta
čiau spekuliantai visdėlto šį bei 
tą nujautė, nes jaurugpiūčiomėn. 
pabaigoje javų kainos pradėjo po 
truputį kilti, nors turėtų norma
liai kristi. (JAV kviečių kainos 
dėl vyriausybės primokėjimųyra 
50-70 centų didesnės už pasauli
nes kainas. JAV turi atsargoje 
kviečių už 2,5 bilijonų dolerių).

Kanados kviečių biznis su so
vietais susilaukė pavienių asme
nų kritikos, kaip pvz. šen. P. 
Douglas (dem. Illinois), nes pra
leista proga politiniai išnaudoti

sovietų sunkumus. JAV galėjo 
Kanados kviečius nupirkti ir pas
kui parduoti sovietams su tam 
tikrom sąlygom. Bet tai pavie
niai balsai, plačiau dabar kalba
ma apie pačių amerikiečių kvie
čių pardavimą komunistams. 
Freemanas net išsitarė, kad jis 
sutiktų su tokiu bizniu, nors tie 
mokėtų ir mažiau negu kviečiai 
kainuoja JAV. Bėda, kad sovietai 
kol kas amerikiečių kviečių nesi- 
siūlė pirkti. Pagaliau jų jau nu
pirkti kiekiai galėtų išmaitinti 
pusę JAV gyventojų, (tie, žinoma, 
duonos suvartoja daug mažiau už 
rusus). Reikia neužmiršti, kad 
sunkumų su išsimaitinimu turi ir 
antras komunistinis milžinas -- 
Raudonoji Kinija. Atrodo, kad tiek 
Sovietija, tiek Kinija tuos sunku
mus visdėlto nugalės —dėl kapi
talistinių valstybių palinkimo į 
bet kokį biznį.

Brazilija...
(Atkelta iš 1 psl.)

vadas pusk. Presto suimtiems 
karininkams sostinėje pareiškęs: 
"Mes dabar įsteigsime jungtinę 
socialistinę respubliką. Kariški 
laipsniai bus panaikinti: visi bus 
lygūs! Žmonės patys save val- 
dysis! Mes, kaip centrinės val
džios atstovai, paskirsime savo 
tarpininkus provincijose. Nepa
darysime jokios skriaudos jūsų 
šeimoms. Taip, dabar mes val
dome kraštą. Gaila, kad aš netu
riu ganėtinai ginklų, kad juos per
davus 3000 lauko darbininkų sos-

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių Įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp. 
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gi f t Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III.. 60629

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas.

šiai Įmonei vadovauja ir greitai patarnavimus atlie
ka, turį daugelio metų siuntinių siuntimo srityje patyri
mą, EDVARDAS ŽUKAUSKAS ir VYTAUTAS ŽUKAUS
KAS.

Kalėdiniai maišto siuntiniai iš JAV ir Danijos dabar 
siunčiami papigintomis kainomis.

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

1963 m. rugsėjo 27 d.

SPAUDA IR MES Miškinis

Pranas grįždamas vėlai va
kare bando pasiaiškinti žmo
nai:

-- Nepyk, aš lankiau 
gantį draugą.

-- Kaip vadinasi tas 
draugas?

-- O, jis taip sunkiai
ga, kad negalėjo pasakyti savo 
vardo...

*
• Žiūrėkit, kaip kūdikis pana
šus į tėvą!

-- Aš nematau jokio panašu
mo.

-- Kaip gi. Jis be plaukų ir 
turi tik vieną dantį.*

-- Mama, nekelk manęs ry
toj anksti.

-- Kodėl, Jūrate, juk tu esi 
įpratusi keltis anksti?

--Aš nenoriu, kad diena bū
tų ilga, nes tėčiui pažadėjau 
visą dieną būti protinga...

iiiA

tinės pašonėje, kurie manęs da
bar laukia".

Laimė, kad pusk. Presto nete
ko ilgai valdyti Braziliją: po še- 
šerių valandų valdymo, jis pabė
go pirmasis, palikęs savo suklai
dintus likimo bendrus,tikėdama
si s kitų įgulų paramos..., bet 
"Deus ė o Brasileiro"! Gal šis 
bandymas ir bus buvęs tuomi ge
ras, kad pagaliau visi praregėtų 
ir suprastų, į kokią prarają rie
da kraštas.

Šis trumpas aprašymas būtų 
nepilnas, jeigu nepaminėčiau, 
kad ryšium su nepavykusiu su
kilimu į koncertą tuč tuojau pa
bandė įsijungti ir Profesinės 
S-gos. Buvo bandyta sukelti strei
kai. Tačiau pats Darbo ministe- 
ris Amauri Silva- pasikvietė pas 
save unijų vadus: jie buvo įspė
ti, kad prieš imdamiesi bet kokių 
žygių, jie privalą pagalvoti apie 
Brazilijos ateitį.

Vienok, nežiūrint šių įspėjimų 
ir plintančių gandų, kad krašte 
būsiąs įvestas apsiausties stovis, 
nuo IX. 18. pradėjo streikuoti vi
sų bankų tarnautojai. Šis strei
kas buvo paremtas Belo Horizon
te pramoninių įmonių darbininkų. 
Pagal gandus, spalio pradžioje 
CGT (Vyr. Streikų Štabas) Bra
zilijoje paskelbs visuotinį strei
ką. Esą, kraštutiniai kairieji nu
tarę nutraukti visus ryšius su 
Jango (prezidentu) ir eiti sovie
tiniu keliu. Ar toks CGT žings
nis jau reikš apsiausties stovio 
įvedimą? Sunku spėlioti, nes įvy
kiai rieda greičiau, negu sveikas 
protas gali suvokti.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nito 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas; panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

Mūsų tautai teko kelis amžius 
kovoti dėl laisvės. Toje kovoje 
nepaprastas vaidmuo teko spau
dai, jos darbuotojams.

Spauda ir šiandien didelis gink
las kovoje dėl laisvės, kurį nuo
lat reikia gerinti, tobulinti.

Išeivijoje tokių kapitalistų, ku
rie galėtų įdėti kapitalą į spaudos 
tobulinimo darbą nedaug turime. 
Lietuviška spauda verčiasi iš 
idealistinių organizacijų para
mos, skaitytojų prenumeratos ir 
skelbimų. Todėl ir reikia, kad pa
ti visuomenė eitų pagalbon mū-. 
sų spaudai, ją remtų, pirmoj ei
lėj nors prenumeruojant. O kai 
pakils laikraščio tiražas, tada 
laikraščiai susilauks daugiau 
bendradarbių, daugiau užsiau
gins stiprių žurnalistinių jėgų, 
tada laikraščių kokybė, jų kultū
ra nuolat kils.

Spauda -- tam tikras tautos 
kultūros rodiklis. Juo daugiau 
tautiečių skaito spaudą, juo la
biau ir greičiau kyla tautos kul
tūra. Tad kiekvieno lietuvio, kurs 
trokšta savo tautai gerovės ir 
siekia jos laisvės, jos kultūros 
pažangos, yra pareiga netik pa
čiam skaityti lietuviškus laikraš
čius bei žurnalus, bet ir kitų lie
tuvių tarpe skiepyti mintį, kad 
nebūtų nei vieno atsilikėlio, ku
ris neskaitytų lietuviškų laikraš
čių.

Išeivijoje, ypač JAV, turime 
absčiai lietuviškos spaudos. Ta
čiau prenumeratų gausumu nei 
viena redakcija negali pasigirti. 
Nekartą buvo per spaudą pami
nėta, kad lietuvio sodybą puošia 
gražus namelis, blizgantis auto
mobilis, kambariai apstatyti mo
derniškais baldais, bet spintelės 
su lietuviškomis knygomis bei 
laikraščiais nebesimato. Tokių 
‘šiaudinių lietuvių’ yra kiekvie
noj kolonijoje. Kai tokiems pri
meni lietuviško laikraščio svar
bą, gauni atsakymą: "Lietuviškuo
se laikraščiuose nieko įdo
maus"...

Vadinasi, jie patys nesidomi 
lietuviška spauda ir nepratina sa
vo vaikų jąja domėtis. Tėvai 
taip elgdamiesi veda savo vai
kus prie nutautėjimo.

Kas dėl to kaltas? -- Mes pa
tys. Daugiau reikėtų parodyti ini
ciatyvos spaudos platinimo rei
kalu. Prie kiekvienoslietuviųbaž- 
nyčios turėtų veikti spaudos kios
kas, kur lietuvis galėtų užsisaky
ti ir nusipirkti lietuvišką knygą, 
laikraštį.

Sąmoningas lietuvis visada, 
kiek galėdamas, seks spaudą, kad 
žinotų, kas dedasi šiame krašte, 
kas vyksta tėvynėje Lietuvoje,

kokie veiksniai veikia Lietuvos 
vadavime. Žodžiu, jis domėsis 
visais aktualiausiais mūsų tautos 
politiniais, kultūriniais, ekono
miniais reikalais. Taigi, sąmonin
go lietuvio pareiga ne tik skaity
ti daugiau laikraščių, bet ir kiek
vieną neskaitantį skatinti, kad jis 
skaitytų ir užsiprenumeruotų lie
tuvišką laikraštį. Reikia šauktis į 
kiekvieno lietuvio sąžinę, kad jis 
jaustų atsakingumą už mūsų tau
tos ateitį, už kultūros pažangą. 
O tai nebus įmanoma, jei mūsų

spauda nekils, nesiplės, jei visi 
mes nepersiimsime spausdinto 
žodžio troškimu, dvasia. Skaity
kime visa tą lietuvišką spaudą, 
kuri nepriešinga mūsų tautos in
teresams ir jos laisvės atgavi
mui. Šūkį "laukinis laikraščių 
neskaito", palikime lauki
niams.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ
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SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais metu laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama Įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

(

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI K IEK VIENO MĖN ESio lū-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDEND) N L O PIRMOS MENESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

VIEŠĖDAMI ĖHICAGeJĖ PIRKITE MAVJUĖ HIIIIERUIIJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

2.
3.

4.

1. ANTIQUE, Four Roses 86 proof
Str. Buri). VVhiskey 5th $3.98
BARNETT Prancūziškas konjakas •M h $4.98
KRON BRANNVIN AQUAV1T
švediška ..... •M h $3.98
Import. 6 metu CANADIAN
WHISKEY .............................. 5th $3.98

5. NAPOLEON FRENCH BRANDY
6. M ETA X A. Graikų brandy, 90 proof
7. V AT 69 SCOTCH Whiskey
8. BORDEAUX French vine

5th $3.35
•5th $5.75oth $4.98
M h $().98

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

importuoti!

ŠIAS SĄSKAII AS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ONIERIAMS. KLRIE.M PROCENTAI YRA SV ARBI 

GAUTI DAŽNIAI', NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

*
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IS PASAULINIO SEIMO PASALIŲ (4) V. RASTENIS

Seimas ir kunigai m

Įžengėm į trečiąjį nelaisvės, kovų, tremties ir emigracijos 
laikotarpio dešimtmetį, kaip anas kad sakė, su sustojusiu laikro
džiu. Daugeliui vis dar nebaigti sapnuoti praeities sapnai, daugelio 
dar nepabaigta kova su buvusiais Nepriklausomoje Lietuvoje reži
mais. Kitas vėl net spaudos puslapiuose susigalvojo reikalauti 
įrodymų, kad jis anais laikais nebuvęs kupranugariu... Ką gi padary
si, kai malonu gyventi praeitim ir galvotineapie gaminamą produktą 
fabrike, o apie referento ar kito kurio viršininko kėdę. Tuo labiau, 
kad toji kėdė yra palikusi apčiuopiamesnių ir gal vaizdingesnių pėd
sakų, kurių atmintimi ir aplinka lengviau gyventi, nei kvaršinti galvą 
dabartimi ar net ateitimi.

Praeitis, istoriniai įvykiai ir faktai yra neišskiriami iš gyveni
mo dienotvarkės. Bet jie neišskiriami tam, kad jais pasinaudojus, 
žmonija galėtų kurti šviesesnę ateitį. Dabartis ir jos įvykiai rodo, ku
ria kryptim gali pasukti pasaulio įvykiai.

Dabartyje stebime tendencijas, kurios gali paliesti mūsų, kaip 
lietuvių, siekius ateičiai. Akylai privalome stebėti įvykių raidą, nuo 
kurios priklausys ne mūsų vienų, bet ir eilės kitų tautų likimas. Ste
bėti, tai rodos lyg pasyvaus svečio akimis atliekamas veiksmas, 
nereikalaująs didesnio įsipareigojimo. Tuo tarpu mūsų uždavinys tu
rėtų būti žymiai energingesnėje pozoje stebėti. Stebėti ir pastebė
tas klaidas taisyti. O tai atlikti galėsime tik vieningai subūrę visas 
turimas pajėgas veiksmams, kurie sukeltų rūpestį klaidas darantie
siems.

Imkime, pavyzdžiui, tokį reiškinį iš šios šalies politinio gyveni
mo.

Rugpiūtyje iš 13 JAV Vakarinių valstijų konferencijon San Fran- 
cisco mieste susirinkę jaunųjų demokratų (Young Democrats) atsto
vai priėmė eilę rezoliucijų, kurias pasiuntė vyriausybei į Washingto- 
ną. Šitos konferencijos rezoliucijos buvo palydėtos išraudusių vyres
nių demokratų veidų. Štai, ko savo rezoliucijose siekia jaunieji demo
kratai:

1. reikalauja užmegsti prekybinius ir diplomatinius ryšius su Ku
ba.

