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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RINKIMAI D. BRITANIJOJE
GERBŪVIS IR GERAS ORAS PAKEITĖ RINKĖ
JŲ NUOTAIKAS DABARTINĖS VYRIAUSYBĖS 
IR KONSERVATORIŲ PARTIJOS NAUDAI. — 
NORS DAR TIKIMA DARBIEČIŲ LAIMĖJIMU, 

TAČIAU GALIMYBĖS ESANČIOS 50:50!

-------- Vytautas Meškauskas ---------

Šio mėnesio 15 d, D. Britani
jos 37 milijonai rinkikų turės 
progos išrinkti naują parlamentą, 
kuris, kaip juokiamasi, ten nega
li tik paversti vyro moterim, 
šiaip jo kompetencija yra neribo
ta. Vis daugiau įsijungdami j JAV 
priešrinkiminę karštligę mes ga
lėjome ir nepastebėti, kaip pasi
keitė priešrinkiminės nuotaikos 
D. Britanijoje. Dar neseniai buvo 
manoma, kad rinkimus tikrai lai
mės Darbo Partija ir jos vadas 
Haroldas Wilsonas bus naujuoju 
D. Britanijos premjeru. Maždaug 
prieš metus Macmillano vyriau
sybė buvo gerokai susikompro
mitavusi karo ministerio Profu- 
mo skandalu. Prieš tai ją ištiko 
kai kurie nepasisekimai užsienio 
politikos srityje. Macmillanui 
nepasisekė suvaidinti tarpininko 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos 
vaidmens; o D. Britanijos pas
tangos įeiti | Vakarų Europos 
Bendrąją Rinką nuėjo niekais, su
sidūrusios su gen. de Gaulle veto. 
Tokiu būdu buvo gerokai pakenk
ta nusistovėjusiai pažiūrai, kad 
konservatoriai daugiau nusimaną 
užsienio politikoje negudarbie
čiai. Dėl viso to, o gal dar dau
giau dėl fakto, kad konservatoriai 
jau pakankamai ilgai išbuvo val
džioje ir gerokai nusibodo, dar pa - 
lyginti neseniai buvo manoma, 
kad ateitis priklauso darbie- 
čiams, juo labiau, kad naujasis 
ministeris pirmininkas Alec 
Douglas-Home, kuriam savo pos
tą praeitų metų rugsėjo 18 d. už
leido atsistatydinęs Macmil- 
lanas, nebuvo labai populiarus net 
pačių konservatorių tarpe.

šiandien padėtis yra gerokai 
pasikeitusi. Nors ir dabar tiki
masi Darbo Partijos laimėjimo, 
tačiau galimybės esančios beveik 
lygios. Kas gi atsitiko? Kas stai
ga pakėlė nusmukusias konserva
torių galimybes tuo laiku, kada vi
sas pasaulis atrodo krypsta {"pa
žangią" kairę? Viešosios nuomo
nės tyrinėtojai aiškina, kad veikė 
du faktoriai: gerbūvis ir ... ge
ras oras. Gera ūkinė būklė nor
maliai visada padeda esančiai vy
riausybei. Ji gerokai padeda da
bartinei demokratų administra
cijai Amerikoje, šalia to, liepos 
ir rugpiūčio mėn. buvę 400 sau
lėtų valandų, tai beveik rekor
das apsiniaukusiai D. Britanijai. 
Geras oras, nusisekusios atosto
gos paveikusios rinkikų nuotaikas 
... konservatyviai.

Yra dar vienas faktorius, ku
ris gali padėti konservatoriams 
laimėti. Tie normaliai turi dau
giau pasisekimo provincijoje, dar
biečiai -- didmiesčiuose. Pasi
dalinimas | rinkimines apygar
das yra toks, kad konservatoriai, 
laimėję lygiai tiek pat balsų kiek 
darbiečiai, tačiau laimėdami

- Palauk, štai benzinas!.. .

provincijoje gali pravesti 30 at
stovų daugiau negu darbiečiai. 
Lygiai taip pat, kaip JAV prezi
dentūrą gali laimėti kandidates 
gavęs mažiau balsų, tačiau surin
kęs daugiau elektorių.

BRITU PREMJERAS HOME

Kaip paveiks D. Britainijos rin
kimai JAV rinkimus? Sakoma, 
kad D . Britanijoje daugiau jau- 
dinamasi dėl to, kas bus JAV pre
zidentu, negu kas bus D. Brita
nijos premjeru. Tai dėlto, kad 
JAV, bet ne D. Britanija yra lais
vojo pasaulio vadas. Nepaisant to, 
konservatorių laimėjimas gali 
padaryti tam tikros įtakos ir Į 
Amerikos rinkėjus. sukeldamas 
palankias nuotaikas respubliko-

VVARRENO KOMISIJOS RAPORTE - 
VISA KALTĖ TENKA TIK OSVVALDUI

• WARRENO KOMISUOS ra
portas apie prez. Kennedžio nu
žudymo aplinkybes yra išleistas 
atskira knyga. Taip pat tos stam
bios knygos santrauka yra pri
einama plačioms skaitytojų ma
sėms.

Raporte visa kaltė už atenta
tą atitenka Oswaldui, paneigiant, 
bet kokius ryšius su bet kokiu 
organizuotu pasiruošimu iš eks
tremistinių organizacijų pusės. 
Visokie gandai ir įtarimai, kad 
į atentatą įsivėlę komunistai ar 
dešinieji, paliekami žurnalisti
nės fantazijos vaisiais.

Viena išvada iš raporto — tai 
prezidento saugumo klausimas, 
kuriam tinkamiau išspręsti ima
masi greitų priemonių.

* EUROPOS SPAUDA, plačiai 
komentuodama VVarreno komisi
jos raportą apie prez. Kennedžio 
nužudymo aplinkybes, dalinai su
tinka, kad tuo raportu uždaromas 
paskutinis tos nelaimingos isto
rijos puslapis. Kiti laikraščiai 
mano, kad vistiek yra palikta daug 
klausimų neatsakyta. Kai kurie 
danų laikraščiai rašo, kad kny
ga esanti vienu žingsniu pirmyn

nams.
čia pat reikia pastebėti, kad 

nepaisant pavadinimų, skirtumas 
tarp abiejų didžiųjų britų parti
jų dabar nėra labai didelis. Tie
sa, darbiečiams niežti nagai kur 
galima, padidinti valstybės įtaką, 
tačiau prie to jie žada eiti labai 
nuosaikiai. Valstybės įtakai iki 
tam tikro laipsnio neprieštarauja 
ir konservatoriai, nors tie linkę 
pirmenybę duoti privačiai ini
ciatyvai.

Ryškesnis skirtumas tarp abie
jų partijų yra atominės politikos 
srityje. Konservatoriai yra linkę 
palaikyti savo nuožiūrai turimus 
atominius ginklus, tuo tarpudar
biečiai norėtų jų visai atsisakyti, 
paliekant jų monopolį ir atsako
mybę JAV ir Sovietų Sąjungai.

šiaip užsienio politikoje prak
tiškas skirtumas tarpabiejųpar- 
tijų nėra didelis. Nuoširdžių san
tykių su sovietais siekia abi par
tijos. Ta kryptimi eidama dabar
tinė vyriausybė sulaužė iki šio! 
buvusį bendrą Vakarų nusistaty
mą komunistiniams kraštams ne
duoti ilgesnio kredito kaip 5 me
tams. Savo garantija dabartinė 
vyriausybė įgalino britų įmones 
sovietams pasiūlyti net 5 metų 
kreditą, beveik nieko neįmo- 
kant iš karto. Tokia politika gali 
pasirodyti britams nelabai nau
dinga, nes šiuo metu jie turi sko
lintis dolerių, kad pirkti reikalin
gas žaliavas sovietų užsakymams 
pagaminti! Britai nudegė nagus ir 
biznyje su Kuba. Pasirodo, kad 
Fidel Castro visai nesirengia 
mokėti už jam jau patiektus au
tobusus.

į atentato išaiškinimą.
♦ GEN. DE GAULLE kelionė, 

po P. Amerikos valstybes lydi
ma didelio minių entuziazmo. 
Bolivijoje jo pasitikti susirinko 
tiek žmonių, kiek nebuvo matęs 
joks kitas besilankąs aukštas 
svečias.

♦ AMERIKIEČIŲ LAIKRAŠČIAI, 
daugumoje pasisakę už prez. 
Johnsono kandidatūrą lapkričio 
mėn. rinkimuose, kartu nevengia 
kelti ir gyventojams aktualų klau
simą, iškilusį ryšium su riaušė
mis ir neramumais miestuose. 
Rasinio klausimo sprendimas 
daugelio nuomone, buvo perdaug 
forsuojamas. To pasėkoje su
mažėjęs saugumas gatvėse. Dau
gelis žmonių vakarais vengia ro
dytis gatvėse. Vyrauja nusista
tymas, kad rasių klausimu vyriau- 
sybė yra per toli nuėjusi, atliuo- 
suodama vadeles. Visa tai ne
maža dalimi atsiliepsią į rinki
mų duomenis.

♦ PREZIDENTAS JOHNSONAS 
kalbėdamas Manchesteryje, N.H. 
pirmą kartą užsipuolė savo apo- 
nentą, panaudodamas jo pavardę.

šaulės Petrauskienė ir Balsevičienė padeda gėlių vainikus prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės šaulių Sąjungos suvažiavimo Chicagoje proga. V.A. Račkausko nuotrauka

JAUNIMAS KALBA JAUNIMUI Į LIETUVĄ
Nuo š.m. sausio mėn. vidurio 

per Madrido, Romos ir Vatikano 
radijo stotis, kiekvieną šeštadie
nį perduodama radijo valandėlė, 
į Lietuvą "Jaunimas kalba Jau
nimui". Valandėlę redaguoja Lie
tuvių Jaunimo Organizacijų Fe
deracija, glaudžiai bendradar
biaudama su Vliku per jo Vykdo
mąją Tarybą Europoje. Iki rug
sėjo mėn. paruošta ir pasiųsta 
45 rašiniai, kurių didžioji dau
guma jau perduota J Lietuvą.

Valandėlės tikslas: palaikyti 
ir tiesti dvasinius ryšius tarp 
jaunosios kartos išeivijoje ir pa
vergtoje Lietuvoje, informuoti 
jaunimą krašte apie išeivijos jau
nimo siekius, gyvenimą, mokslą, 
darbą ir visuomeninę veiklą. Tai 
turėtų padėti susiorientuoti jau
nimui krašte priešo užtvenktoje 
melo jūroje. Žiniomis iš Lietu
vos, per ilgus metus vykdytas 
jaunimo sovietinimo pastangas 
okupantas paskutiniu laiku klas
tingai suintensyvino. Pavergta
me krašte šiandien yra du labiau 
šiai puolami objektai: bažnyčia 
ir jaunimas.

Reguliarios jaunimui skirtos 
radijo programos padės sudaryti 
nuolatinį klausytojų ratą Lietuvo
je ir daugiau atsieks, negu pri
puolami, proginiai perdavimai. 
Jaunimas domisi jaunimu, tai jo 
gyvoji Lietuva, todėl įdomių, ob
jektyvių rašinių iš išeivijos jau
nimo pusės neturėtų stokoti. Ra
šinių tematika gali būti įvairiau
sia: studentiško gyvenimo mo
mentai, mokslo atsiekimai ir 
problemos, visuomeninė veikla 
su parengimų, vasaros stovyklų 
ir kitų įvykių reportažais, savų 
organizacijų, idėjų pristatymas

Tai aštrus puolimas už tariamą 
sugestiją karo veiksmus Vietna
me išplėsti J šiaurę. Prez. John
sonas pasakė, kad jis privaląs 
būti labai atsargus prieš įsakant 
mesti bombas šiaurėje, nes tuo 
būdu būtų įvelta J karą Kinija su 
700 mil. žmonių, tuo pačiu į pavo
jų pastatant amerikiečių karius. 
"Neisime į šiaurę ir nemesime 
bombų dabartinėje šio žaidimo 
stadijoje", kalbėjo prezidentas, 
"lygiai kaip nesitrauksime į pie
tus ir nepabėgsime, kad komu
nistai užimtų tą sritį".

♦ SOVIETŲ S-GOS šnipų byla 
vyksta New Yorke, kur kaltina
mųjų suole randasi keli Sov. S- 
gos ir Baltgudijos delegatai prie 
JTO. Tai A. Sokolovas ir jo žmo
na, I. Igorovas su žmona. Du kiti 
kaltinamieji yra išvykę į Sov. 
S-gą. Vienu iš pagrindinių proku
roro liudininkų yra iš Sov. S-gos 
pabėgęs aukštas saugumo organų 
pareigūnas — Kaarlo R. Tuomi, 

ir t.t. Radijo valandėlė taikoma 
ne tik į studentiją, bet ir J naująją 
inteligentiją Lietuvoje. Todėl lau
kiama rašinių iš disertacijų te
matikos, rašinių apie darbo per
spektyvas baigus mokslą ir pro
fesines problemas; darbo - vi
suomeninės veiklos - šeimos de
rinimo ir lietuvybės išlaikymo 
problemas. Tai tik keli pavyz
džiai. Rašiniai turi būti neilgi, 
5-7 min. kalbėjimui (apie 75 ei
lutės po 60 raidžių) pasirinkta 
viena, konkrečia tema. Pagei
dautina dažniau siųsti siaurais, 
specifiniais klausimais rašiniai. 
Kalbos stilius, gramatika ne tiek 
svarbu. Tai redakcijai uždavinys.

Iki šiol J Lietuvą buvo perduota 
daugiau bendro pobūdžio ir pro
giniai pranešimai. Vienas pir
mųjų iš jų, praeitais meteis New 
Yorke įvykusio Lietuvių Studentų 
Sąjungos suvažiavimo Sveikini
mo Žodis pavergtos Lietuvos stu
dentijai ir visam Lietuvos jauni
mui. Perduotas Kreipimasis į Lie
tuvos jaunimą Lietuvių Kongreso 
Washingtone.

Straipsnių rašyme iki šiol ak
tyviausiai reiškėsi santariečiai, 
neolituanai, Lietuvos vyčiai, šių 
organizacijų atsiųstų straipsnių 
dėka apie jų ir Studentų Sąjungos 
organizacijas perduotas ištisas 
pranešimų ciklas. Okupanto šab

SUKAKTUVINIS SAULIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

45-ais meteis nuo Lietuvos 
šaulių s-gos įsikūrimo Nepri
klausomoje Lietuvoje ir 10-ais 
nuo atsikūrimo šiaurės Amerikos 
žemyne, sąjungos atstovai rugsė
jo 6 d. suvažiavo į Chicagą, Į 
trečią visuotiną atstovų suvažia
vimą laisvajame pasaulyje.

Suvažiavimą pradėjo pamaldo
mis Jėzuitų bažnyčioje. Po vaini
ko padėjimo ir apeigų prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, gausus būrys šaulių, bi- 
rutininkių, savanorių-kflrėjų, ra
movėnų ir svečių susirinko J di
džiąją Jaunimo Centro salę iš
kilmingam posėdžiui, čia orga
nizacijų atstovai ir visuomenės 
veikėjai sveikino sukaktuvinį su
važiavimą žodžiu bei raštu. Jūrų 
šauliai pa ruošė dalyviams pusry
čius, po kurių s-gos atstovai su
sirinko įčiurlionio galerijos salę 
darbo posėdžiui.

Pirmininkavo Vladas Išga- 
naitis. Sudarytas sekretoriatas, 
mandatų ir rezoliucijų komisijos. 
Ligšiolinis centro valdybos pir
mininkas Jonas Giedrikas išsa
miai apžvelgė praėjusių trijų me
tų centro valdybos veiklą. Sekė 
pranešimai kitų centro valdybos 
narių bei komisijų. Skyrių atsto

loniškai surikiuotam Lietuvos jau
nimui turėtų būti įdomus išeivi
jos jaunimo organizacinis ir ide
ologinis įvairumas. Per Antiko- 
lonialinės Lygos atstovą Vokie
tijoje gauta rašinių aktualiais 
klausimais iš Lietuvos į Vakarus 
neperseniausiai atvykusio jauni
mo. Tarpe kitų perdavimų pažy
mėtini šie: "Amerikos lietuvių 
jaunimo studijos", "Lietuvių in
teligentijos prisitaikymas Ame
rikoje", "Amerikoje gimusio lie
tuvio tautinė ištikimybė", "Stu
dentų atostoginių darbų įspū
džiai", "Kaip patenkama iš so
vietijos į laisvuosius Vakarus", 
"Patys muša -- patys rėkia", 
Pasiųsti reportažai iš Amerikos 
Lietuvių Kongreso Washingtone 
ir Studijų savaičių Dainavoje ir 
Tabor Farmoje (šviesos -Santa
ros). Amerikos lietuvių krepšinio 
komandai buvojant Australijoje, 
radijo valandėlės "Jaunimas kal
ba Jaunimui'* spec. sporto kores
pondentas prie lietuvių komandos 
paruošė eilę detalių, tikrai spor
tinių reportažų iš kovos aikšte
lės. Sportiniai išprususiam ir su
interesuotam jaunimui okupuoto
je Lietuvoje tai bus gera dovana.