2. reikalauja, kad NATOvyriausybės pasirašytų nepuolimo sutar
tis su Varšuvos pakto valstybėmis,

3. reikalauja, kad JAV vyriausybė siektų pagrindinių reformų 
Viet Name, grasinant atitraukti karinę ir ūkinę paramą.

Šių rezoliucijų paskatinti Californijos valstijos jaunieji demo
kratai San Diego mieste nuėjo dar toliau (žiūr. The National Obser- 
ver rugsėjo 23 d.) ir savo rezoliucijose byloja apie reikalavimus, 
kad --

JAV pripažintų Raud. Kinijos vyriausybę, kad pasikeistų 
ambasadoriais su Rytų Vokietija ir kad Kongresas panai
kintų savo anti-amerikinei veiklai tirti komisiją.

Tokias rezoliucijas skaitant, aišku, pasisakyti turėjo demokratų 
partijos vadovai. Pasisakė ir JAV prezidentas. Californijos demo
kratai kol kas išsireiškė, kad "jaunimui reikia paploti per petį už 
drąsą užimant aiškią poziciją". Prezidentas Kennedy pareiškė neži
nąs, kas atsitiko su jaunaisias demokratais, tačiau laikas dirbąs mūsų 
naudai...

50 studentų nelegali kelionė į Kubą ir arogancija sugrįžus, jau
nųjų demokratų rezoliucijos, auganti ir besiplečianti komunistų įtaka 
universitetuose -- visa tai -- "aiškios jaunimo pozicijos labui"... 
Kada tas "jaunimas" subręs, kai jam jau dabar reikia jaunus vai
dinti daugumoje sulaukus 30 metų amžiaus?

Šie faktai keliami spaudoje, klausinėjami partijų vadovai, žo
džiu, susidomėjimas nėra menkas. Tačiau anti-komunistiniam pa
sauliui tie faktai kelia šiurpą.

Šiuos faktus galėjome užfiksuoti, kaip eilinius JAV vidaus poli
tikos reiškinius. Grynai tik informacijai. Nes gi mūsų "pagrindinės 
temos" vis dar kitos. Mums šio krašto įvykiai, politiniai siūbavimai 
tiek įdomūs, kiek jie liečia tiesioginiai --Lietuvęs okupacijos nepri
pažinimą, Taigi, teisiškai mes esame Nepriklausomos Lietuvos pali
kuonys ir to mums turėtų užtekti. Toks įspūdis susidaro stebint mūsų 
politinės inteligentijos straipsnių mintis, jų tematiką.

Toji tematika, be abejonės, ne svetima lietuvio dvasiai ir šir
džiai ir būtų viskas tvarkoje, jei įvykiai ir faktai nekalbėtų už tai, 
kad mūsų laukia kiti uždaviniai ir kiti darbai, šalia memoarinių ir 
asmeninių įspūdžių iškėlimo viešumon, grįžtant vis į praeitį,bet ne
galvojant rimtai apie ateitį. Stebint šio meto įvykius artimoje ap
linkoje, neatrodo, kad laikas dirbtųmūsų naudai. Tuo labiau, kad dau
gelio tas laikas skaičiuojamas trisdešimčia metų atsilikus. (j.č.)

Kunigai delegatai seime nebuvo 
kompaktiška disciplinuota frak
cija. Pavyzdžiui, kun. Sugintas iš 
Chicagos smarkiai barėsi net ir 
ant kunigų. (Barėsi taip energin
gai, garsiai, kad garsiakalbiuo
se ir kietasienės salės skliau
tuose žodžiai susiliejo su jų pa
čių aidu, taip, kad didžios dalies 
to barimosi turinio nebuvo gali
ma pagauti. Kiek pavyko per
prasti, tai teko tiems kunigams, 
kurie nesistengia lietuvių vaikų 
mokyti melstis lietuviškai). Ar
ba, kai V. Šimkus iš Chicagos 
pabandė seimą įtraukti į talką 
kovojantiems už Aušros Vartų 
vardo įamžinimą Washingtone 
statomojoje katedroje, tai kun. 
Garšva (Draugo red.) pareiškė, 
jog lietuvių bendruomenės sei
mui netinka "imtis zakristijono 
rolės". V. Adamkavičius tuč tuo
jau pasveikino tokį pareiškimą, 
kaip sveikai patriotišką.

Žinoma, kokia buvo kun. Garš
vos intencija, reiktų gal dar pa
pildomai teirautis ir aiškintis. 
Jo pareiškime praskambėjo min
tis, kad šio seimo balsas vistiek 
nebūtų išklausytas, nes ten yra 
savi nusistatymai, sava tvarka, 
kuriai nurodymai iš šalies nepa
geidaujami. Bet patarimas sei
mui nesiimti zakristijono rolės 
visgi implikavo, kad bendruome
nės seimas yra "žemiškiems" 
reikalams ir jam nedera kištis 
į bažnytinius reikalus. Tokiame 
patarime glūdėjo "bendruomenės 
nuo bažnyčios atskyrimo" min
tis...

Bet ne vien kun. Garšva tyčia 
ar netyčia pažadino tokią mintį. 
Ją žadino ir visa minėtoji seimo 
atmosfera.*

Gal kun. Garšva, įspėdamas 
seimą netapti zakristijonu, ban
dė tik dvasininkų sluogsnius ap
saugoti nuo pašaliečių įsikišimo 
į jų sritį. Bet tas pažadino min
tį, kad ir veiklūs visuomenininkai

*) Žr. Dirvos 109 nr.

APAČIOJE: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo banketo da
lyviai. Sėdi iš kairės: B. Bieliu- 
kas, E. Jurkevičienė, dr. Br. Ne- 
mickas, J. Jurkevičius, V. Raste
nis, V. Skirgaila ir kt.

S. Dabkaus nuotraukos 

kunigai bei uolūs jų bendradar
biai irgi spusteltų stabdžius sa
vo užsimojimams persunkti lie
tuvių bendruomenės veikimą ir 
gyvenimą dvasiškijos globos, 
priežiūros ir vairavimo atmos
fera. Kitaip, koegzistencija gali 
virsti rezistencija...

Tą liudija, pavyzdžiui, ir Aus
tralijos lietuvių bendruomenė. 
Ten kunigai (kapelionai) buvo at
sidūrę visiškai atvirame konflik
te su bendruomenės vadovybe, 
reikalaudami sau plačios kontro
lės bendruomenėje. Bet nei va
dovybės, nei bendruomenės ma
sių tuo savo užsimojimu jie vi
siškai "nepaklupdė".

J. Bachunas, darydamas pra
nešimą Australijos lietuvių bend
ruomenės vadovybės vardu, ma
žai tekalbėjo, nes (visiems sek
tinas pavyzdys!) iš anksto išdali
no pranešimą.išspausdintą ir pa
sirašytą paties to krašto lietuvių 
bendruomenės pirmininko. Jis tik 
atkreipė seimo dėmesį į tai, kad 
salėje yra iš Australijos atvykęs 
kun. Vaseris ir sveikino jo daly
vavimą čionai, reikšdamas viltį, 
kad pabuvojęs šiame seime, kun. 
Vaseris gal tapsiąs uolus bend
ruomenės veiklos rėmėjas...

Kas buvo jau skaitęs spausdin
tąjį pranešimą iš Australijos ir 
kas žinojo, kad kaip tik kun. Va
seris buvo smarkiausias bendruo 
menės vadovybės oponentas ir 
reikalautojas, kad bendruomenė 
daug daugiau paklustų kapelionų 
direktyvoms, negu ji leidosi, tas 
pajuto atitinkamą "trupinį drus
kos" tame J. Bachuno pasveiki
nime...

O Australijos pranešime buvo 
tarp ko kita parašyta: "Viena iš 
daugiausiai nemalonių (sunkeny
bių), tai lietuvių katalikų kapelio
nų ir Katalikų Federacijos vado
vų neigiamas nusistatymas prieš 
B-nės Vadovybę, įtarinėjant, kad 
bendruomenei vadovauja katali
kams nepalankūs ar religiškai in
diferentiški. Ypač buvo puolamas 
B-nės organas "Mūsų Pastogė" ir 
redakcija. Katalikų Federacijos 
leidžiamajam (laikraštyje) "Tė
viškės Aidai" buvo dedami ypač 
nekultūringo lygio, B-nės vado
vybę niekiną straipsniai. Laike 
paskutinio pusmečio, prie Austr. 
Liet. Katalikų Federacijos vairo 
atsistojus nuosaikesniems žmo

nėms, reikalai pasitaisė į gerą
ją pusę. Šiuo metu puolimų nebė
ra, bet santykiai vis dar šaltoki. 
Laukiame ir čia tolimesnio pa
gerėjimo".

Ar J. Bachuno linkėjimas (kad, 
kun. Vaseris,'stebėdamas seimą, 
persiimtų bendruomenės veiklos 
rėmimo dvasia) išsipildys, dar 
nežinia. Tuo tarpu, sako, jis ban
dęs reikalauti iš seimo rezoliuci
jų komisijos, kad ji arba išbrauk
tų iš Australijos krašto valdybos 
pranešimo cituotąją pastraipą, 
arba pasiūlytų seimui priimti jo 
(kun. Vaserio) protesto pareiški
mą prieš tą pranešimo vietą. 
Bet rezoliucijų komisija nesi
jautė esanti kompetentinga cen
zūruoti kraštų vadovybių prane
šimus, nei kompetentinga inkor
poruoti į seimo rezoliucijas sei
mo svečio pretenzijas, neišplau
kiančias iš seimo posėdžių turi
nio. O seime buvę nei kunigai, 
nei kiti uolūs katalikai nerado 
reikalo smerkti Australijos Lie
tuvių Bendruomenės krašto va
dovybę už savarankumą (net ir 
prieš kapelionų manifestą), nes, 
turbūt, kaip ir kun. Garšva, bu
vo tokios išmintingos nuomonės, 
jog nereikia stengtis visą lietuvių 
bendruomenę verst: "zakristijo- 
nija" a r, sakysim, Katalikų Fede- 
racijos kopija.

O visdėlto ne visiems kuni
gams (ir už kunigus kunigiškes- 
niesiems) buvo lengva būti to- 
kiemas santūriems, kai seimas 
priėjo prie jam artimesnio rei
kalo, būtent, prie vyriausios PLB 
vadovybės rinkimų.

Kai paaiškėjo, kad siūloma pa
sirinkti vieną iš dviejų galimybių 
ir kai buvo paskelbti du kandida
tų sąrašai, iš kunigų tarpo pa
sklido salėje įspėjimas, kad 
Jungtinių Valstybių (Clevelando) 
sąrašas... masoniškas!

Seimo atmosfera, o taip pat ir 
jo sudėtis teikėgana patikimą pa
grindą spėti, kad toks "smūgis 
žemiau juostos" Clevelando są
rašo perspektyvas visiškai su
naikins. Jei būtų buvęs pavarto
tas net ir menkesnis baubas, sa
kysim, jei būtų įspėta, jog Cle
velando sąrašas perdaug tau- 
tininkiškas (du iš penkių -- 
žinomi Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos veikėjai, Dirvos 
bendradarbiai bei rėmėjai, o ki
ti trys irgi su tautininkais bei 
Dirva taikingos koegzistencijos 
santykiuose), tai ir to jau, atro
dė, galėjo būti gana tokiam są
rašui pasiųsti "į krepšį". O čia 
dabar -- masonai! Svarbiausia 
tiems "masonams" nebuvo pro
gos nei nuneigti, nei prisipažinti, 
ar jie turi ar neturi kokį supra
timą apie masonus, nekalbant jau 
apie priklausymą...

Bet balsavimas buvo slaptas. 
Po ilgokai trukusio balsų skaičia
vimo (Dėl to, kad iš 64-ių bal
suojančių buvo gautos 65 korte
lės, bet viena tuščia, tad komisi
ja užtruko svarstydama, ką da
ryti su tokiu neaiškiu "balanso 
nesusiėjimu"), paskelbtas rezul
tatas šiek tiek nustebino visus, 
vienaip ir kitaip balsavusius. Nes 
už Toronto sąrašą balsavusieji 
jautėsi balsavę už aiškų daugu
mos favoritą, o už Clevelandą 
balsavusieji jautėsi atlieką be
veik beviltišką bandymą... O re
zultatas — už Torontą 26, už 
Clevelandą 38.

Taigi, nei atmosfera, nei žai
biškas spustelėjimas "masonų" 
baidykle daugumos nepaveikė. 
Reiškia, lėmė pažiūra, kad bend
ruomenė yra lietuvių, ir čia 
lietuvių rūšiavimas "gerais kata
likais", "masonais", "indiferen
tais" ar kaip kitaip atidedamas i 
šalį, kaip atidedamas ir rūšiavi
mas pagal partijas.