Prašom rašyti ir siųsti "Jau
nimas kalba Jaunimui" reikalų ve
dėjui Kęstučiui čižiūnui, adresu: 
245 E. 27th St., Peterson, N.J., 
07514.

vų pranešimai parodė, kad są
junga sparčiai auga ir skyrių 
daugėja. Vėliausiai įsisteigė Los 
Angeles skyrius. Sunkiai sekasi 
pritraukti jaunų jėgas, bet vy
resnieji neatsisako pareigų. Dau
giau jaunimo yra susibūrę į nau
jai įsteigtą jūrų šaulių kuopą 
Chicagoje. Jie siūlė išbraukti 
iš sąjungos statuto žodį "trem
tyje", nes, girdi, čia gimę lie
tuviai norį prisijungti prie s-gos 
nesijaučią esą tremtiniai. Suda
ryta speciali statutui peržiūrėti 
komisija, kuriai visi pasiūly
mai siųstini.

Išrinkti nauji centriniai s-gos 
organai ateinantiems trims me
tams. Į centro valdybą: P. Pe- 
trušaitis, A. Gintneris, K. Ko- 
daitienė, K. Žilėnas, kun. J. Bo- 
revičius, SJ, A. Valatkaitis, V. 
Išganaitis, A. Neverdauskas ir 
G. Valentinas. I Revizijos ko
misiją: M. Ambroziejus, A. Kai
rys ir A. Juodka. Į garbės teis
mą: kun. A. šeštokas, kun. B. 
Sugintas ir J. Giedrikas.

Posėdžiui pasibaigus centro 
valdyba išsirinko pirmininku 
ateinantiems trims metams Al
fonsą Valatkaitį,

V. A. Račkauskas
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SUOMIU -
I mano straipsni "Kokią pagal

bą kare prieš sovietus gavo Suo
mija" tilpusi Dirvos 21 ir 22nr. 
reagavo J. Jašinskas Naujienų 
708 ir 709 nr.

Polemika kilo dėl to, kad dar 
1963 m. gruodžio 28 d. Naujie
nose J. Jašinskas bandė {rodinė
ti ,kad Sovietų - Suomių 1939-40 
m. karo metu suomiai, nesulauk
dami iš laisvojo pasaulio jokios 
pagalbos, buvo paklupdyti. Pa
naudodamas daugeli šaltinių, de
taliai nurodžiau, iš kur ir kiek 
Suomija gavo paramos.

Mūsų polemikos būtų išveng
ta, jeigu J. Jašinskas prieš ra
šydamas savo straipsnius būtų 
paskaitęs min. V. Taimerio, 
Churchillio, maršalo Manner- 
heimo atsiminimus ir kitą gau
sią tuo klausimu literatūrą.

Ten daug rašoma ir apie sa
vitarpinę pagalbą ir labai apgai
lestaujama, kad darytos pa
stangos savitarpinės pagalbos rei
kalu nepasisekė.

O Švedijos min. pirm. P.A. 
Hanssonas vieno pasikalbėjimo 
metu su Suomijos užs. reikalų 
min. V. Taimeriu, tiesiog pa reiš
kė, kad jeigu tarp Suomijos ir 
Švedijos būtų buvusi sudaryta sa - 
vitarpinės pagalbos sutartis, tai 
Sovietų S-ga nebūtų puolusi Suo
mijos.

Kas gi kaltas, kad tokios su
tarties nebuvo?

J. Jašinskas rašo: "Suomijos 
armija, turėjusi tik 3 pėstinin
kų divizijas, vieną kavalerijos bri * 
gadą ir vieną tankų kuopą, pa
pildyta sumobilizuotais paruoš
tais ir pusiau karui apmokytais 
rezervistais ... pasitiko puolan
ti priešą penkiuose skirtinguose 
ruožuose - sektoriuose. *

O tikrovėje (pagal marš. Man- 
nerheimą) pagal paruoštą planą, 
karui kilus Suomija turėjo su
mobilizuoti - sukomplektuoti pen- 
kioliką divizijų su įvairiomis pa
galbinėmis dalimis.

Tam planui užbaigti 1937 m. bu
vo paskirta 2,7 miliardai mar
kių, bet iki karo pradžios jo 
užbaigti nespėta.

1939 m. pavasari, paaštrėjus 
tarptautinei padėčiai, Suomija 
pradėjo šaukti atsarginius, ypač 
karininkus pakartojimams, dary
ti didesnio masto manevrus ir la
bai paspartino Mannerheimo lini
jos sustiprinimo darbų vykdymą.

SOVIETŲ KARO
P. ŽILYS

Prasidėjus lenkų-vokiečių ka
rui, Suomija papildė savo prie
dangos dalis.

Spalio - lapkričio mėn. vyks
tant Sovietų - Suomių deryboms 
Maskvoje, Suomijos kariuome
nė buvo sumobilizuota ir sutelk
ta.

Tokiu būdu Suomija turėjo 4-6 
savaites laiko savo kariuomenei 
sumobilizuoti ir sutelkti.

Suomija buvo sumobilizavusi 
10 pėst. divizijų, kav. brigadą, ke- 
lioliką batalionų bei kuopų, kurie 
pagal reikalą buvo suvedami < 
rinktines su {vairiomis pagalbi
nėmis dalimis.

Sovietų šaltiniai tvirtina, kad 
sumobilizuotos Suomijos kariuo
menės vertė siekė apie 15 divi
zijų.

Pradinės sovietų pajėgos sie
kė 4 armijas, arba 26-28 divizi
jas ir 6 tankų brigadas. Iš to ma
tosi, kad J. Jašinskas nežino, ka
da Suomijos kariuomenė buvo su
mobilizuota, kiek ji turėjo divi
zijų, kaip ji buvo sutelkta, kaip 
pasitiko puolanti priešą, nei kaip 
tas priešas puolė ir t.t.

Karo pradžioje sovietų divizi
joms pasisekė keliose vietose 
įsibrauti | Suomijos teritoriją 
šiauriniame — per 1300 km ba
re — tarp Ladogos ežero ir 
š. Ledinuoto vandenyno, bet Suo
mijos kariuomenės vadovybė spė
jo laiku pasiųsti gręsiamomis 
kryptimis rezervus, kurie jud
riose kautynėse netik sulaikė So
vietų divizijas, bet jas sumušo, iš - 
sklaidė, sukapojo | Mottis (miške 
apsuptos kariuomenės dalis suo
miai vadina Mottis) ir privertė 
pasitraukti, paliekant tūkstančius 
užmuštų, dešimtis tankų bei pa
būklų, Šimtus kulkosvaidžių,tūks
tančius šautuvų ir t.t.

čia ypatingai pasižymėjo suo
mių pik. Paavo Talvela rinktinė, 
veikusi Tolvajarvi - Illomants 
bare ir pik. Siilasvus rinktinė, 
veikusi Suomussalmi srityje. 
Petsamo bare vienas suomių ba
talionas, pasitraukęs { Hoykern- 
jarv| ribą, beveik visą karo metą 
laikėsi prieš sovietų diviziją.

Tame šiauriniame per 1300 
km bare-ypatingai nukentėjo 139, 
75, 155, 163, 44 ir kitos sovietų 
divizijos.

UŽKULISIAI
To pasėkoje kovos tame bare 

aprimo, šalta 40-46 laipsnių šal
čio žiema, poliarinė naktis, sto
ra nuo 40 cent. iki 2 metrų snie- 
jo danga, šiame bare buvo ge
riausia suomių sąjungininkė.

Pavojingiausia Suomijos sie
nos vieta buvo Karelijos sąsmau
ka -- tarpas urp Suomijos {lan
kos ir Ladogos ežero, viso 70-125 
km pločio.

Tam tarpui ginti suomiai buvo 
sutelkę per 7 p. divizijas.

Tai buvo Suomijos varui. 
Tiems varums apsaugoti, Suo
mija buvo pastačiusi vadina
mąją Mannerheimo liniją, kurio
je, pagal L. Enciklopediją, buvo 
90 fortų, kurių tarpai buvo su
stiprinti lauko fortifikacijos {ren
gimais. Fortuose buvo imontuotų 
baterijų.

Pagal Churchillj Mannerheimo 
linija turėjo 30 km gilumą, o pa
gal sovietų davinius, ji turėjo 90 
km. gilumą — {skaitant prie
dangos pozicijas. Turėjo tris pa
sipriešinimo ruožus (neskaiunt 
priedangos). Toje linijoje buvo 
296 permanentiniai gelžbetono ir 
897 granitiniai {tvirtinimai,ku
rie galėjo atlaikyti 152-203 svie
dinių šūvius.

Kius reikalas, kiek tiems so
vietų daviniams galima tikėti, 
nors jų Didžiojoje Enciklopedi
joje Mannerheimo linija atvaiz
duota spalvotame ir įspūdinga
me žemėlapyje.

Dėl {vykusio savotiško nesu
sipratimo Karelijos sąsmauko
je, VII sovietų armijai gana grei - 
tai pasisekė nustumti suomių ka
riuomenės priedangos dalis ir 
priartėti priepagrindinioManner ■ 
heimo linijos ruožo, bet niekur 
nepasisekė | tą ruožą įsiveržti.