Betgi rūšiuotojų "kietasis 
branduolys" dar stengėsi nepasi
duoti. Nusprendus, kuris sąrašas 
(t.y., iš kurio krašto) renkamas, 
dar turėjo būti galutinis balsavi
mas už sąraše pasiūlytus as
menis. Tuojau po pirmojo balsa
vimo padarytos pertraukos metu 
"kietasis branduolys", kuriame 
sukosi kone visi atstovai - kuni
gai ir koks tuzinas kitų, turėjo 
gyvą pasitarimą salės kampe, po 
kurio pasklido instrukcija antra
jame balsavime nukreipti balsus 
verčiau į kitus mažiau ryškius 
kandidatus, bet tik nebalsuoti už 
"masonus". (Kad tai būtų įmano
ma, originalinis penkių kandidatų 
sąrašas tapo papildytas dar tri
mis kandidatais).

Ši pastaroji instrukcija kiek at
sispindėjo asmeniniame balsavi
me: "aiškiausi masonai" gavo po 
keliolika balsų mažiau, negu "ne 
taip aiškūs masonai"... Tuo būdu 
originaliajame šio sąrašo penke
tuke jauniausias kandidatas gavo 
daugiausia balsų, o vyriausias ir 
garsiausias -- mažiausia.

Bet tuo pačiu metu paaiškėjo, 
kad "anti-masonų" kietasis bran
duolys mažiau ar daugiau įtakos 
teturėjo tik trečdaliui atstovų. 
Visas originalinis J.A.V. sąrašo 
"masoniškasis" penketukas tapo 
išrinktas ne mažiau kaip dviem 
trečdaliais balsų: už "patį di
džiausi masoną" (suprask, Ba- 
chuną!) balsavo 67 su kaupu nuo
šimčių rinkimuose dalyvavusių 
atstovų, o "už antrą iš eilės" 
(Nasvytį) -- beveik 74%... (Už 
jauniausi "masonų bendrininką", 
Kamantą, tais ar kitais sumeti
mais, nebalsavo tik keturi iš 64- 
ių).

Taigi ir čia nei "atmosferi
nis", nei "smogiamasis agitaci
nis" spaudimai lemiamos įtakos 
nepasiekė. Arba, jei pasiekė, tai 
bene priešinga linkme. Kadangi iš 
anksto prieš tokios linkmės įtaką 
nusiteikusių seime tebuvo "trupi
niai".

Visa tai davė dar kiek papildo
mas medžiagos samprotavimams 
apie tai, kaip visuomenėse 
gimsta ir bręsta nusiteikimai 
"atskirti bažnyčią nuo vaisty-

(Nukelta į 4 psl.)
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BOSTONO SUBATVAKARIAI PRADĖJO

Paskutinę šių metų vasaros 
dieną, rugsėjo 21, vėlai vakare 
buvo pradėtas penktasis kul
tūrinių subatvakarių sezonas 
Bostone. Kaip visada, parengi
mas įvyko dailiuose ir naujai 
paremontuotuose ALTS-gos Bos
tono sk. namuose.

Subatvakariams rengti komisi
ja liko ta pati -- su inž. Ed., 
Cibu prieky. Nuolatinio komi
sijos nario Ant. Vilėniškio 
sveikata po truputį taisosi, tai 
vėliau gal galės aktyviau į dar
bą įsijungti ir didžiai rūpestin
ga bei ištikima subatvakariųšei
mininkė Ona Vilėniškienė.

Šio subatvakario programą su
darė kultūrinė kronika ir poeto 
Antano Gustaičio satyrinė po
ezija, paties autoriaus skaito
ma.

Kultūrinėj kronikoj trumpai 
buvo pranešta apie praėjusios va
saros didžiuosius mūsų kultūri
nius ir visuomeninius įvykius — 
tautinių šokių šventę Chicagoj, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimą ir jos naują valdybą su J. 
J. Bachunu prieky, jubilieji
nę skautų stovyklą, kitas jauni
mo organizacijų stovyklas ir su
važiavimus.

Paties Bostono liet, kultūrinio 
gyvenimo kronikoj buvo kiek pla
čiau paminėti keturi dalykai. Vi
sų pirma pranešta apie poeto 
Fausto Ki r šos sveikatos sto
vį, kuris tebekelia nemaža rū
pesčio (Subatvakario dalyviai 
pritarė, kad inž. Ed. Cibas nu
vyktų ligoninė jį pasveikinti ir 
sveikatos palinkėti). Prisimintas 
Liet. Enciklopedijos dešimtme
tis, karštais plojimais pasveikin
tas p. J. Kapočių s, kurio ener
gijos ir ryžto dėka už metų kitų 
bus nupintas Liet. Enciklopedi
jos leidimo pabaigtuvių vainikas.

Kronikoj dar buvo paminėtas 
Laisvės Varpo koncertas, ren-

Seimas ir 
kunigai...

(Atkelta iš 3 psl.) 
bės", arba ir nuo bendrinės vi
suomeninės veiklos...

Siūlosi spėjimas, kad tokius 
nusiteikimus daugiausia pakursto 
ne vadinamieji ateistai ar indi
ferentai (kurie mūsų visuomenė
je, atrodo, gana gerai susigyve
nę su "taikingos koegzistencijos” 
padėtimi šioje srityje), o grei
čiau tie klebonai-kapelionai, ku
rie persistengia betapdindami tau 
tybę su savo tikėjimu ir siekda
mi, kad bendrinė tautinė veikla 
būtų pavesta išimtinėn jų globon 
ir kontrolėm Ir šis seimas tokio 
nusiteikimo kunigams (delega
tams ir svečiams) bei panašia 
linkme spaudžiamiems apaš- 
talautojams galėjo būti apmąsty- 
tina pamokėlė.

penktąjį sezoną
kūrybos žanru jis pasirinkęs sa
tyrą ir humorą tik dėl to, kad 
mūsų dienom apie rimtus da
lykus kalbėti rimtai kartais 
esą perdaug sunku.

giafnas spalio 13 d. Amerikos 
Liet. Piliečių d-jos III a salėj, 
kurio programą atliks G. Vasi
liauskienė iš Australijos ir 
R. Kazys Y akut i s išSaiiFran/

"Peklininkas” Antanas Gustaitis 

cisco, o be to, pranešta ir apie 
pirmąją liet, poezijos plokš - 
telę, leidžiamą J. Karvelio Chi
cagoj, įskaitytą Ant. Gustaičio 
ir St. Santvaro.

Spalio 6 d. Amerikos Liet. Pi
liečių d-jos salėj yra rengiamas 
BALFo Sk. 20 metų įkūrimo ban
ketas, tai ir tas subatvakario da
lyviams buvo primintas, nesgi iš
tikto yra geriau duoti, negu pra
šyti!...

Programos vedėjas St. Santva
ras, kalbėdamas apie Antaną 
Gustaitį, gerokai apgriovė bend
rinį mūsų satyriko paveikslą, pa
prastai aptariamą peklininku ar 
linksmu vyru. St. Santvaras Ant. 
Gustaitį iškėlė kaip pareigos 
žmogų, kuris kiekvieną pasiimtą 
darbą stengiasi atlikti visu rū
pestingumu, bet, ir tą padaręs 
dar jis graužiasi, kad ne taipge- 
rai padaryta, kaip buvo galima 
padaryti. Privačiam gyvenime 
Gustaitis esąs daugiau tragikas, 
negu pokštininkas. Gal ir savo

Vyt. Maželio nuotrauka

Paviršium perbėgus,gali atro
dyti, kad A. Gustaičio satyrinė 
poezija esanti labai asmeniš- 
k a. Tačiau dar niekad taip nebu
vę, kad viename asmeny įsikū
nytų septynios didžiosios žmo
gaus nuodėmės. Ant. Gustaitis 
aštriu žvilgsniu stebįs žmones, 
o paskiau visa tai, kas yra jų 
silpnumai, sukraunąs ant savo 
Aš. Kadangi satyros ir humoro 
meno negalį būti prasta forma 
rašomo, tai ir šiuo pažiūriu Ant. 
Gustaitis esąs laiminga išimtis 

jis esąs poetinės formos 
meistras.

Poetas Ant. Gustaitis pa
skaitė, kaip visada su gera po
ezijos skaitymo išraiška, dailų 
pluoštą naujų ir Bostone dar ne
girdėtų savo satyrinių ir humo
ristinių eilėraščių. Kviečiamas 
bisuoti, paskaitė, plačiau žino
mą Gvazdikėlį, tikrą humoristi
nės poezijos perlą. Subatvakario 
dalyvės ir dalyviai, nuoširdžiai 
įsijungdami į vakaro nuotaikas, 

Ant. Gustaičiui plojo ilgai ir šir
dingai.

Pirmąjį šio sezono kultūrinį 
Subatvakarį aplankė ypačiai gau
sus būrys Bostono ir jo apylin
kių lietuvių. Buvo rūpesčio, kaip 
geriau ir patogiau viešnias ir sve
čius susodinti. Tolimesnių sve
čių tarpe buvo poetas kan. Myk. 
Vaitkus, su p. Kerbeliais 
atvažiavęs iš Providence, R.I.

Kitas kultūrinis subatvakaris 
rengiamas spalio 19 d. toj pačioj 
pastogėj.

K. L,

LAISVĖS VARPO 
KONCERTAS BOSTONE

Kultūrinė radijo valanda 
Laisvės Varpas, vadovauja
ma Petro Viščinio, 
š. m. spalio 13 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos didžiojoje salėje, IlI- 
me aukšte, rengia savo me
tinį koncertą. Iš eilės tai 
bus jau dvyliktas Laisvės 
Varpo kultūrinis parengi
mas.

Gen. Vasiliauskienė

Laisvės Varpas Bostono 
lietuviams visada stengiasi 
duoti ką nors naujo, ką nors 
nematyto ir negirdėto. Tuo 
požiūriu šiemetinis Laisvės 
Varpo koncertas bus ypa
čiai įdomus. Koncerto pro
gramą atliks iš Australijos 
atvykusi dainininkė Ge
novaitė Vasiliaus
kienė, akompanuojama 
australietės pianistės Do
ro t h y O 1 d h a m , ir 
baritonas Robertas 
Kazys Y a k u t i s , 
šiuo metu gyvai besireiš
kiąs San Francisco muziki
niame gyvenime, akompa
nuojamos sesers K . Y a - 
kutytės-Pcrednie- 
n ė s . Jei p. Vasiliauskienę 
iš spaudos puslapių jau ga
na gerai pažįstame, tai R.
K. Yakutis lietuviškoj 
Amerikos padangėj yra lyg 
pavasario kregždė. Yra pa
grindo tikėti, kad muziki
niu ir vokaliniu požiūriu šis 
koncertas taip pat bus įdo
mus ir vertingas.

Robertas Yakutis

Bostono ir jo plačių apy
linkių lietuviai tikriausia 
nepraleis progos, gausiai 
apsilankys šiame koncerte, 
o tuo pačiu parems ir tik
rai remtinas radijo valan
dos Laisvės Varpo pastan
gas. Kaip sakyta, Laisvės 
Varpo koncertas rengiamas 
š. m. spalio 13 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
III a. salėj. K. L.

• Kun. žaromskis išvyk
sta j Lowell, Mass., kur ga
vo naskyrimą klebonu.

Išleistuves rengia rugsė
jo mėn. 28 d. Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje. Jū
rų skautų atstovai įteiks 
savo kapelionui dovaną. 
Rengimo komitetan įeina 
Nemuno Uosto Jūrų skautų 
dir. vicepirm. Ant. Matjoš- 
ka.

• Lituanistinės Mokyklos 
tėvų susirinkimas įvyks 
spalio mėn. 1 d., 7 vai. vak., 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje. Kviečiami atsilanky

ISTORINĖ, DIDELIO KULTŪRINIO 
ĮVYKIO

II-SIOS DAINŲ ŠVENTĖS 
ILGO GROJIMO PLOKŠTELĖ

MYLĖSI LIETUVĄ IŠ TOLO
Plokštelėje įrekorduota 15 giesmių ir dainų, 

kurias išpildė II-sios JAV-ių ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės Jungtinis Choras.

Stereo — $5.00. MonauraI — $4.00.
Chicagoje galima Įsigyti: DRAUGO administracijoje, 

Marginiuose, Terroje, Dainoje ir J. Karvelio, B. Braždžio- 
nio bei J. Gradinsko prekybose.

Clevelande gaunama Baltic Trading House, 6905 Su- 
perior Avė.

Brooklyne :— Darbininko administracijoje. 
Bostone —'Baltic Florists, 502 East Broathvay. 
Los Angeles — Lietuvių Dienų administracijoje. 
Rochesteryje — A. Sabalis. 32 Simpson Rd.
Kanadoje — A. Kuolas, 30 River Side, Crescent, To

ronto 3, Ontario.

Užsakymai iš kitų vietovių priimami adresu: 
K. Kasakaitis, 4719 So. Maplewood Avė., Chicago, 
Illinois, 60632.

ti ne tik tėvai, bet ir visi 
lietuviai, kurie domisi litu
anistine mokykla ir vaikų 
auklėjimu. Bus svarstoma 
vedėjo klausimas, švietimo 
tarybos prie mokyklos įstei
gimas ir kiti reikalai.

• Ieškojo Lietuvių Fondo 
atstovybės. So. Bostone gy
venąs Raymond Paul buvo 
girdėjęs, kad yra kažkoks 
Lietuvių Fondas, kuriam 
norėtų paaukoti šimtinę. 
Po ilgų ieškojimų pavyko 
susitikti su Feliksu Zales
kių, kuriam šimtinę įteikė. 
Net Balfo pirmininkas pra
šęs tą sumą jam paskirti, 
bet Paul turėjęs tikslą pa
aukoti kitam reikalui — 
Lietuvių Fondui.

• Lietuviu Fondo komi
sija praneša, kad po vasa
ros pradeda darbą ir skel
bia Fondo vajų.

Visiems išsiuntinės spe
cialius atsišaukimus, ku
riuose bus išdėstyta Fondo 
paskirtis ir kviečiami visi 
Bostone ir apylinkėje gyve
ną lietuviai į Lietuvių Fon
dą su savo auka įsijungti.

• Inž. Eugenijus Mano- 
maitis įsijungė į Lietuvių 
Fondą su $100.00.

• Laisvės Kovu Dainos — 
tai dainos, kurioje mirtinų 
pavojų grėsmėje kūrė, rašė, 
perrašinėjo ir net spaus
dino kovūnai, kurių vardų 
jau niekas nebesužinos. Tai 
dainos sukurtos žūtbūtinių 
kovų atvangomis.

Knygą dar galima gauti 
pas Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo iždininką Ro
mą Jasiūną — 253 Gold St., 
So. Boston, Mass.

kai kišai irau
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN 

KOMMEN”)

ROBERT RAID

(23)
— Visai aš nesijuokiu, drauge Roogai! Man tik keis

ta, kad tokie žmonės, kaip Hoffas, Pasternakas, Gold- 
bergas ir kiti anksčiau buvę kapitalistai turi teisės prie
vartauti estes moteris ir kankinti estus vyrus, o jūs kal
bate apie komunizmą!

Roogas trenkia kumščiu į stalą.
— Užčiaupk savo nasrus, Raidai! Tokios kalbos man 

nepatinka! Viską sprendžia Partija ir Maskva! Mums ne
suprantami jų nuospendžių pagrindai, bet Kremliaus 
draugai neklysta, supranti!? Be abejo, jie žino, kodėl 
tokie Goldbergai ir Pasternakai tausojami!

Pasitraukiu butelį ii- nugeriu.
— Bet kam visi tie žiaurumai, drauge Roogai? Argi 

neįmanoma be jų — kitaip kovoti?
— Sakai, kitaip. Ispanijoje lygiai buvo tas pats! Dar 

daugiau — ten buvo daug nuožmiau! Su tuo aš pats jau 
apsipratęs. Juk tu žinai, kad aš dalyvavau internacio
nalinėje brigadoje! Mūsų tarpe buvo tikrų vyrų, ne tokių 
blakių, kaip čia! Kai pakliūdavo į mūsų rankas Franco 
vyrai, juos ištikdavo lygiai tas pats, kaip šiandien pa
kliuvusius miško brolius. Mūsų komisarai nuolat mums 
kaldavo į galvas — mes turį priversti {Tankistus atprasti 
kovoti su mumis!

— Kas anuomet buvo jūsų komisarai, drauge Roo
gai?

— Beveik visi rusai, iš Rusijos gilumos. Dalis žydų.
— Tokių, kaip Feiginas?
— Aišku. Tarp kita ko girdėjai, kad Feiginas kritęs?

— Ne.
— Feiginas buvo specialiais uždaviniais parašiutu 

nuleistas į Suomiją, užfrontėje. Ten sugautas ir sušau
dytas. šito Feiginas visai nesitikėjo. Na, užmirškime jį — 
jis kritęs.

— Prisiminėte Ispaniją, drauge Roogai?
— Teisingai. Kartais i mūsų rankas patekdavo ir 

vokiečių arba italų. Tai būdavo juoko! Ir dabar prisimenu, 
kai pakliuvo į mūsų rankas du vokiečiai — visai jauni 
vaikiūkščiai! Vienas leitenantas, o kitas viršila.

— Na ir?
— Savaime suprantama, jie nenorėjo kalbėti. Tada 

susmeigėme jiems durtuvus Į jų užpakalius ir sukinėjo
me tol, kol prabilo. O vėliau ... O kiek vienuolynų Ispa
nijoje! Kiekvienam mūsų užimtam vienuolyne kunigams 
ir vienuoliams nupiaustydavome vyriškumo ženklus — 
juk tie dalykai jiems nereikalingi! O kai mūsiškiai iki 
soties prisijuokdavo, mes juos pribaigdavome. Dar gra
žiau būdavo su moterų vienuolynais! O, mūsų vyrai buvo 
godūs moteriško kūno! Tada jos eidavo iš rankų į ran
kas! Būdavo ir kitokių juokų, kurie užtrukdavo dieno
mis! Suprantama, vėliau jos būdavo visos nušaunamos;

— Argi viso to neišvengiamai reikėjo, drauge Roo
gai?

Jis tik suraukia antakius.
— Ne mums tai spręsti. Raidai! Ar jau tau darosi 

bloga nuo tokių istorijų?
— Dar no, visai ne, drauge Roogai.
— Puiku! Vyras turi viską atlaikyti! Viską, Raidai! 

Ir — kiekvienas vyras žino savo kelią. Tikras vyras žino, 
kur ir kam jis priklauso! Aš tik norėjau su tavim pasi
kalbėti, Raidai: juk tu žinai fronto padėtį. Galimas daik
tas, netrukus išeis specialus įsakymas, kuri aš gausiu ir 
pačiam perduosiu. Tą įsakymą tegaliu pravesti tik per 
tave, Raidai! Reikalas liestų mašinų evakuaciją ir mūsų 
Įmonių sprogdinimą. Tu iš manęs tokį įsakymą gausi ir 
pats perduosi jį visoms įmonėms.

Staiga jis atsistoja:
— Dabar eik namo. Raidai! rikiuosi, kad tu dabar 

žinai ir supranti, ką turi daryti!
Jis man stipriai paspaudžia ranką.

★
Kruvinasis liepos mėnuo baigiasi, šiaurinė Estija dar 

vis rusų teroristų rankose. Dar vis tebesiautėja naiki
namieji batalijonai žudydami, prievartaudami, kankin
dami ir degindami. Dar vis tepepykšti naganų šūviai 
NKVD rūsiuose. Kasdien ir kas valandą plūsta estų krau
jas. _

Miškuose, pelkėse ir laukuose vis dar beviltiškai te- 
besikauna laisvės kovotojai. Jie sprogdina geležinkelius, 
tiltus, rusų transporto ir municijos traukinius. Su kru
vinais nuostoliais pavyksta jiems kartais išlaisvinti vieną 
kitą miesteli ar kaimą. Tačiau priešo persvara perdaug 
didelė! šie vyrai žino, kad jiems nėra pasigailėjimo, net 
nelaisvės! Mirtis — tik mirtis jiems gailestinga! Tačiau 
vargas tam laisvės kovotojui, kuris gyvas pakliūva į ru
sų rankas! Raudonarmiečiai lygiai kaip ir NB (naikina
mųjų batalijonų) išsigimėliai pagautąjį nukankina iki 
mirties — tas trunka valandų valandas. Kovotojai už Es
tijos laisvę žino, kad jie tegali tik mirti, todėl jie ir ko
voja kietai, neatlyžtamai ir gudriai! Kova be malonės, 
be pasigailėjimo! Mirštančios tautos beviltiška kova!

Mieste kursuoja pasiučiausi gandai: "Vokiečiai jau 
prie Talino!’’, "Vokiečiai atmušti ir Ryga jau vėl rusų 
rankose”, "Vokiečiai užėmę Narvą ir rusai atkirsti”, "Vo
kiečiai sumušti ir rusai jau Rytprūsiuose!” ir 1.1. Bet 
kaip iš.tikrųjų? Vokiečiai dar vis prie Tartu, Estija dar 
vis padalinta i dvi dalis. Vokiečiai nebėga, bet jie ir neši- 
stumia pirmyn. Pasklidę gandai yra paskleisti arba ko
munistų agentų arba nusiklausius suomių radijo, kuris 
dabar tris kartus į dieną perduoda žinias estų kalba. Me
lagingi) komunistų pranešimų motyvai labai aiškūs, bet 
kuriems velniams tie optimistiški ir nepagrįsti praneši
mai iš Suomijos? Gal mūsų šiauriniai broliai nori mus 
paguosti, padrąsinti? Tai yra meškos patarnavimas, nes 
tais pranešimais jie sužadina iliuzijas, kurių pasėkoje dar 
labiau liejasi estų kraujas.

(Bus daugiau)
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Vokietės moters 'anatomija’
Vokiečiais domisi visas pasau

lis. Dar neseniai traukiny teko iš
sikalbėti su afrikiečiu. Jis nuste
bo, kai prieš jį sėdintis su N.Y. 
Herald Tribūne jį prašnekino ir 
pasisakė esąs JAV pilietis. O 
Tamsta? Aš iš Nigerijos respub
likos ir mūsų finansų ministro 
pavedimu -- jis dabar Bonnoje-- 
vykstu į jūsų miestą savo kraštui 
užsakyti mašinų. Pasikalbėjimas 
truko neilgai, jau ir nigeriečio 
norimas pasiekti miestas,ir jis 
vis stebi popieriaus lape užrašy
tą miesto pavadinimą ir įmonės 
adresą. Kai jam surandu taksi ir 
šoferiui nurodau, kur vykti, ni- 
gerietis išsitraukia vizitinę kor
telę ir kviečia kada užsukti į Ni
geriją. Mielai ir — good bye.

Taigi, beveik nėra mėnesio, 
kad į Bonną nepakliūtų įvairių 
afrikinių valstybėlių pareigūnai, 
o vokiečiai pinigus žarsto mili
jonais ir bilijonais. Jie turtingi 
ir dar nežinia kada jų gerovė 
pradės slinkti žemyn.

Užsieniečių akyse vokiečiai, 
tai -- naciai (pakanka pažvelgti 
į JAV miestų knygų kioskus) ar 
revanšistai (pasiklausykite so
vietų radijo), ar žmonės su smun
kančia morale, su vis augančiu 
jaunimo nusikalstamumu, su pa
čiais menkiausiais filmais visoje 
Europoje. Nuomonėmis apie vo
kiečius, jų papročius, elgesį, kul
tūrą ir kt. susirūpino patys vokie
čiai ir vienas jų plačiausiai skai
tomų iliustruotų žurnalų, "Der 
Stern", buvo paskelbęs vieno ap
klausinėjimo instituto duomenis. 
Tūkstančiai asmenų buvo apklau
sinėjami ir tai kas patirta, vie
tomis pasirodo begalo keista, 
neįtikima, net juokinga, bet --tai 
tikra. Pasirodė, kad ne tik patys 
vokiečiai, bet ypač užsieniečiai 
dažnai apie vokiečius — moteris 
ir vyrus -- būdavo susidarę klai
dingą ar kreivą vaizdą. Pvz. ar 
žinoma, kad 2% vokiečių studentų 
nėra net girdėję Thomas Mann 
vardo?

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

Šį kartą pateikiame tik vieną 
to apklausinėjimo duomenų dalį. 
Pirmiausia šis apklausinėjimas 
parodė, kad šių dienųVak. Vokie
tijoje. moterys sudaro gyventojų 
daugumą -- jų esama net 54,5%. 
Pačios moterys ve-rtina charak
terį -- šis esąs svarbiausias mo
ters atributas. Čia tenka tikėti, 
nes charakterį, bet ne;pvz. vad. 
sexą, pirmojon vieton iškėlę net 
78% apklaustųjų moterų. Tik kas 
dvyliktoji moteris daugiau verti
na "gerą išvaizdą", o kas dvide
šimtoji norėtų pasižymėti įman
tria, sakytume sophisticated elg
sena ar kuriomis nors dvasinė
mis vertybėmis. Tai vertinimai, 
kurie labai skirtingi nuo ligšioli
nių britų pažiūrų -- šie vokietę 
moterį pirmoje eilėje laiko 
"sexy", romantiška būtybe, mo
teriška ir joms priskiria gerą 
skonį.

O dabar meskime žvilgsnį į 
vidutinės vokiškosios Gretchen 
vaizdą ir štai kas paaiškės (duo-* 
menys vis paremti minėto apklau. 
sinėjimo statistika): moters vi
durkio amžius -- 34 m. Iš šimto 
federalinės Vokietijos piliečių - 
moterų jūs, pagal statistiką, ra
site 65 ištekėjusias, iš jų 81 bus 
lankiusi pradžios mokyklą, 78 
mielai verda virtuvėje, tačiau vos 
21 rūko. Vokietė statistiniai turi 
vos 1,3 vaikus, nors ji pageidau
tų 2,5. Iš 100 moterų 25 susi
kalba svetima kalba ir iš jų 11 
valdo automobilį. Didesnė vokie
taičių dalis -- brunetės, 24 iš 
šimto dažo plaukus, 44 naudoja 
lupų pieštuką ir priešingai įvai
rioms nuomonėms, daugumos vo
kiečių akys -- tamsios. 41 iš 100 
moterų pati siuvasi rūbus.

Susipažinę su šiuo "anatomi- 
vokietės moters vaizdu da-

bar'pridurkime, kad įstaigose ar 
įmonėse šių dienų Vokietijoje iš 
viso dirba 9,4 milijonai moterų 
ir tai reiškia, kad kas antra mote
ris kur nors dirba už namų ribų. 
Tai didelis procentas (JAV dirba 
25% moterų) ir vokietes čia pra
neša tik komunistinių kraštų mo
terys. Jau susidaro įspūdis — 
matyt, tos moterys labai darbš
čios ir linkusios "darytipinigą"? 
Čia vėl tenka patikslinti: iš tų 
9,4 mil. dirbančių moterų daugiau 
kaip trys milijonai neturi kitos 
išeities -- jos arba neištekėju
sios arba našlės ir joms daž- 
niusiai jau nebėra galimybių nei 
progų susirasti vyrą, kuris jas 
galėtų išlaikyti. Čia bus prisidė
ję ir abu didieji karai su jų kar
čiaisiais patyrimais.