Pakartotini puolimai Tarpais 
ir Summa kryptimis, mėginant 
įsibrauti { Mannerheimo liniją 
sovietams nepasisekė. Tose ope
racijose skaudžius nuostolius pa
tyrė apie 10 sovietų divizijų. Pa
tyrę tokius skaudžius nuostolius, 
sovietai nusprendė persitvarky
ti, sutelkti daugiau jėgų, priemo
nių ir pradėti metodingą puoli
mą. Pasiruošimai tęsėsi apie 
mėnesi laiko.

Netiesa, kad maršalas Timo- 
šenkp buvo paskirtas vyriausiu 
karo fronto vadu. Pertvarkant so
vietų kariuomenę generaliniam 
puolimui, Timošenko buvo pa-

tasteslike other beers 
wish they could!

skirtas šiaurės - vakarų (Kare
lijos sąsmaukos) fronto vadu, 
kur veikė 7 ir 13 armijos, o li
kusio fronto vadu, nuo Ladogos 
ežero iki š. Ledynuoto vandeny
no, kur veikė 15 (naujai atkelta) 
8,9 ir 14 armijos, buvo paskir
tos šteinas.

Timošenkai buvo duotos aiš
kus - konkretus uždavinys -- pra
laužti Mannerheimo liniją ir su
naikinti ten veikiančias suomių jė
gas.

Mannerheimo linijos puolimui 
buvo užplanuota sutelkti 7 ir 13 
armijas, viso 24 p. divizijas, 
kav. korpą, 7 tankų birgadas,. 13 
artilerijos pulkų iš kariuomenės 
vadovybės rezervo, 7 korp. arti
lerijos pulkus, 4div. ypatingo ga
lingumo artilerijos, 15 aviacijos 
pulkų, 1 šaulių klk. brigadą ir 1 
kav. pulką su keliais tankų bata
lionais ir {vairiomis pagalbinė
mis dalimis.

Šie daviniai yra paimti iš so
vietų: "Istorija velikoi ostečest- 
vennoi voiny Sovietskago Sojuza 
1941-1945".

Turint omenyje aukščiau išvar
dintas Sovietų sutelktos tokias di
deles jėgas, tenka pasakyti, kad 
J. Jašinskas tvirtindamas, jog 
marš. Timošenko puolimui buvo 
sukoncentravęs apie 300.00 vyrų, 
aiškiai parodo, jog J. Jašinskas 
neturi supratimo apie jėgų dis
proporciją šiame bare ir bendrai 
tame kare.

J. Jašinskas sutinka, kad to ka
ro metu Suomija gavo iš laisvojo 
pasaulio tautų 1426 {vairių rūšių 
pabūklus ir įrodinėja, kad esą 
frontas buvęs 1528 km ilgumo, tai 
esą neišeiną nė po vieną pabūklą 
kilometrui.

Iš to tenka daryti išvadą, kad 
J. Jašinskas neturi supratimo, 
koks ir kur buvo tikras frontas ir 
nežino, kad pabūklai duodami ne 
kilometrams o kariuomenės da
lims - divizijoms, korpams ir t.t.

Kadangi J. Jašinskas rašo, kad 
suomiai pasitiko puolanti priešą 
su 3 papildytomis ... divizijomis 
ir kav. brigada... 1528 kilometrų 
fronte, tai išeitų, kad kiekvienas 
Suomijos junginys - divizija ga
vo iš laisvojo pasaulio pagal
bos po daugiau negu 350 {vairių 
pabūklų ir jis (J.J.) tvirtina, kad 
tai nėra jokia pagalba,arba kris
lo didumo pagalba.

Čia J. Jašinskas "iš didelio raš
to -išėjo iš krašto". Suomijai su
mobilizavus apie 10 divizijų, iš
eina, kad kiekviena suomių divi
zija gavo pagalbos iš laisvojo 
pasaulio tautų po 1426 : 10=142,6 
{vairių pabūklų. Pav. priešlėktu
vinių pabūklų Suomija turėjo be
ne 4, o gavo 100, med. lėktuvų 
turėjo per 90, o gavo 300-500. 
Apie kitus dalykus nebetenka kal
bėti. Sakyti, kad Suomija nesusi
laukė jokios pagalbos, yra visiš
kas nesusivokimas tikrovėje.

Sovietų - Suomių karo spren
džiamosios operacijos prasidėjo 
ir pasibaigė Karelijos sąsmau
koje (prieš Mannerheimo liniją), 
kurios ilgio vidurkis siekia 100 
kilometrų. Pagrindinio —lemian
čio baro kilometrui Suomija gavo 
po 1426 : 100 14,26 {vairių pa
būklų.

Kadangi J. Jašinskas sako, jog 
tai nėra jokia pagalba, tai tenka 
daryti išvadą, kad jis neturi su
pratimo, ką reiškia 14 pabūklų 
{tvirtintos pozicijos vieno kilo
metro bare, kaipo priedas prie 
turimų pabūklų.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS ...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St. 
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS?
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

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

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

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Piiiif/ų taupymui nereikia važinėti, 
juos (jalite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4'i'r, išmoka
mas du, kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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MOŠŲ JAUNIMO RŪPESČIAI
Pakeliui į pasaulio lietuvių jaunimo kongresą

NE ATGARSIS, 0 PASIRINKIMAS
Filosofinis ir politinis senat. Goldwaterio judėjimo centras 

glūdi įsitikinime, kad ankstyvesniuose prezidentų rinkimuose ame
rikiečiai neturėjo didesnio pasirinkimo, kaip pasisakyti už žmogų 
neturint! skirtingų idėjų. Rinkikai girdėjo tik balsą,kad, girdi, "ir aš 
vyras". Tarp dviejų kandidatų nebūdavo principinių skirtumų ir rin
kikai, neturėdami ryškesnio pasirinkimo,girdėdavotikdviejųvyrųat- 
garsius.

Šių metų rinkiminė kampanija rodo, kad senat. Goldwateris siekia 
suteikti ir pasirinkimą, ne vien tik atgarsi. Bet — prezidentas John
sonas kaip tik sieką to paties... Todėl USNew & World Report ir rašo, 
kad lenktynės patiekia aiškiai nustatytus kontrastus. Abu vyrai pri
stato aiškiai priešingas viena kitai idėjas beveik kiekvienoje gyveni
mo srityje, ar tai bus vidaus ar užsienio politikos problemos, ūkiniai 
krašto reikalai, krašto saugumas ar vyriausybės vaidmuo visuose tuo
se reikaluose. Toji tezė kaiptikir pasirodė tikra, sprendžiant iš ligi- 
šiolinės rinkiminės kampanijos eigos.

Labai autoritetingas anglų leidinys, nagrinėjąs užsienio politikos 
klausimus — Intelligence Digest —paskutiniamesavo numeryje rašo: 
"Nėra nė mažiausio {rodymo, kuo būtų galima paremti mintis, kad 
tarptautinė {tampa būtų sumažėjusi. Vietnamas, Kipras, Kongo, Ma- 
laysija, Pietų Arabija, Angola, Kini jos-Indijos pasienis, dalis P. Ame
rikos — visa tai ruseną užtaisai sprogti pasiruošusiojetarptautinėje 
situacijoje. Šiuo gi momentu Vakarams pačia rimčiausia ir pavojin
giausia situacija yra Kipras. Ir tai gali išsivystyti | pavojingesnę si
tuaciją už Vietnamą".

Panašių pažiūrų | tarptautinę padėti laikosi ir senat. Goldwateris. 
Neveltui prez. Johnsonas visą dėmesj ir stengiasi nukreipti | vidaus 
politiką, kuri remiasi {tikinamu ūkiniu gerbūviu. Tačiau ir čia senat. 
Goldwateris randa, kad tas gerbūvis yra iliuzinis, paremtas pavojin
gai slidžiais ūkiniais duomenimis ir, kad išvengus artimoje ateityje 
rimtų ūkinių sutrikimų, reikalingos pagrindinės reformos. Ir uip -- 
nuo civilinių teisių {statymo, kovos su skurdu, iki vyriausybės funkci
jų, akyliau seką abiejų vyrų principus ir programas, tikrai ras ir pa
sirinkimą.

Kad prezidentas Johnsonas nėra toks tikras skaitlinėmis, kurias 
patiekia Gallupas ir kiti pranašaują rinkimų rezultatus, rodo jo akty
vus ir energingas įsitraukimas Į rinkiminę kovą, kurioje panaudoja
mos visos jam, kaip prezidentui, prieinamos galimybės "nepoliti
nėms" kalboms sakyti, rodytis televizijoje ir t.t. Be to, reikia atsi
minti, kad prez. Johnsonas niekad ir nebuvo politinės kovos šešėly
je. Jis yra politikos kovūnas, visad buvęs jos pirmose eilėse ir pasi
žymėjęs energija ir didele patirtim.