Taigi, moterų dirba tiek daug, 
kad jos lengvai galėtų paskelbti 
streiką ir bematant Vokietijoje 
sustotų produkcija, administra
cija, susisiekimas ir kt. Tačiau... 
jos nestreikuoja, nors pagrindo 
streikui būtų. Kodėl? Nors vokie
čių konstitucijoje kalbama apie 
lygų atlyginimą už vienodą dar
bą, tačiau tai, matyt, neliečia 
vokiečių moterų. Jų atlyginimas 
menkesnis, nes pvz. jei įmonės 
techninis tarnautojas į savo na
mus kas mėn. atsigabens 850 DM 
grynais, tai tokį patį darbą atlie
kanti moteris turės pasitenkinti 
550 markėmis. Prekyboje vyrų 
uždarbiai siekia 700 DM., o mo
terų -- vos 250. O pramonės įmo
nėse moterų atlyginimai 15-33% 
mažesni už jų bendradarbių vyrų.

Kodėl tokia nelygybė? Aiškina
ma, kad moterys labai retais at
vejais pasiekia vadovaujančias 
vietas, bent tokias, kur joms jau 
turi paklusti tarnautojai - vyrai. 
Tad nereikia stebėtis, kad iš 
11,202 teisėjų tėra vos 301 mote
rys, o iš 6340 vyrų profesorių 
ir docentų universitetuose vos 
186 moterys.

Vokiečių įmonių vadovai jums 
paaiškins, kad kitaip ir būti ne
gali, nes... moterys kitokios ne
gu vyrai. Jie jums pacituos bro
šiūros apie "Jaunąjį ūkį" teigi
nius ir iš jos paaiškės, kad mo
terys iš viso mažesnės, kad mo
ters kūnas teturi 35% raumenų(o 
vyrų — 41%), kad moters rau
menų jėga siekianti tik du treč
dalius vyro pajėgumo, kad mo
ters kraujuje esama 30% mažiau 
raudonųjų kraujo rutuliukų, kad

Grupė philadelphiečių lietuvių paskutiniame rudens piknike. Sėdi iš kairės: I. Stiklorienė, J. Stelmo- 
kienė, Rukšienė, J. Stelmokas, O. Mošinskienė ir J. Stiklorius. V. Gruzdžio nuotrauka

jos plaučiai 20% mažiau išvysty
ti, kad jų ir rankos ir kojos trum. 
pesnės, ir, kas esą svarbu, jos 
greičiau pavargsta, turi didesnį 
palinkimą į nervų susirgimus 
bei labiau dvasiniai jautrios. Čia 
ir daroma išvada, kad moterims 
ir neverta galvoti apie lygybę 
profesiniame darbe -- tai tėra 
iliuzija!

O pačiame darbe vokiečių mo, 
terys, pasirodo, be jokio murmė
jimo pakelia dažnai nelengvą dar
bą. Tik kas trečioji moteris ti
kisi iš prof. sąjungos darbo są
lygų pagerėjimo, o du trečdaliai 
moterų visai patenkintos darbu. 
Tiesa, 3,7 mil. neištekėjusių 
moterų, dirbančių Vokietijoje ti
kisi, sąmoningai ar ne, susirasti 
gyvenimo partnerį, bedirbant. 
Vargšės, jos nenujaučia, kad čia 
galimybės nuolat mažėja, o žino
mo sociologo J. Bodamer teigi
mu, ilgai profesiniai dirbusios 
moterys nebetenka moteriškumo, 
jos virsta agresyviomis.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

f

PASIGEDOTE JU?

• ■ •'i «•>„

.. <■■■ ■ -TŪ y t

■f - r'.zy ' ■
w -.e į 1 ' i 
J | | '

" * ■< -a •<
ž..-X*w^ A’.

j

f,
III!

r 1

' ■
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PRENUMERATĄ

SAVINGS DEPOSITS 
RECEIVED THROUGH 

OCTOBER lOth 
WILL EARN INTEREST

FROM OCTOBER 1st

WE WELCOME YOUR DEPOSITS

GEN moses Cleaveland
Cleveland 

Urust Compang

Membe' Fede'ol Depou* Insv'O'Ke Co'po-<

lietuvių manifestacija;
* ALT Valdybai, skyriams ir 

kooperuojančioms organizaci
joms suvažiavimas vienbalsiai 
pareiškė padėką ir kviečia lietu
vių visuomenę visomis išgalėmis 
remti toliau ALT darbus.

Suvažiavimas pasiuntė sveiki
nimus ir padėką JAV Preziden
tui J.F. Kennedy, Valstybės se
kretoriui Dean Rusk.

Suvažiavimą asmeniškai svei
kino: savo ir Lietuvos atstovo 
vardu, Lietuvos Generalinis kon
sulas Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis, VLIK vardu advokatas dr. 
K. Šidlauskas, LB Centro valdy
bos vardu J. Jasaitis, Lietuvių 
Fondo -- T. Blinstrubas.

Raštu sveikino Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas V. Si
dzikauskas, BALF pirmininkas 
prel. J. Končius, vyskupas V. 
Brizgys ir LB JAV Tarybos pir
mininkas St. Barzdukas.

Suvažiavimas išrinko sekan
tiems metams šios sudėties ALT 
Valdybą: inž. E. Bartkus, T. Blins. 
trubas, P. Dargis, dr. K. Drange- 

žiavimas, išklausęs Valdybos pra- ns> dr. P. Grigaitis, dr. T. Re- 
nešimų ir referatų bei apsvars
tęs visus veiklos klausimus,pri
ėmė keletą rezoliucijų: v

* Įpareigoti ALT Valdybą stip
rinti priemones koordinuoti JAV 
esančių organizacijų politinį dar
bą;

* Įpareigoti ALT Valdybą dė
ti visas pastangas, kad ALT sky
riai ir kooperuojančios organiza
cijos laiku atsiskaitytų iš su
rinktų laisvinimo reikalams au
kų ir pasisakė, kad aukų skirs
tymas įvairiems tikslams nėra 
skyrių ar kooperuojančių orga
nizacijų kompetencijoje, bet pri
klauso ALT centrui;

* Pavesti ALT Valdybai pa
imti dėmesin ir pritaikyti prak
tiškai veiklai iškeltus informa
vimo darbo uždavinius ir juos 
vykdyti;

* Plėsti ALT veiklą, kreipiant 
dėmesį į jaunųjų lietuvių intelek
tualų įtraukimą į darbą ir priėmi
mą naujų organizacijų ALT sudė
tim

* Šaukti visuotiną lietuvių kon
gresą 1964 m. Nashingtone, ir 
stengtis jį padaryti bendra didele

Rugsėjo 14 d. Chicagoje įvyko 
metinis ALT suvažiavimas. Da
lyvavo ALT nariai --iš Detroi
to, New Yorko, Wilkes Barre, 
Mahanoy City, Chicago, viso at
stovų ir pavaduojančių įgaliotinių 
42 asmenys.

Suvažiavimui pirmininkavo L. 
Šimutis, dr. P. Grigaitis, dr. K. 
Drangelis ir T. Blinstrubas. Se
kretoriavo R. Mieželis ir St. 
Rauckinas. Rezoliucijų komisi
ją sudarė: inž. E. Bartkus, dr. 
P. Grigaitis, dr. T. Remeikis, 
J. Zuris ir dr. V. Šimaitis.

Suvažiavimui metinę veiklos 
apyskaitą padarė ALT pirminin
kas L. Simutis, finansinį praneši
mą Finansų sekretorius J. Tala- 
las ir iždo globėjų vardu -- dr. 
Br. Nemickas. Visi pranešimai 
buvo vienbalsiai priimti. Be to 
buvo išklausyti 3 referatai — 
"Tarptautinės politikos raida ir 
mūsų akcija" -- dr. P. Grigai
tis, "ALT ateities veiklos pla
nai" -- inž. E. Bartkus ir "ALT 
informacinio darbo organizavi
mas" -- dr. T. Remeikis. Suva-

meikis, inž. A. Rudis, dr. V. Ši
maitis, L. Šimutis, J. Talalas ir 
M. Vaidyla. Iždo globėjais--adv. 
St. Bredes, jr., W, Kvetkas, dr. 
B. Nemickas ir B. Pivaronienė.

(alt)

CHICAGO
• Inž. Vaclovas Mažeika, 

' Korp! Neo-Lithuania Vyr.
Valdybos pirmininkas, pa
keitė adresą. Naujas adre
sas sekantis: 7310 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, Illi- 
nois, 60629. Tel. PR 6-S206.

• Mokytoja G. Česienė 

pakviesta Dariaus - Girėno 
Šeštadieninėje lituanistikos 
mokykloje dėstyti lituanis
tinius dalykus. Ponia G. 
Česienė yra energinga, pa
tyrusi. darbšti mokytoja, 
aktyvi skautu ir visuome
nės veikėja.

TORONTO

..y-v S
'' 't'

Įdomu sužinoti, ar jie mėgsta studijas . . . ar jie gerai 
Įsikūrę . . . kaip jiems sekasi . . . ar jiems ko nors rei
kia? Užmiestinis pasikalbėjimas suteiks jums atsaky
mus. Skambinkite dažnai . . . nes tai kainuoja taip ma
žai. Ir vartokit tiesiogini užmiestini ryšį. Jis paprastas, 
kaip a-b-c.

OHIO BELL 
complete communications 

for home-business-community

LIONĖS JUODYTĖS
KONCERTAS-REČITALIS

įvyksta sekmadienį, 8:30 vai. vakare, 
1963 m. rugsėjo 29 d., TOWN HALL, 

113 MESI 13rd STREET. N. Y.

Marytė
Jamaica Avė ir A. Aramiškis

256 l'nion Avė.. Mrs. Mistinas

Bilietai gaunami Darbininko redakcijoj 910
VVilloughky Avė.. Laidotuvių Įstaigose 
Shalinskas S 1-02
123 Metropolitan Avė.. .Mrs. A. Ginktfs 195 Grand 
St.. A. Mathetvs
Ray’s Litjiior Store 103-55 Leflerts Blvd.. Radijo 
d r. L L Stukas 126 1 \Vhite St.. Hiliside. N. J.

Bilietų kaina S 1.00 Loge. $3.00 ir $2.50 Orch.. 
$1.75 ir $1.25 Balcony.

Maloniai kviečia visus atsilankyti.
Rengimo Komitetas.

SUKŪRĖ ŠEIMĄ

Plačiai žinomu visuome
nininku Veros ir Kosto Ka
lendrų sūnus Arvydas mu
rėjo 21 d., šv. Jono Krikš
tytojo parapijos bažnyčioje 
susituokė su toront iečių 
Emilijos ir Jono Aleksu 
dukterimi Ramute. Poves
tuvinės vaišės, kurios buvo 
šaunios ii- gražiai paruoš
tos, vyko tos pačios para
pijos salėje. Vaišiu metu 
jauno i i norą susilankė daug 
sveikinimu su gražiausiais 
ir geriausiais linkėjimais jų 
ateičiai.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu

meruoti Dirvą
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Clevelando lietuviai tautybių pasirodyme
Clevelando birutininkės atsto

vavo lietuvius tautų pasirodyme 
rugsėjo 13 ir 14 dienomis 1963 
m. Statlerio viešbutyje. Iš šalies 
žiūrint, atrodo, kad menkutis už
davinėlis, bet jei kiek žmoniš
kiau atlikti ir palyginus su maža 
saujele pagelbininkų, tai užtenka 
ir darbo ir rūpesčių dirbantie
siems.

Malonu konstatuoti, kad Tau
tybių Centras lietuvių grupe bu
vo patenkintas ir aukštai verti
no mūsų pasiruošimą. Taip pat 
Centras pasidžiaugė ir dėkojo už 
programą televizijoj, nes jie gau
na daug pagyrimo komplimentų. 
Programą atliko solistė G. Vasi
liauskienė iš Australijos ir ži
nomos tautinių šokių išpildyto- 
jos Jokūbaitytės.'

Lietuvių skyrius tautybių pasi
rodyme susidėjo iš dviejų dalių: 
lietuvių liaudies meno skyrius ir 
kepsnių gaminiai.

Meno skyriujebuvo įvairių spal
vų gražiai išdėstyti gintaro iš
dirbiniai, medžio raižiniai, juos
tos, takeliai, servetėlės, lietu
viškais raštais degintos medžio 
lėkštės, keramikos dalykėliai, lie
tuviškais raštais įsiuvinėtipuoš
nūs albumai, ir visa tai pačių 
birutininkių pagaminti rankdar
biai, o taip pat tik ką pasiro
džius kanklių grupės, vadovau
jant O. Mikulskienei įgrota plokš
telė ir dar daug smulkesnių da
lykų. Visą mūsų skyriui priklau
somą sieną puošė gražiai suderin
ti lietuviški audiniai. Tautybių 
centras jau mums beruošiant su
prato, kad ši vieta bus centru 
tarp visų grupių ir todėl davė 
net specialų prožektorių apšvie

timą, kas kitoms tautybėms su
kėlė didelio nusistebėjimo.

Kepsnių stalą puošia aukšti 
raguoliai, prašmatniausiai deko
ruoti tortai, virš stalo įvairia
spalvės lietuviškos šiaudelių sau
lutės ir kita. Kepsniai susilaukė 
didelio dėmesio ne tik iš lanky
tojų ponių, bet ir ponų, net pa
ties Statlerio viešbučio virėjų. 
Su pilnomis uniformomis atsi
lankė net kelis kartus virėjai 
ragauti raguolių ir kitų skanu
mynų. O Clevelando dienraštis 
"The Plain Dealer" atsiuntė spe
cialų savo fotografą padaryti ke
lias nuotraukas ir kartu atvyko 
to paties laikraščio korespon
dentė, kuri primygtinai prašė 
lietuviškų kepsnių receptų. Mū
sų kepsniai taip greit išnykdavo 
nuo stalų, kad nespėjome paten
kinti visų norinčiųjų. Pritrūko
me!

Šiam skyriui per abi dienas va
dovavo ponia Knistautienė su ke
liomis visuomenės ir birutiečių 
pagelbininkėmis.

Ši paroda tęsėsi dvi dienas ir 
pro mūsų skyrių praėjo apie tris • 
dešimt tūkstančių lankytojų, dau
giausia amerikiečių. Tiek meno 
paroda, tiek kepsnių gaminiai 
abi dienas buvo apgulti aibės 
žmonių.

Daugelis klausinėjo apie lie
tuviškus raštus, gintaro atsira
dimą Baltijos jūroje, jo apdir
bimą Lietuvoje ir išplitimą įvai
riuose kraštuose. Lankytojai 
mielai pirko gana aukštomis kai
nomis mūsų gintarą, kitus meno 
dalykus, kurie tik buvo parduoda
mi, o taip pat ir kanklių muzi
kos plokšteles, deja, kurių turė

jome labai nedaug. Parodos ir 
meno skyriaus vadovė buvo Iz. 
Jonaitienė su reikalingais padė
jėjais. Gražiai padėjo budėti,tiek 
parodos skyriuje tiek ir kepsnių, 
akademikės jaunuolės. Ačiū 
joms.

Labai gaila, kad parodos lan
kytojų tarpe lietuvių buvo labai 
mažai ir daugiausia senieji atei
viai ir jų šeimos net iš kitų mies
tų atvykę. Audiniai žavėjo žiū
rovus, o lietuvės moterėlės net 
ėmė griaudintis sakydamos: "tie 
mūsų raštai."., arba "Jūs šventos 
moterys ...--kad taip gražiai vis
ką surengėte?Tėvų žemės ugne
lė dar teberusena. Jų vaikai, nors 
jau ir blogai kalba lietuviškai, bet 
noras pamatyti šio kampelio at
vedė juos čia. Veržėsi matyti ir 
tautinius šokius. Buvę pirmąją 
dieną paskelbė džiaugsmą drau
gams, kurių sekančią dieną pri
gūžėjo dar daugiau. Bet deja 
scenoj programos nebegalėjome 
parodyti.

Tokie tautybiųpasirodymaiCle 
velande vyksta kas metai. Kadan
gi visuomenėje kalbama dažniau
sia neigiama prasme apie tuos 
pasirodymus, todėl mes ir nori
me iškelti klausimą: ar verta da
lyvauti lietuviams šiuose pasiro
dymuose, ar verta 30 tūkstančių 
amerikiečių aiškinti apie Lietuvą 
ir lietuvių meną bei kitas verty
bes? Ar verta rodyti jiems mūsų 
puošnius tautinius rūbus ir šo
kius? Klausiame todėl, kad skau
da širdis, kai kitas tautines gru
pes atstovavo net kelios organi
zacijos. Jų tautiniais rūbais pa
sipuošę vaikščiojo vadovaują as
menys, tiek moterys tiek vyrai, 
sudarė ilgiausias eiles tautybių

arba nors pasiteirauti jau mums 
pradėjus. Mes puikiai mokame 
pasirodyti savųjų tarpe, užpildy
ti savo spaudą nuotraukomis ir il
giausiais straipsniais apie veik
lą, bet argi to jau ir gana?

Antri metai iš eilės iš 27 tau
tybių lietuviai laimėjo garbės pi
liečio titulą. Pirmaisiais metais 
ponia O. Jokūbaitienė, o šiais 
metais laimėjo veikli jauna lie
tuvaitė Ingrida Stasaitė.

Kitų 27 tautybių atstovai su 
pavydu žiūri į šiuos mūsų lai
mėjimus, o mes patys to visai 
nevertiname. Patys didieji Cle
velando amerikiečių dienraš
čiai keliomis progomis įdėjo bi
rutininkių nuotraukas, parodos 
stalo ir mūsų garbės piliečių nuo
traukas, o mūsų spauda gana san
tūri.

###
Atseit, vėl kiti metai ir vėl bus 

tautybių pasirodymas. Todėlmes 
ir klausiame lietuviškos visuo
menės, ar verta mums ten daly
vauti, ar verta įdėti tiek daug 
darbo ir pastangų, kad ir lietuvių 
vardas būtų įrašytas šalia kitų 
27 tautybių. Ar verta?

Ta pačia proga noriu priminti, 
kad man, kaip birutininkių pir
mininkei teko aktyviai dalyvauti 
šį pasirodymą ruošiant. Joks pir
mininkas ar vadovas neatliks tin
kamai darbo jei neturės stiprių, 
su gerais norais ir pasišventusių 
talkininkų. Atsirado birutininkių 
ir kitų lietuvių ponių, kurios lai
kinai apleido savo šeimas, padė
jo į šoną kitus reikalus ir uoliai 
išdirbo net po 12 valandų be per
traukos. O buvo ir tokių biruti
ninkių, kur savo privatų butą pa
vertė į kepyklą.. Mielos mūsų 
buvusios kursantės su didžiu no
ru papildė mūsų gretas, prista-

Alicija Šalkauskaitė, veikli Kearny-, N.J., lietuvių jaunimo veikė
ja ir Robertas Plosikas šiomis dienomis sukūrė šeimą. Šį įspūdin
gą vestuvinį pyragą pagamino jaunosios dėdė Nekrošius.

Vyt. Maželio nuotrauka

parado marše, o jų šokėjai ste
bino žiūrovus savo puikiais pasi
rodymais. Daugelis lietuviškų 
organizacijų gavo pakvietimus da
lyvauti pasirodyme, manome, kad 
gavo ir lietuvių bendruomenė, bet 
niekas nesiryžo imtis to darbo,

tydamos puošnius ir skanius keps
nius. Neskaitlinga birutininkiųor
ganizacija užtat ėmėsi darbo, nes 
juto turinti stiprų užnugarį, ini
ciatyvos atstovauti lietuvius tautų 
pasirodyme. Uždavinys, nors ne
lengvas, bet prisidėjus dideliam

Ona Mikulskienė, kurios vadovaujamas kanklių ansamblis išleido 
plokštelę "Lietuvos kanklės”, už didelį atsidavimą kanklių muzikai 
iš kanklių gamintojo Pijaus Vaičaičio, Bostone, gavo dovanų gražiai 
ornamentuotas kankles. V. Bacevičiaus nuotrauka

------------------------------------------- —------- —
COSMOS PARCELS EKPRESS 

CORPORATION
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms Į bet ku
rią SSSR dalį ___________ Licenšed by V. O. Vnėshposiltorg

SIUNTIMAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžia
gų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite 
nei perkant kitui. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinka
mų siuntiniams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų infor
macijų ir nemokamų kainaraščių rašykite ar aplankykite

skaičiui clevelandiečių ponių ir 
darbu ir kepsniais buvo atlikta 
gana gražiai. Išvardyti visų 
paskirai nesiimu, bet reiškiu di
delį džiaugsmą dėl jųjų vienin
gumo. Į kurią tik buvo kreiptasi, 
nei viena neatsisakė -- pažadė
jo ir ištęsėjo. Užtat jomspriklau 
so didžiausia pagarba ir padėka. 
Ačiū,mielosios birutininkės, ačiū 
visoms sesėms lietuvėms. Lin
kiu, kad lietuvės garbė ir parei
ga lydėtų per visą jų amžių.

Vyriškių talkos turėjome la
bai nedaug, todėl jų paminėsiu 
net vardus. Visu nuoširdumu tal
kininkavo mums r amo venai p.p. 
A. Jonaitis ir Knistautas. Ke
lioms dienoms jie atsisakė na
mų reikalų, savo taip reikalingo 
jų sveikatai poilsio, ėmėsi tal
kos mums padėti. Dirbo paruošia
muosius darbus namuose, o rug
sėjo 13 d. ankstų rytmetį jau 
jie dekoruoja mums skirtą vie
tovę viešbutyje. Kepsniai patys 
nesuskrido, čia ir vėl tie patys 
prieteliai daužosi iš vieno mies
to galo iki kito ir t.t. Be jų pa
galbos, kai kurie dalykai mums 
vienoms būtų buvę, kad ir prie 
geriausių norų, neįmanomi.

Padėka ir pagarba mano ir vi
sų birutininkių priklauso jiems 
užtarnautai. Birutininkės nuo
širdžiai linki "Ramovės" Sąjun
gai turėti daugybę Jonaičių, Knis 
tautų, Mykoliūnų... tada jūsų "Ra
movė" būtų pažiba organizacijų 
tarpe , o mes turėtumėm daug 
daugiau draugų ir pagelbininkų.

D.L.R. Birutės Dr-jos 
pirmininkė

V. Nagevičienė

jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK 3. N. Y. — 39 — 2nd Avė.________ AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th St.______ CH 3-2583
• BROOKLYN 11. N. Y. — 370 Union Avė. ______ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avė.________ DI 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant St. ________  CH 9-6245
• BCSTON, Mass. — 271 Shavvmut Avė._____ ____LI 2-1767
• SOUTH BOSTON. Mass. — 359 W. Broadtvay _ 268-0068
• BUFALI.O 6, N. Y. — 332 Fillmore Avė. __ .. TL 6-2674
• CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chicago Avė.____BR 8-6966

* • CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halsted St.______ WA 5-2737

• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Rd. ___ TO 1-1068
• DETROIT. Mich. — 7300 Michigan Avė. ______  VI 1-5355
• GRAND RAPIDS. Mich. — 606 Bridge St., N. \V. GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau __ TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avė.

Tel. 233-8030. 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. __ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avė._____ RI 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Neppenhan Avė.______ GR 6-2681
• LOS ANGELES 22. Calif. — 960 Atlantic Blvd. A N 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th St. _______ FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avė. ____ BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. . . _ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main St. _ ... MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market St. __ GR 2-6387
• PHILADELPIIIA 23. Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson St. ,. _ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2G76 Sutter St.____FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John St.__________  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury St.______

Aldona Andriušytė ir Rimas Klivečka, abu iš Brooklyno, N.Y., su
situokę Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Vyt. Maželio nuotrauka

NAUJOS IDĖJOS
NAUJAI ERAI

APDRAUDA?
Pasitik- r-. 
rink

NATIONWIDE
dėl naujų idėjų!
□ AUTOMOBILIŲ 

APDRAUDA
□ NUO GAISRO 

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

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

LIETUVĮ 

JUOZĄ BALNIŲ 
(JOSEPH BROOKS) 
5359 Decker Rd.

No. Olmstead, Ohio 

Telef. 777-2155

|^|ationimide

Nationwide Mutual Insurance Co. 
Nationwide Lite Insurance Co. 

Nationwide Mutual Fire Insurance Co. 
home office: Columbus, Ohio

/ EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIOR <

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL 2:30 P. M.

SUPERIOR
SAVINGS

IN T0WN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E. 68TH

HOME ANO REMODELING 
LOANS

JAKUBS & SON

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

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

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 14770



1963 m. rugsėjo 27 d.

• Juozas J. Bachunas, 
PLB pirmininkas rugsėjo 
28 d. atvyksta į Clevelanclą 
dalyvauti solistės G. Vasi
liauskienės koncerte, kurį 
ruošia ALT S-gos Clevelan
do skyrius.

• Į solistės G. Vasiliaus
kienės koncertą šį šeštadie
nį, rugsėjo 28 d., šv. Jurgio 
parapijos salėje, bilietus 
galima Įsigyti Dirvoje nuo 
9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Vakare bilietai bus parda
vinėjami prie įėjimo.

Koncerto pradžia 7:30 
vai. vak. Salės durys atda
ros nuo 7 vai. vak.

Po koncerto šokiai ir 
bendros vaišės.

Solistės G. VASILIAUS
KIENĖS koncertas Detroi
te praėjo nepaprastai dide
liu pasisekimu. Publika tiek 
soliste, tiek jos akompania- 
tore buvo labai sužavėta ir 
eina kalbos apie to koncerto 
pakartojimą Detroite.

Didelį dėmesį solistei ir 
jos atliktai programai sky
rė jaunimas, kurio publiko
je buvo netikėtai daug.

Pirmasis viešnios iš Aus
tralijos pasirodymas De
troite rodo, kad jos koncer
tai bus tikra meno šventė 
daugelyje lietuvių kolonijų, 
kur tik jai sudarytos sąly
gos koncertuoti.