Kovingo nusiteikimo nestokoja ir senat. Goldwateris. Jis yra įsi
tikinęs, kad žmonės laukia naujų idėjų, aiškesnės politikos ir refor
mų ten, kur ir demokraui tų reformų norėtų, bet dėl {vairių priežas
čių nė per ilgą metų eilę nepasisekė jų pravesti.

Žodžiu, sąmoningi balsuotojai š{ kartą turi aiškų pasirinkimą. 
Aiškų tiek, kiek rinkikas rodė noro renkamųjų principus išsiaiškin
ti. O išsiaiškinus — pasirinkti jau yra iš ko.

LAIŠKAI/

PASIPIKTINAU...
Viešai reiškiu savo pasipik

tinimą straipsniais, kuriais Sa
lomėja Nėris-Bačinskaitė, vi
siems gerai žinoma komunistė, 
pradėta garbinti lietuvių spaudo
je. Man, kaip buv. Lietuvos par
tizanui skaudu, manau, kad ne 
mažiau skaudu ir kitiems, kai 
pradedame garbinti tautos išga
mas-išdavikus, lyg neberasdami 
garbingų asmenų. Kaip busimie
ji istorikai pažiūrės { {vykius, 
kuriuose Salomėja Nėris prista
toma beveik tautos didvyre? Ar 
tuo pačiu neišniekinami partiza
nų žygiai?

B. A.
Chicago

SAKĖ — PASAKĖ...

Kai kurie iš mūsų "daktarų 
ir rašto žinovų" yra įsikalę gal
von, jog mes, skaitytojai, priva
lome priimti kaip dogmą tai, 
kas jų didybėje skelbiama kai
po tiesa. Jeigu kai kurie jųbe jo
kios kritikos priėmė savo gel
tonų, ružavų ar raudonų profe
sorių skiepijamą castrizmą.ben- 
belizmą, ce-gevarizmą, sukar- 
nizmą, lipirianizmą, A.D.A-iz- 
mą ir kitokius "izmus", kaip 
politinj ar socialini mokslą, tai 
dar nereiškia, jog ir tuos "iz
mus" tiesiog ant savo kailio, 
(ne iš profesorių) patyrę lietu
viai, turi taip pat lengvai, be kri
tikos, priimti.

Liberališką liniją be kritikos 
priimti {pratusieji nė nepagal
voja sužinoti apie šen. Goldwa- 
terio pažiūras { dalykus .iš pir
mųjų šaltinių. Kaip ir kitatau
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čiai liberalai, jie daro išvadas, 
kalba ir rašo apie j{ pagal tai, 
ką Lippmannas, Dobryninas, Al 
sopas, U-Thantas, Lerneris sa
ko Šen. Goldwater| sakant, o ne 
pagal tai, ką pats Šen. Goldwa- 
teris sako. Kai tokiu būdu jie 
tampa pagauti nežiną ką kalba, 
jie rėkia, jog "Šen. Goldwateris 
keičia savo nuomonę".

Tik dabar, po poros mėnesių 
triukšmo, plaukų rovimo ir ran
kų laužymo dėl Goldwaterio "pa
žado naudoti atomines bombas 
Vietname" vienas iš jo puolėjų, 
Eric Sevareid, spaudoje pripa
žino, jog pats ryškiausias Šen. 
Goldwaterio minčių iškraipymo 
pavyzdys yra Vietnamo bombų 
atvejis. Kyla klausimas, kada 
p. Šmulkštys atšauks savo 
"atomini puolimą" prieš šen. 
Goldwater{ Dirvoje? Kitas klau
simas -- kodėl p. Šmulkštys, 
mokąs anglų kalbą, nepasinau
dojo NBC - TV programos teks
tu arba spaudoj paduotu Goldwa- 
terio pareiškimo tekstu, jeigu 
pats programos negirdėjo prieš 
puldamas Senatorių tuo klausimu 
mūsų spaudoje. Toks elgesys ne
galima pavadinti sąžiningu, kadan 
gi ne visi mūsų spaudos skaity- 

, tojai gali artimai sekti Amerikos 
spaudą ir todėl priima ponų 
Šmulkščių ir Kavolių panašius 
pareiškimus rimui, kadangi ma
no, jog jie žino ką kalba.

Taipogi ligi šiolei nesulau
kėme to paties Šmulkščio paaiš
kinimo, kas ir koks yra tas"bir- 
čininkų mentalitetas" kur{ jis pri
kabino Goldwaterio Šalininkams. 
Mūsų spaudoje nei apie birčinin- 
kus, nei apie jųmenulitetą dar ne 
teko plačiau skaityti, tad dauge
liui visa tai skamba, lyg tas"ba- 
baužis", kuriuo mūsų seneliai 
gązdindavo neklaužadas vaikus. 
Be to panašus tvirtinimas lyg ir 
iškelia neskanų klausimą: kokie 
žmonės yra prieš Šen. Goldwate- 
r{ -- būtinai visi "komunistinio

Los Angeles skautus aplankė vyr. skautininkas Br. Juodelis. Nuotraukoje skautai po sueigos su sve
čiais Br. Juodeliu, inž. Vilku ir Tėvu Vaišniu, SJ. L. Kančausko nuotrauka

Lietuviškas mūsų gyvenimas 
svetur tegali būti tik dalinis ir 
paremtas gera valia bei pasiau
kojimu. Nepajėgdami surinkti 
duomenų, mes taip pat neturim nė 
pilno savo gyvenimo vaizdo. Sa
kysim, nežinom, koks nuošimtis 
mūsų vaikų nelanko lituanistinių 
mokyklų, koks nuošimtis jaunimo 
priklauso organizacijoms ir koks 
nuošimtis pamestas likimo va
liai, kokiu nuošimčiu sudaromos 
lietuviškos ir mišrios šeimos ir
1.1.

Todėl mums daugiausia teeg
zistuoja tai, ką patys pamatom, 
išgirstam, pergyvenam. Bet ir 
čia turim kuo pasidžiaugti: šim
tai mūsų jaunimo lanko lituanis
tines mokyklas, veikia organiza
cijose, šoka tautinių šokių gru
pėse, dainuoja choruose ir spor
tuoja savuose sporto klubuose. 
Tai palyginti didelis skaičiai. Dėl 
to galimos ir masinės tautinės 

mentaliteto", ar ir kokio kito?.,. 
Tie, kurie neremia savo nuomo
nės tik iš "sakė - pasakė", nie
kad nebandys visiems primesti 
"komunistini mentalitetą".

Panašiai atrodo ir su R. Liut
kaus kaltinimu (Darbininke), jog 
Goldwateris "dvelkia izoliacio- 
nizmo dvasia, kuri yra jau seniai 
prie kiekvieno Amerikos ultra- 
konservatoriaus širdies". Koks 
galvojimas gali išvesti izoliacio- 
nizmą iŠ politikos > kviečiančios 
perimti iniciatyvą užsienio rei
kaluose ir skelbiančios, jog pa
grindinė sąlyga Amerikos žmo
nių laisvei užtikrinti yra Sovie
tų pavergtųjų tautų išlaisvini
mas? Ypač, kai toliau negu Mis
sissippi nematančio L.B. John- 
sono niekas izoliacionistu neva
dina. Ir čia bene tik bus kaltas 
tas nelemtasis "sakė - pasakė^' 
savišvietos metodas. Tikriau
siai p. Liutkus to nežino, bet jo 
naudojamas terminas "ultra" bu
vo nukaltas Amerikos komunistų 
ir kiekviename The Worker nu
meryje j{ galima užtikti po kelio- 
liką kartų... Tai tik tarp kitko.

Pagaliau liberalai turėtų susi
tarti, nes patys besimaišydami ir 
visus kitus sumaišyti gali. Vieni 
mus gąsdina Jog Goldwateris yra 
prieš mažumas nusistatęs, kiti 
gąsdina, jog jis bus mažumų pre
zidentas, ir bevaduodamas pa
vergtąsias jų tėvynes {stums pa- 
saulj { atomini karą. Kiti vėl dėl
to, kad unijų karaliukai dėl sa
vo neribotos galios dreba, sena
torių "darbo žmogaus priešu" va
dina, kai tuo pat metu jų kole
gos liberalai džiūgauja, jogdidie- 
ji biznieriai už Johnsoną pasi
sako. Kai jie taip nesusitarę kal
ba, sukelia {tarimą, jog didieji 
biznieriai ir didieji unijistai ne 
tik prieš Goldwater{, bet ir dar
bo žmogų būti gali susimokę. 
Pagal seną priežodi -- "Varna 
varnai akies nekerta" --taivisai 
{manoma. Ypač tie biznieriai, 
kurie iš kviečių ir panašių, "biz
nių" biznieriais pasidarė.