Skautės ruošiasi madų 
parodai

Neringos Skaučių Tunto- 
Tėvų Komitetas sparčiai 
ruošiasi artėjančiam madų 
vakarui-baliui, kuris įvyks 
š. m. spalio mėn. 12 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėje. 
Praėjusį šeštadienį nerin- 
gietės susirinko p. Plio- 
džinskų nesenai įsigytame 
name 1844 Rosemont St. 
pasirodyti savo rūbus bei

Clevelando skautės aktyviai ruošiasi madą parodai, kuri įvyks spa
lio 12 d. šv. Jurgio parapijos salėje. Nuotraukoje skautės Dalia Oran- 
taitė (prieky) ir Aldona Nasvytytė mokosi demonstruoti naujai pasiū
tas sukneles. V. Pliodžinsko nuotrauka

Rugsėjo 21 d. Clevelande susituokę Roma Staniškytė ir Egidijus 
Žilionis, lydimi pamergių ir pabrolių A. Barzdukaitės, Z. Zableckio, 
V. Žilionytės ir R. Babicko išeina iš šv. Jurgio bažnyčios.

pasimokyti grakštaus vaik
ščiojimo ir laikysenos. Tie
siog nuostabu, kiek daug 
puikių rūbų pasirodė atida
rius dėžes, lagaminus, o 
dar nuostabiau, kad lietu
vaitės, nors amžiumi jau
nos, savo gabumais siuvimo 
mene bei gerame skonyje 
pralenkia net ir labiausiai 
prityrusias mamytes. Gra
žu, kai jaunimas noriai jun
giasi prie vyresniųjų prisi
dėdamas ne tik naujom idė
jom, bet ir darbu.

Madų vakaro programoje 
numatoma parodyti įvairių 
provincijų lietuviški tauti
niai rūbai, darbo, sporto, 
išeiginiai bei vakariniai ap
darai. Programą praves I.

DIRVA

Stasaitė. Muziką, kuri su
darytų nuotaikingą foną 
mūsų grakščiom madų pa
rado dalyvėm, ruošia skaut. 
Rėkus. Salę artėjančio ru
dens motyvais dekoruoja A. 
Muliolis.
Į Neringos Skaučių Tėvų 

Komiteto madų vakarą-ba- 
Iių bilietus iš anksto galima 
įsigyti pas pirm. J. Stuo- 
giene. tel. SW 5-4676. ižd. 
Z. Pliodžinskienę, tel. GL 
1-0883, Patria delikatesų 
krautuvėje, šeštadieni a i s 
juos galima gauti ir DIR
VOS redakcijoje.

Mirė Vytautas Jablonskis
Pirmosios Lietuvos Karo 

Mokyklos laidos karininkas, 
aviacijos majoras Vytautas 
Jablonskis mirė Clevelande, 
rugsėjo 25 d., ištiktas šir
dies smūgio.

Buvo susilaukęs 65 m. 
amžiaus. Velionis yra mū
sų įžymaus kalbininko Jono 
Jablonskio (Rygiškių Jono) 
sūnus.

L a i d otuvėmis rūpinasi 
Della Jakubs and Son laido
tuvių namai, 6621 Edna 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešta
dienį, rugsėjo 28 d., 10 vai. 
ryto.

• Organizacijų atstovų 
pasitarimas Vliko dešimt
mečiui paminėti įvyko rug
sėjo 22 d. Sutarta, kad mi
nėjimą rengs ALT Cleve
lando skyrius.

• Vysk. Valančiaus Li
tuanistinė mokykla pagerbė 
savo mokytoją ii- tautinių 
šokių grupės vadovę Ingri
dą Stasąjtę, jai laimėjus iš
kiliausios pilietės titulą.

• Lietuvių berniukų cho
ras giedos per 10 vai. pa
maldas Naujosios parapijos 
bažnyčioje,' rugsėjo 29 d. 
Berniukų chorui vadovauja 
p. Brazaitienė.

• Pranas Stempužis, tar
nybos reikalais išvykęs į 
saulėtą Floridą, siunčia sa
vo sveikinimus Dirvai ir jos 
skaitytojams.

• Atkreipkite dėmesį Į 
Dirvos 108 nr. tilpusią an
ketą. Penki Įdomiausi atsa
kymai bus atrinkti ir patal
pinti šiame laikraštyje. At
ranką atliks komisija, ku
rią sudaro p. Ona Karpienė, 
p. Emilija žitkienė ir p. VI. 
Braziulis.

Anketa liečia Jūsų apsi
rūpinimą elektrinėmis na
mų apyvokos priemonėmis 

ir Jūsų pamėgimą gyventi 
elektros pagalba. Išpildę 
anketą, nedelsiant siųskite 
šiuo adresu:

Dirva, 6907 Superior Av., 
Cleveland, Ohio, 44103.

Atrinkus 5 geriausius at
sakymus, atsakymas su Jū
sų nuotrauka bus patalpin
tas laikraštyje. Jūs taip pat 
gausite dovanų — elektrinį 
kavai virdulį.

Visa kita informacija bus 
laikoma konfidencialia, Jūs 
nebūsite varginami jokių 
pardavėjų ir nebūsite Įtrau
kiami į jokius prekybos 
sandėrius. Tačiau aktyviai 
dalyvaudami šiame kontes- 
te, Jūs prisidėsite prie rek
lamos būdų parinkimo ir 
tuo pačiu prisidėsite prie 
Dirvos palaikymo.

Lietuvės — namų šeimi
ninkės, maloniai prašomos 
Šią paslaugą lietuviškam 
laikraščiui atlikti.

• Lithuanian Vilage Ine., 
banketui, kuris įvyks spa
lio 19 d., Lietuvių salėje, 
bilietai jau gaunami Lietu
vių Klube ir pas direkto
rius.

Banketo metu programą 
atliks svečias iš New Yor
ko — aktorius Vitalis Žu
kauskas.

Kadangi Lietuvių salėje 
vietos ribotos, bilietus ir 
stalus banketui patartina 
jau dabar įsigyti.

• Dirvos redakcija prašo
ma pranešti, kad 108 nr. 
tilpusioje nuotraukoje iš 
Tautybių šventės Clevelan
de matomos birutininkės I. 
Jonaitienė ir V. Nagevičie- 
nė. P. Ona Jokūbaitienė yra 
praeitų metų, o Ingrida 
Stasaitė šių metų iškiliau
sios Clevelando pilietės.

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ 

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

kampas.
Teirautis telefonu:

HE 1-2497

GERI NAMAI
Plytinis, 3 metų senumo. 

2 miegamieji žemai, 2 vir
šuj, padalintas rūsys, netoli 
Euclid Avė., dabar neapgy
ventas.

Labai geroje gatvėje ply
tinis 3 miegamųjų, švarus, 
2 garažai, prie E. 185 gt.

P a r duodamas palikimas 
E. 185 gt. Didelis namas ir 
priedų komercinis sklypas, 
netoli Neff Rd.

Tarp E. 185 gt. ir Lake 
Shore Blvd. turime dideli 
namą, dabar neapgyventas, 
priedų sklypas.

Norintieji pirkti ar par
duoti, prašome sustoti, ar 
paskambinti

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 gt.
IV 1-6900 ar KE 1-2190

NAMAS IR PREKYBA
Grovewood Avenue, prie 

Lake Shore Blvd. — puikus 
mūrinis pastatas su 24x50. 
Krautuvė ir 6 erdvių kam
barių butu viršuj — rū
sys — dvigubas garažas. 
$23,500 kaina apima visą 
pastatą, inventorių ir pre
kes.
STAKICH REALTORS 
804 E. 185 KE 1-1931

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas parduoda 6 

butų mūrini namą, labai ge
rame stovyje, prie St. Clair 
ir.Hayden gt.

Skambinti LI 1-8174.

Neseniai Toronte susituokė clevelandietis Romas Apanavičius su 
torontiete Dana Elijošiute. R. Apanavičius priklauso Čiurlionio an
sambliui ir yra Vaidilos Teatro vienas pirmaeilių aktorių. Jis stu
dijuoja chemiją John Caroll universitete. Jaunoji Dana, studijavusi 
fortepijoną Toronte Muzikos Konservatorijoje, studijas žada tęsti 
Clevelande.

Kviečiu į solistės G. Vasiliauskienės 
koncertą

PLB valdybos pirminin
ko Juozo J. Bachuno žodis 
Clevelando lietuviams, pa
sakytas rugsėjo 27 d. per 
Tėvynės Garsų radiją.

Esu didžiai dėkingas p. 
Stempužiui už suteikimą 
man progos Į Jus kalbėti 
Australijos lietuvių reika
lais. Išsisklaidę po visą Aus
traliją, lietuviai ten skai
čiuoja apie 10,0C0 sielų. Pir
mą kartą lankiau s Austra
lijoj prieš 5 metus, o antrą 
kartą gruodžio mėn., 1962 
metais, kuomet ten išbuvau 
7 savaites ir svečiavausi vi
sose didesnėse lietuvių ko
lonijose. šiandien lietuviai, 
kaip dar niekada savo isto
rijoje, yra išsibarstę po visą 
platų pasauli, po visus že
mynus. Laikui bėgant, vis 
dar nematant apčiuopiamų 
vilčių jiems greitai susi
rinkti į savo gimtinę Lietu
vą, jie netrukus gali visai 
išsibarstyti, vieni nuo kitų

HOUSE FOR SALE

NORTH ROYALTON BRICK Randi. 
Ovvner transferred. 6 rooms, attached 
2 car garage, carpeting, drapes, 
fenced play area, fallout shelter. 
Make offer.
12613 Ridge Road. BE 7-5838

(109, 110)

BY OWNER
Mušt movė. Under 30,000, 3 bed-
rooms, -sunkeli 2 5x15 lamily room 
with fireplace, endosed porch. Ther- 

mopanes throughout, pool and lenais 
courts. 100x200 Jot. JA 6-8802.

(109, 110)

FOR SALI' 7 room single, double 
garage. new plumbing, full basement. 
Near St. Vitus and St. George Chur- 
ches. Call UT. 1-8288.

(109, 110)

RYIŲ RAJOM. Savininkas. Didelis 
2 šeimų. Buvęs 4 Imtų. Reikalingas 
remontas. Privalo parduoti, kad su
tvarkius palikimą. Duokite siūlymą. 
Rl. 4-39 12. (110, III)

BRICK ranch, 6 familv size rooms; 
basement: I Iiaths; vvooded lot
81x286, attached garage: $24,400 or 
make ofler. 1 lighland 1 Ils. Immediate 
occupancy, 442-9235.

O\VM.R MAPLI Heights; Large 6 
room colonial. A-l. Carpeting, drapes 
throughout. Paneled recreation room, 
many extras. 663-9395.

W. 102: 4 bedrooms, bath, garage, 
basement. carpeting. Near schools 
and churches. Under $11,000.

885-4968.

Skaityk ir platink

DIRVĄ

Nr. 110 — 7

nutolti, pasimesti, o naujai 
gimusios kartos nebesusi- 
prasti ir niekada nebesusi
tikti.

Mano didelis noras buvo 
kiek pasitarnauti tokiam 
uždaviniui: suvesti lietu
vius į krūvą, supažindinti 
vienus su kitais, atnaujinti 
senas pažintis ir užmegsti 
naujas, parodyti, kad visur 
esame tie patys lietuviai, 
senos ir garbingos giminės 
vaikai.

Tad buvodamas Australi
joj prikalbinau p. Genę Va
siliauskiene atvažiuoti i 
JAV ir arčiau susipažinti 
su JAV lietuviais. Jos dainų 
koncertai bus didesniuose 
lietuvių apgyventuose mies
tuose.

Esu išleidęs dvi knygas 
apie Australiios lietuvius, 
jų Įsikūrimą ir dabartini 
gyvenimą. Taipgi Australi
jos Lietuvių Bendruomenė 
išleido gražų albumą-met
rašti su paveikslais ir apra
šymais. ■ Visas tas knygas 
galite gauti Dirvos redak
cijoje..^

Širdingai dėkui p. Sxem- 
pužiui už davimą man pro
gos tarti ši trumpą žodi j 
jus apie Australijos lietu
vių gyvenimą. Taipgi dėkui 
lietuvių laikračiams už da
vimą daug vietos su nuo
traukomis ir rašiniais apie 
Australijos lietuvius, ypa
tingai Dirvai, žinau, kad 
dabar Australijos lietuviai 
jaučiasi, jog jie nėra at
skirti nuo didesnio lietuvių 
kamieno — JAV. Kanados 
ir kitų kraštų lietuvių.

Širdingai kviečiu jus vi
sus ateiti i ponios Vasiliaus
kienės koncertą rugsėjo 28 
d., šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Po koncerto su p. Va
siliauskiene galėsite asme
niškai pasikalbėti. Iki kito 
karto linkiu jums visiems 
geros sveikatos ir niekad 
neprarasti vilčių, kad Lie
tuva bus vėl laisva ...

NAUJAI GAUTOS 
KNYGOS, 

kurias galite įsigyti ar už
sisakyti DIRVOJE:

Mano Viešnagė Ameriko
je, Dr. Jonas Grinius — 
kaina 50 c.

Panevėžys — monografi
ja _ $6.50.
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• Inž. Eugenijus Bart
kus, buv. ALT S-gos pir
mininkas, tarnybos reika
lais vykdamas į Nėw Yor
ką, buvo sustojęs Clevelan
de, aplankė Dirvos redakci
ją ir praleido porą valandų 
susipažindamas su darbu 
Vilties spaustuvėje ir Dir
vos redakcijoje.