Tad skaitai žmogus tokius pos
tringavimus iš kairės { dešinę 
ir galvoji: nejaugi tie numokytl 
liberalai tikrai mano, jog žmonės 
tokie gluši?

F. Prekeris 
Stamford 

mūsų šventės, keliančios entuzi
azmą, pasigėrėjimą, pasididžia
vimą. Ne tik mūsų pačių, bet ir 
kitataučių. Antai įtakingasis 
"N.Y. Times" šių metų lietuvių 
dienoj New Yorke daugiausia pa
stebėjo šimtus mūsų šokančio 
jaunimo, apsitaisiusio savitais 
tautiniais drabužiais. Arba prisi
minkime Siaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio rinktinės Aus
tralijos išvykos milžinišką po
veiki. Arba su kokia simpatija 
sutikom kad ir anų dviejų mer
gaičių lietuvišką sąmoningumą 
kelionėj po pavergtą Lietuvą. Tai 
vis šviesūs, gražūs, geri mūsų 
gyvenimo reiškiniai.

Iš kitos pusės taip pat girdim 
ir apie jaunimo tolimą, šalimą, 
dingimą. JAV jis amerikonėjąs, 
kitur australėjąs, vokietėjąs, 
prancūzėjąs, argentinėjąs. Gre
siąs pavojus, kad kada nors su
sitikęs įvairių kraštų mūsų jau
nimas jau negalėsiąs savo tėvų 
kalba net susišnekėti, štai ko
dėl vieno kito mūsų jaunimas 
jau palyginamas su skęstančiu 
laivu, štai kodėl pasigirsta balsų, 
mus Jspėjančių ir raginančių jau
nimo laivą galbėti, kol dar nevė
lu.

Galime elgtis dvejopai. Arba 
tenkintis tuo, ką turim, nors ir 
dabartinė padėtis pasiekta ne be 
daugelio žmonių pasiaukojimo, 
darbo ir pastangų. Arba siekti 
plačiau ir l lietuvių jaunimo 11- 
kiminę problemą pažiūrėti visuo
tinai bendruomeniniu mastu.

Už tokj mastą kalba visos lig
šiolinės pastangos, davusios 
reikšmingų laimėjimų: JAV ir 
Kanados lietuvių dainų bei tauti
nių šokių šventes, Australijos 
lietuvių meno dienas, krepšinio 
rinktinės išvyką l Australiją ir kt. 
Pasisekimui reikėjo visuotinu
mo, t.y. visų lietuvių talkos bei 
paramos ir bendruomenės orga
nų atramos. Ir pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso mintis taip pat 
kilo bendruomenėj. PLB Valdyba 
padarė nutarimą tok} kongresą 
rengti. Jos iniciatyva rugsėjo 

Šaulių Sąjungos suvažiavimo, rugsėjo 6 d. Chicagoje, išrinkti ateinantiems trims metams centriniai 
organai. Sėdi iš kairės: K. Musteikis, K. Kodatienė, S. Putvytė-Mantautienė, kun. J. Borevičius. Stovi: 
A. Nevarauskas, G. Valentinas, M. Ambroziejus, K. Žilėnas, P. Petrušaitis, A. Gintneris, A. Valatkai- 
tis ir V. Išganaitis. V.A. Račkausko nuotrauka

19-20 dienomis pirmininko J. Ba- 
čiflno vasarvietėj buvo sukvies
tas platesnis pasitarimas kon
greso rengimo klausimams tar
ti.

Pasitarimas nesuabejojo kon
greso reikalingumu. Jo reikšmę 
nusako jau tas vienas faktas, kad 
kongresui rūpės suburti ko dau
giausia laisvojo pasaulio jauni
mo. O toks susibūrimas, be 
bendravimo momento, taip pat 
įgalins pažvelgti l jaunimo padė
ti visuose laisvojo pasaulio kraš
tuose ir padaryti reikiamas iš
vadas jaunimo kultūrinei, visuo
meninei, sportinei, Lietuvos lais
vės kovos ir kitokiai veiklai. 
Mūsų jaunimo nuveiktus ir tebe
dirbamus darbus turės rodyti 
jaunimo spaudos, meno bei ki
tokios parodos, o visuomenei jis 
prisistatys savo pajėgų koncertu, 
sporto varžybomis ir kitais bū
dais. Svarbiausia gi bus jaunimą 
nuteikti mylėti Lietuvą ir uždeg
ti jo dvasią naujiems tautiniams 
darbams, polėkiams, pasiryži
mui.

Pasitarimo dalyviai, dvi dienas 
svarstę kongreso galimybes, ti
kėjo plačiosios lietuvių išeivijos 
visuomenės šio reikalo suprati
mu, įvertinimu, talka ir parama. 
Dėl to konkrečiai svarstė rengi
mo būdus, programos, lėšų tel
kimo ir kt. klausimus. Nekarto
dami to, kas buvo pasakyta spau
dai duotu pasitarimo dalyvių pa
reiškimu, baigdami prisimenam 
pačius dalyvius, atsiliepusius Į 
PLB Valdybos kvietimą. Kana
dos LB Krašto Valdybos deleguoti 
l pasitarimą atvyko sekr. inž. I. 
Mališka, A. Lukoše ’čiūtė, E. 
Mikalajūnaitė, G. Rinkflna?ėir V. 
šipelis, JAV LB Centro Valdy
bai atstovavo pirm. J. Jasaitis 
ir jaunimo reikalų vadovas V, 
Kleiza, jaunimo organizacijoms 
ir jaunimo spaudai V. Adamka
vičius, A. Bielskus, J. Boguta, 
R. Griškelis, V. Mažeika, V. Mi- 
kūnas, G. Procuta, dr. T. Remei- 
kis, R. Staniflnas, š. Tarnas, A. 
Zaparackas, iš PLB Valdybos 
dalyvavo pirm. J. Bačiflnas, St. 
Barzdukas ir klausimo referatai 
V. Kamantas bei M. Lenkauskie
nė. Maloniu reiškiniu reikia lai
kyti eilės svečių kaip dr. E. Len-

tos ANGELES
JAUNIMO DISKUSIJOS

Spalio 4 d., po lietuviškų pa
maldų (apie 12 vai.) šv. Kazi
miero parapijos salėje bus jau
nimo diskusijos apie "Jaunimo 
organizuotumą". Rengia LB Los 
Angeles skyrius, vadovaujamas
J. čingos. Diskusijų pagrindi
niais kalbėtojais pakviesti: Ju
lius Raulinaitis, Rimtautas Dab- 
šys, įima Mažeikaitė, Margis 
Matulionis, Vytautas Jusionis ir 
Algis Karalius.

Diskusijų pasiklausyti ir jose 
dalyvauti kviečiama visa Los An
geles ir apylinkių visuomenė, 
ypatingai jaunimas.
MADŲ PARODA

ŠI rudeni, spalio 31 d. Para
pijos salėje ruošiamas įdomus 
vakaras-pobflvis su madų paro
da. Ruošia LB Los Angeles sky
rius. Tokio pobūdžio vakaras Los 
Angeles mieste bus pirmą kartą. 
Madų parodai ponios ruošiasi 
visu kruopštumu. Komitetui va
dovauja madų projektavimo srity 
dirbančios: A. Audronienė ir S. 
Tamulaitienė. Modeliuotojas iš 
lietuvaičių parinks Variakojienė.

PRASIDĖJO MOKSLAS
Santa Monikos lituanistinė de

vynių skyrių mokykla pradėjo 
savo darbą. Moko penki prityrę 
mokytojai: G. Gudauskienė, J. 
Sinkienė, B. Graužinis, A. Tra- 
sikis, M. Matulionis. Laikomasi 
LB nustatytos lituanistinio švie
timo programos. Daug dėmesio 
kreipiama | muzikos-dainavimo 
ir tautinių šokių bei žaidimų 
mokymą, nes ta sritis labiau
siai patraukia jaunimą. Netru
kus bus pakviestas ir lietuvis 
kapelionas, kuris tikybą dėstys 
privačiose patalpose. Mokykla 
įsikūrė viešosios mokyklos pa
talpoje, amerikiečiams leidus ir 
pritarus. Gauta dvi didelės kla
sės ir nedidelis kambarys devin
tajam skyriui.

(a.)

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Aloyzas Baronas — Sau
lės grįžimas, novelės — 1.50 
dol.

Vytautas Alantas — 9 
dramos veikalai 5 dol.

Pulgis Andriušis — Pu
rienos po vandeniu — 1.50 
dol., kietais virš. — 2 dol.

A. Šapoka — Senasis Vil
nius — 5 dol.

Juozas Mikuckis — Der
liaus Vainikas — eilėraš
čiai — 3 dol.

Visa eilė kitų anksčiau 
pasirodžiusių knygų, albu
mų, poezijos rinkinių.

kausko ir kt., aktyvų dalyvavimą 
svarstymuose. Pirm. J. Bačiūno 
globa ir jo vasarvietės aplinka 
buvo tos idealios sąlygos, kurio
mis pasitarimo dalyviai buvo dė
kingai patenkinti.

St. Barzdukas
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AKIMIRKOS —

Prasilenkimo metai
— BRONYS RAILA —

Praėjusi kartą, gera nuotaika 
pramogaujančiai škicuodamas 
kai kuriuos Putino pasisekimų, 
vingių ir ložių paveikslus, už
baigiau keliais klausimais. Ir to
kiais sujaudintais, labai patrio
tiškais, patetiškais, prakalbinio 
stiliaus, koki dar ne kartą pas 
mus mėgsta vartoti nuo tribūnų 
per Vasario 16 ir Baisio jo Birže
lio minėjimus mūsų prastesnės 
klasės auksaburniai. Padariau 
tatai tyčia, dėl sporto, nes šiaip 
žinau ir jaučiu, kad tokie retoriš
ki klausimai ir šokiai mums yra 
nusibodę, nusizulinę, nepopulia
rūs, nebeprakalbantieji nei | šir
dį, nei J pakauši.

Būtų buvę daug geriau pasaky
ti: nesijaudinkime; nešiką rščiuo- 
kime, nieko tikro mes čia neži
nome, visaip gali būti, laikas pa
rodys, istorija nuspręs beša- 
liškiau... Taip juk dabar mes daž
niausia "išsprendžiame" viso
kias lietuviškas problemas, kurių 
išspręsti nei norime, nei pajė
giame arba kur dėl išvadų nesu
tariame.
•

Jeigu iš viso čia plačiau su
stojau ties Putino problema, tai 
buvo kitų priežasčių. Trys.

Pirma, - M. Krupavičius savo 
iškalbingame, visai patetiškame 
mūsų komunistų poetės apgynime 
ir išbaltinime prabėgomis užsi
minė apie Putiną: esą, Salomėją 
Nėr|, kaip ir Putiną, ištikęs tas 
pats "likimas". Tų dviejų likimų 
rišimąsi (neginčijant, gana įdo
mių, bet mano nuomone gerokai 
skirtingų) Krupavičius papaišė 
tokiame kreivų rėmų.subliurintų 
spalvų ir iškraipytų, o gal ir vi
siškai prasimanytų "faktų" abs
traktiniame paveiksle, jog vien 
dėl protesto nebebuvo galima iš
tylėti.

Antra, - Salomėjos Nėries at
vejis savo laiku buvo sensacinges- 
nis, sentimentaliai moteriškes
nis, beveik romantiškas, politiš
kai aštrus ir visais atžvilgiais, 
kaip sako prancūzai, labiau 
"amiūzantiškas". Bet jos rolė 
literatūrinėje ir kultūrinėje plot
mėje yra žymiai menkesnė, ne
gu tas vis keliamas alasas. Jos 
vaidmuo išbaigtas ir nebe kažin- 
kaip aktualus. Pagaliau, jos po
zicijos ir likimo įvertinimas yra 
gana aiškus, jeigu tik mes jo čia 
užsienyje savo patrakėliškais 
svaičiojimais iš naujo nebliurin- 
tume. Gi Putino rolė ir užimta vie 
ta lietuvių literatūos ir kultūros

VIESĖBAMI CHIUGtJli PIRKITE I1II.HJE H0DEUI0JE
MAISTO IR LIKERIO KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
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raidoje buvo ir liks daug stam
besnė. Jo vaidmuo šakotesnis, 
dar vis aktualus ir nepasibaigęs. 
Jo likimo drama (ar tragikomedi
ja...) nepalyginamai sudėtingesnė 
ir mūsų tautinės rezistencijos 
akivaizdoje dar vis iškelianti 
problemas, | kurias labai sunku 
rasti pačius teisingiausius ir at
sakingus atsakymus.

Putiną taip pat būtų lengva, 
kaip ir Krupavičiui jo Salomėją, 
išbaltinti, dar lengviau j|pašiep
ti ar ironizuoti. Bet tat esminių 
atsakymų neduoda, kata r zis ne
įvyksta nei patriotų širdyse Tė
vynėje, nei dar "didesnių" patrio
tų epilepsijos krečiamuose sme
genyse išeivijoje. Pagaliau, abe
jočiau, ar nuo to daug paleng
vėtų ir mūsų kai kurių sendrau
gių ateitininkų vidiniai sopuliai, 
ar negailestingąi pradurtos vo
tys sklandžiai subliūkštų ir be
matant išgytų.

•
Galų gale buvo ir trečias mo

tyvas, kuris bent man atrodė pats 
svarbiausias.

Putino vardas, jo raštai bei 
vaidmuo sovietiniame lietuvių 
kultūros pasaulyje per keletą 
pastarųjų metų vis dažniau bū
davo prisimenami ir pas mus. 
Mūsų spauda ir gal mūsų visuo
menės opinija darėsi jam vis pa
lankesnė ir palankesnė. Buvo čia 
perspausdintas jo "Sukilėlių" ro
mano pirmasis tomas, palydimas 
tai šen, tai ten simpatizuojančių 
komentarų. Perspausdinami jo 
naujausieji eilėraščiai ar geri 
vertimai iš lenkų literatūros 
(ypač iš Adomo Mickevičiaus). 
Skelbiamos kronikinės žinutės 
apie jo asmen|, sukaktuves, jo 
savijautą, ypač apie visokius so
vietinius Putino "prievartavi
mus". Dažniau {dedamas jo, jau 
stipriai pasenusio, atvaizdas, iš
raižytas gal senatvės, o gal gi
laus skausmo raukšlių. Nežiū
rint, kad normaliai šis iškunigis 
savo laiku turėjo būti ekskomu
nikuotas', prisimenartia jo am
žiaus sukaktis ir jo kūrybai kar
tais paskiriama žymi progra
mos dalis mūsų labai katalikiš
kų sambūrių sąskrydžiuose. O 
vienas katalikų magazinas ne
seniai atsiliepė apie ji tegu ir 
supintais, nepreciziškais žo
džiais, bet lyg apie kaž kokj dva
sini nesovietinės kultūros stulpą, 
pavergtos ir kenčiančios lietuvių 
tautos atsparumo simboli,beveik 
kankinj...

4.59
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Aš nežinau ir dar abejoju, ar 
tokia reklama Putinui, bent tak
tiniu bei moraliniu požiūriu, gali 
kuo padėti mums, jam pačiam ir 
lietuvių laisvės bylai. Gal grei
čiau priešingai. Bet gal taip 
daroma su gudriagalviška prie
laida, kad Putinas jau yra se
nas, bolševikams j|, jau išprie
vartautą, dar daugiau prievar
tauti nebebūsią patogu, ir paga
liau tai vistiek?

Ak, ne viskas ir sovietinėje 
Putino epopėjoje yra taip papras - 
ta bei primityvu ir "prievarta
vimai" tokie aiškūs. Nekelian- 
tieji jokių abejonių ir labai "aiš
kūs" jie gal tik tiems, kurie nie
kad atidžiau nebesekė lietuvių re
zistencijos raidos nuo 1944 metų 
ir tingėjo įsidėmėti pačių oku
pantų Putinui vis tebeišduoda- 
mus gausius ištikimybės ir net 
di’džiai brangintino, niekad ne
pamirštino nusipelnijimo liudi
jimus.

Daugeliui iš mūsų vis tebėra 
tamsokas, kai kuriems lyg nė 
būti nebuvęs pavergtosios lietu
vių tautos 1944-52 metų laiko
tarpis, kuriam nušviesti mes lig- 
šiol bemaž teturime (išskyrus 
savo metu eilę reportažų ir pa
dėties vertinimų "Santarvės" žur
nale) itin nepilnus, siaurai as
meniškus "partizanų karininko" 
Daumanto {spūdžius ir "laisvės 
kovų dainas." Partizanų legenda 
miško brolių heroika mums šian
dien ir pasiliko tik maždaug le
genda ir heroika, kurios paliki
mo nuošimčius užsienyje savina- 
mės ir bandome jais gyventi. Iš 
tikrųjų, tam tragiškiausiam, kai 
kuriais atžvilgiais kilniausiam 

' lietuvių tautos laikotarpiui ir tam 
palikimui mūsų kapitalo {našai 
tėra buvę labai menki, pasibaisė
tinai šykštūs, kai kada net nusi
kaltėliškai žalingi.