New Yorke inž. E. Bart
kus buvo apsistojęs pas 
Vytautą ir Stellą Abraičius.

Inž. Eugenijus Bartkus, 
turėdamas tarnybinių rei
kalų įvairiose 
jose, niekur 
progos atlikti 
nius reikalus, 
mas lietuvių institucijas ir 
veikėjus, pasiinform įloda
mas rūpimais klausimais ir 
painformuodamas kitus sa
vo įspūdžiais ir nuotaikomis 
ALT ir kitose organizaci
jose.

Inž. Eug. Bartkus šiuo 
metu sėkmingai vadovauja 
inžinerijos įmonei Chicago
je, kuri turi gražių perspek
tyvų augti ir plėstis.

JAV valsti- 
nepraleidžia 
visuomeni- 
aplankyda-

• BALFas Chicagoje ak
tyviai ruošiasi piniginiam 
vajui, kuris įvyks lapkričio 
mėnesį. Rugsėjo 21 d. Bal
fo Chicagos apskr. valdyba 
kartu su vajaus reikalu ve
dėju kun. F. Gurecku ir ki
tais vajaus komiteto na
riais aptarė pagrindinius 
klausimus. Tikimasi suor
ganizuoti 1090 rinkėjų ir 
surinkti apie 25,000 dolerių.

• Danutė Sirusaitė, Ele
nos ir Jurgio Sirusų dukra, 
prieš tris metus atvykusi iš 
Lietuvos, pradėjo studijuo
ti kalbas Hunter kolegijoje, 
New Yorke, N. Y.

Danutė trijų metų laiko
tarpy baigė aukštesniąją 
mokyklą, yra uoli tautinių 
šokių grupės dalyvė ir 
Korp! Neo-Lithuania narė.

Los Angeles vykusioje Anastazijos Tamošaitienės meno parodoje lankytojus ypatingai žavėjo jos austi 
tautiniai rūbai. C. Kančausko nuotrauka

STASYS BARAS

KONCERTE D A L Y V A UJA:

STASYS BARAS
IR

DANA STANKAITYTĖ
BALUTE STT vąrarteNE TVYKS TRT.JOSE 
SALĖSE, SVEČIŲ PATOGUMUI VEIKS DU 
BARAI.
ŠOKIAMS GROS PENKIOLIKOS ASMENŲ 
ORKESTRAS.
BILIETAI IR STALŲ REZERVACIJA 
ATLIEKAMA IŠ ANKSTO PER KLUBO NARIUS.

Vy tautas Žukauskas, 
turįs daugelio metų didelį 
prityrimą siuntinių į Lietu
vą siuntimo srityje, nuo š. 
m. rugsėjo mėn. 16 d. dirba 
naujoje vietoje, vienintelė
je Vnešposyltorgo licenzuo- 
toje lietuvių firmoje Chica
goje ir registruotoje Depar- 
tment of Justice ir paskelb
toje Department of Com- 
merce biuletenyje, Cosmos 
Parcel Express Corp., 2439
W. 69 St., Chicago, Illinois, 
60629. Tel. WA 5-2737.

• Andrius Mironas, Dir
vos bendradarbis iš Los 
Angeles, išvyko ilgesnei ke
lionei, kurios metu aplan
kys Chicagą, Bostoną, New 
Yorką, New Orleaną, Wa- 
shingtoną, Dalias ir kitus 
miestus.

Atostogų metu teks at
likti dar vieną tėvišką pa
reigą — išleidžiant dukrą 
už Jono Kęstučio Norvai
šos. Jaunosios poros vestu
vės įvyks Philadelphijoj 
spalio 5 d. J. K. Norvaiša 
yra veiklus Philadelphijos 
lietuvių organizacijų narys.

• Marijonas šnanštys, 
detroitiškis, įstojo i Lietu
vių Fondą, įnešdamas 1.000 
dolerių.

M. šnapštys baigęs Vy
tauto Didžiojo Universite
to Teisiu Fakultetą Kaune, 
buvo teisėju, tardytoju ir 
Vilniaus apyg. teismo pro
kuroro padėjėju.

Detroito lietuvių namų 
įsigijimo talkai jis vra su
rinkęs apie 4.009 dol. ir ne 
mažai savų pridėjęs.

L. F. šiuo metu turi 301 
narį, ir fondo suma siekia 
87.000 dol.

• Rezoliucijoms Remti 
Komitetą didesnėmis pini
ginėmis aukomis parėmė: 
prel. I. Alhavičius, dr. Z. 
Rudaitis, dr. W. J. Kirstuk, 
dr. A. Marius, dr. A. Mi
liauskas. V. Šmulkštys, d r. 
V. J. Bieliauskas, kun. M. 
Čvvas, B. G. Sitko ir kiti.
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Rezoliucijoms Remti Komiteto nariai aptaria finansinius reikalus. Sėdi iš kairės: A. Markevičius, K. 
Liaudanskas, A. Latvėnas, pirm. L. Valiukas, J. Petrauskas, dr. Z. Brinkis ir R. Bureika. Komiteto 
darbas reikalauja nemažai lėšų, tad visi geros valios lietuviai prašomi nors ir nedidele auka paremti 
šį darbą. Aukas siųsti: G.A. Petrauskui, komiteto iždininkui, 3442 Madera Avė., Los Angeles, Calif., 
90039 L. Kančausko nuotrauka

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS
C

LIETUVIŲ DIENA

Los Angeles Breakfast kluban 
virš 800 svečių sutraukusi Cali- 
fornijos Lietuvių Diena, rugsėjo 
8 praėjo lietuviško solidarumo ir 
tautinio pasididžiavimo ženkle. 
Šventę organizavusi LB Los An
geles apylinkės valdyba, remia
ma veik visų patriotinių lietuvių 
organizacijų, įdėjusi daug rūpes
čio ir pastangų, kad Lietuvių Die
na taptų reikšmingu kolonijos kul
tūriniu įvykiu.

Iškilmės buvo pradėtos vieš
nios iš Kanados dail. A. Tamo
šaitienės meno parodos atidary-

• J. Briedis, Detroite su
rado 19 asmenų, kurie sa
vo aukomis parėmė Rezo- 
liuciioms Remti Komitetą. 
Daug kas iš geros valios 
lietuvių galėtų tai padaryti.

• F. D. Prekerytė ir I). 
Gustaitė, abi iš Los Ange
les, įsijungė i Rezoliucijoms 
Remti Komiteto -vadovybės 
narių eiles. F. D. Prekery
tė, neseniai atvykusi iš 
Hartford, Conn., lektoriau- 
ja UCLA ir kartu ruošiasi 
doktoratui; D. Gustaitė 
studijuoja farmaciją USC 
universitete ir aktyviai 
reiškiasi skautuose.

• Saulius Vydas, Ann 
Arbor, Mich., tenykščio 
universiteto studentas; rašo 
Rezoliucijoms Remti Ko
mitetui: ”... Keletas kitų 
studentų ir aš norėtumėm 
prisidėti prie Jūsų veik
los . . .” Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas kviečia atsi
liepti ir kitus studentus. 
Rašyti: Miss Birutė Lem- 
bergas, 1928 South Beverly 
Glen Blvd.. Apt. 11, Los 
Angeles. California, 90025. 
B. Lembergaitė. viena iš 
komiteto vadovybės sekre
torių. studijuoja politinius 
mokslus UCLA universite
te ir aktyviai reiškiasi 
skautuose. 

mu. Apylinkės švietimo ir kul
tūros vadovo pakviestas, įspū
dingą atidarymo žodį tarė Lie
tuvių Dienų redaktorius poetas 
Bern. Brazdžionis, apžvelgda
mas dailininkės nueitą meninį 
kelią bei paieškodamas vietos 
dalininkės kūrybai meno pasau
lio visumoje. Trumpu žodžiu me
no gerbėjams padėkojo pati dai
lininkė.

Susidomėjimas dailės paroda 
buvo didelis. Parodoje buvo iš
statyta 20 guašo darbų, 5 alie
jaus, 8 kilimai, 2 tautiniai dra
bužiai ir keletas priejuosčių. 
Daug paveikslų išpirkta,gauta už
sakymų kilimams ir tautiniams 
rūbams. Vėliau paroda buvo per
kelta į Lietuvių namus, ir tęsėsi 
iki IX. 15.

Šventės programą pradėjo ir 
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BEVERLY SHORES
LIETUVIU KLUBAS

RENGIA TRADICINĮ RUDENS

Rašytoja Alė Rūta daro pranešimą apie Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimą Los Angeles LB namų salėje. x

L. Kančausko nuotrauka

Skaityk ir platink
DIRVĄ

KURIS ĮVYKS

SPALIO 12 D., 7 VAL. VAKARE
NAUJAI ĮRENGTOSE JONYNŲ

PARENGIMŲ PATALPOSE
DANA STANKA1TYTĖ

oficialiąją dalį pravedėapyl. val
dybos pirm. Antanas Skirius. Svei
kinimo žodį tarė konsulas dr. J. 
J. Bielskis, trumpą kalbą pasakė 
svečias iš Urugvajaus, žymusis 
kovotojas už Lietuvos laisvę Pie
tų Amerikoje Kazimieras Čibi
ras -Verax.

Meninei programai vadovavo 
valdybos sekret. L. Žilevičiūtė. 
Koncertinė dalis, atlikta svečio 
solisto iš Chicagos Jono Vazne- 
lio ir vietinės jaunos solistės 
Zinos Kalvaitienės, buvo aukšto 
lygio ir pilnai užsitarnavusi au
ditorijos dėmesio ir katučių.

Pertraukos metu trumpai gau
sią auditoriją pasveikino vienas 
iš įtakingiausių Kalifornijos res
publikonų vadų -- PhilBardos.pa. 
reikšdamas viltį, kad Lietuvos 
laisvės reikalu įneštos Kongre- 
san rezoliucijos gaus eigą ir bus 
priimtos.

Brazdžionišku sugestyvumu 

praskambėjo Lietuvos valstybi
nės ir daugelio kitų premijų lau
reato poeto Bern. Brazdžionio 
kūrybinis žodis.

Jaunimo ansamblio tautinių šo
kių grupė, vad. O. Razutienės, 
įspūdingai pašoko 7 tautinius šo
kius.

Šventę Amerikos himnu pradė
jo sol. inž. R. Dabšys, Lietuvos 
himnu baigė visa auditorija.

"IŠ SAVO POZICUŲ 
NESITRAUKSIME"

Rugsėjo 14 Lietuvių namų va
dovybė suorganizavo ALB Ta
rybos narės rašytojos Alės Rū
tos ir spaudos attache Lietuvių 
pasiuntinybėje Urugvajuje K. Či
biro pranešimus lietuvių visuo
menei.

K. Čibiras, turįs gausias pa
žintis tarp Pietų Amerikos spau
dos žmonių ir politinio gyvenimo 
vairuotojų, nupiešė gan pesimis
tinį politinės padėties vaizdą Pie
tų Amerikos valstybėse.

-- Pietų Amerikoje šaltasis 
karas tampa karštu, --kalbėjop. 
Čibiras. Gerai ginkluotos apmo
kytų teroristų gaujos iš Kubos 
masiniai infiltruojamos į Pietų 
Amerikos kraštus. Vienos jų jau 
veikia, kitos budi parengties sto
vyje.

Lietuviai komunistai esą labai 
dinamiški ir gerai organizuoti. 
Jų melo propagandą turi atremti 
negausūs sąmoningų lietuvių bū
reliai.

Kalbėdamas apie ateities per
spektyvas, p. Čibiras pareiškė:

-- Yra pavojus, kad Šiaurės 
Amerika gali likti tik sala rau
donojoje jūroje. Dabartinė JAV- 
bių politika Pietų Amerikoje.pa
sitarnauja komunizmo stiprėji
mui. Tuo viešą pasitenkinimą 
reiškia ir lietuvių komunistų spau
da. Iki šiol teikta antikomunisti
nėm organizacijom parama iš 
JAV nuo š.m. liepos mėn. sustab
dyta. Komunistų ūpas labai paki
lęs.

Tačiau, Lietuvos partizanų pa
vyzdžiu, mes liksime savo pozi
cijose, nežiūrint, kokia padėtis 
bebūtų — ryžtingai pareiškė sve
čias.

Rašytoja Alė Rūta padarė pra
nešimą iš ALB Tarybos sesijos 
Chicagoje ir iš PLB Seimo To
ronte.

Jos išvadinės mintys vertos 
rimto visuomenės dėmesio. Jos 
manymu, Bendruomenė yra pa
grindinė visus lietuvius vieny- 
janti jėga, turinti daug pajėgių, 
nuoširdžių bei dinamiškų vadų 
ir veikėjų. Didieji Bendruome
nės tikslai aiškūs: kovoti už Lie
tuvos laisvę, patiems nepražū- 
nant lietuvybei.

--Ką darome, viską darykime 
su meile Lietuvai, su meile lie
tuvybei -- įdomų pranešimą bai
gė prelegentė.

Diskusijose ir paklausimuose 
dalyvavo: Andrius, Medžiukas, 
dr. Jusionis, dr. Devenis, Deve- 
nienė, Kazlauskas, dr. Milašius, 
dr. Raulinaitis, Motiejūnas, Gus
tas, Balvočius ir kt.

K.
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