Partizanų gaivališka, tiesiogi
nė ir ginkluota kova prieš oku
pantus neužilgo iškėlė ne tik kai 
kuriems mūsų užsienyje, bet ypač 
Lietuvos rezistencijos pogrin
džio politiniam elitui sunkiausius 
klausimus: ar demokratinis Va
karų pasaulis duos reikiamos tal
kos, ar yra vilčių laimėti kovą, 
ar neieškoti kelio kitokioms iš
eitims?... Atsakymų daviniams 
renkantis ir padėčiai geriau aiš- 
kėjant, kai kurie tikroviškai ėmė 
suvokti, kad strategiją ir taktiką 
reikia ko skubiau keisti iš akty
viosios | vadinamąją "pasyvią 
rezistenciją".

Vieniems miškuose egzaltuotai 
spaudžiant už beatodairin| tie
sioginės ir karinės kovos tęsimą, 
kitų buvo teisingai suprasta, kad 
karys su šautuvu tokiomis bevil
tiškomis aplinkybėmis anksčiau 
ar vėliau turės nuostolingai žū
ti, - taigi, būtų geriau jam, kol 
ne per vėlu, nusiimti ir dingti. 
Rezistencija gi turi išsiskleisti 
| visą tautą daug ilgesniam lai
kotarpiui ir reikštis kitais bū
dais, sakykime, "dvasiniais". Jo
je turi dalyvauti ne tik kolchozi- 
ninkas, miestų darbininkas, ka
rininkas, "plechavičiukas", bu
vęs pradžios mokyklos moky
tojas ar parapiją apleidęs vika
ras, bet ir visas lietuviškasis 
Ūkio, mokslo ir kultūros pasau
lis. Naujų atramos postų suradi
mas galėjo ir turėjo siekti ko pla
čiau ir giliau, net svarbiausias 
okupanto institucijas: raudonąją 
armiją, NKVD, kompartiją,kom
jaunimą ir pačias "tarybiškiau- 

5. COINTREAU Liqueur.......
6. CHIANTI Imported Wine . .
7. Zeller SCHWARZE KATZE

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

sias" Lietuvos sovietiškų moks
lininkų bei menininkų organiza
cijas. Neturėjo būti atmestinas 
net ir naujų konradų valenrodų 
pasikartojimas. - Ir vienas kitas 
"konradas" ėmė atsirasti!

Deja, tokiu keliu pasukti buvo 
ne tik be galo rizikinga, bet ir 
sunku. Tačiau šiokių tokių vaisių 
būta, ir skaudžių aukų būta. Oku
pantas su savo bendrininkais jau 
nuo 1946 metų ėmėjusti, kad kaž
kas darosi "labai negerai" ne tik 
miškuose, bet ir visoje lietuviš
koje visuomenėje. Dar kiek vė
liau jis pamatė, kad jau ir mies
tuose gana nesaugu, nes ir čia pra- 
sideda "klasių kova", ima reikš
tis klaiki "banditų" įtaka ir rody
tis tarybinės neištikimybės ženk
lai. Ėmė drebėti kinkos visu 
maskolbernių ir okupanto batlai- 
žių. Sovietinėse knygose jau pla
čiai aprašytas toksai "naciona
listinių banditų ir žmogėdrų siau
tėjimo teroras", kuris pasiekė 
viršūnę, kaip teigiama, 1947 me
tais. Ir tikrai, netrukus jis buvo 
pradėtas brutaliausiai rauti iš 
šaknų, nudobiant, uždarant | kalė
jimus ar | Sibirą ištremiant tūks
tančius lietuvių patriotų, jų tarpe 
ir kultūrininkų, kurie šiaipjau 
galėjo atrodyti sovietams visai 
nepavojingi ar net palankūs. Oku
pantas šią labai nelygių fizinių 
pajėgų kovą laimėjo.

Vėliau užsienin buvo atneš
tos klaidingos ar sąmoningąiklai
dinančios žinios, kad, tarpe kitų, 
šiam naujo tautinio pogrindžio 
sąjūdžiui "banditų" buvęs kalbina 
tas ir prikalbintas net Putinas... 
Jei kas tokiomis pasakomis dar 
ir šiandien tebesivaduoja, tai vie
ną kartą būtina griežtai pasakyti, 
kad jos buvo visiškai prasimany
tos ir be galo neatsakingos. Jei 
Putinas ir buvo keno "kalbintas", 
tai jis nebuvo prikalbintas tokiam 
naujam, jo būdui ne|prastam ir 
dar aiškiai nenaudingam "lūžiui".

Kas tuo vis abejotų, mes turi
me daug geresni ir autoritetin- 
gesn| liudijimą iš asmens, kuris 
buvo iki gyvo kaulo ir savo pa
ties kailiu suinteresuotas lietuvių 
rezistencijos sunaikinimu ir so
vietine pergale. Tuometinis vy
riausias sovietinių Lietuvos ra
šytojų politrukas Antanas Ven
clova, 1956 meuis pateikdamas 
platesnę apžvalgą apie išleistą 
V. Mykolaičio-Putino poezijos 
rinkin{, "Literatūros ir Meno" 
savaitraštyje (1956.IX.13, Nr. 41), 
urp kitko irgi patetiškai rašė:

"1947 meuis, kada Lietuvoje 
siautė aštriausia klasių kova, ka
da senojo gyvenimo jėgos dėjo 
beviltiškas pasungas sulaikyti 
naujo tarybinio gyvenimo sriautą, 
kada didelė mūsų inteligentijos da • 
lis dar tebegyveno abejonių, 
blaškymosi, politinio nesusigau
dymo laikotarpi, V. Mykolaitis- 
Putinas prabilo nedviprasmišku 
tarybinio patrioto balsu, kurio 
lietuvių tauta niekad neužmirš:

Abejojančių sielvartus nak
čiai palikime!

Šiandien kyla | tekančią sau
lę galva.

Su atbundančiais tikime, ti
kime, tikime:

Žengs tarybų keliu sujungta 
Lietuva,

Visa Lietuva!
"Tegu (aiškina toliau A. Ven

clova) tai buvo poetinė deklara
cija, kaip šiandien pasakytų tū
las kritikas. Tegu tai buvo min
tis, išreikšta alegorijos forma. 
Bet šią deklaraciją, šią alegoriją 
suprato visa lietuvių tauta kaip 
{žymaus jos poeto pasisakymą 
pagrindiniu gyvenimo klausimu: 
kur eiti, kur mūsų kelias — ar Į 
praeitj, | senos buržuazinės Lie
tuvos restauraciją, kaip apie tai 
svajojo nacionalistiškai nusitei
kusios buržuazijos liekanos, ar Į 
naujosios, tarybinės Lietuvos kO-
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rybą? Poetas atsakė nedvipras
miškai: | Tarybų Lietuvą -tikčia 
tikrasis mūsų tautos kelias, at
veriąs jai naujas suklestėjimo 
galimybes!

šio sovietinio ir bolševikinio 
liudijimo, kuriam ligšiol nebuvo 
pagrindo pakeisti ir kuris nebu
vo atšauktas, aš Čia nekomentuo 
siu. Tai būtų bereikalingas lai
ko gaišinimas ir per lengvas, 
nors ir gana linksmas sportas.

Pridėsiu tik, kad ir A. Venc
lova savo apžvalgoje, reikšdamas 
Putinui padėką visų politrukų ir 
net "lietuvių uutos" vardu, uip 
pat mini Putino kūrybos ir gy
venimo "lūžius".

Man rodos, kad Putinas nei sa
vo kūryboje, nei ypač gyvenime 
nėra turėjęs jokio tikro lūžio. Ir 
tai vien dėl to, kad jo nugarkau
lis buvo sutvertas ne iš kieto me
talo, o greičiau iš moderninės 
plastikos. Tai tokia ištobulinu

RESPUBLIKONAI PRISIPAŽĮSTA 
DISKRIMINACIJA 
PRIEŠ IMIGRANTUS

Administracijos pasiūlymai panaikinti ''netei
singas praktikas"

Visos viltys, kad Goldwater - 
Miller savo politikoje imtųsi vi
sų galimybių panaikinti diskrimi
naciją prieš daugumą tautybių, 
kurios yra {rašytos dabartiniuo
se imigracijos įstatuose pasibai
gė, kai Respublikonų kandidatas 
| viceprezidentus kongresmanas 
William Miller viešai pasisakė 
už "imigrantųatrankos sistemą".

Goldwater’io pasirinktas kan
didatas | viceprezidentus, savo 
kalboje South Bend, Indiana pa
sakė, kad Prezidentas Lyndon B. 
Johnson savo politikoje pirme
nybę davė imigracijos {statymų 
pakeitimams.

Prezidentas Johnson, reika
laudamas, kad neteisingos imi
grantų kvotos būtų panaikintos, pa
sakė, kad

"Mes turime panaikinti diskri
minaciją prieš tuos, kurie sten
giasi apsigyventi mūsų krašte... 
Įvesdami tokius pageidavimus, 
kraštas, kuris buvo sukurtas imi
grantų iš visų pasaulio kraštų, 
gali paklausti... 'Kaip tu gali pri
sidėti šio krašto gerovei?*... Bet 
mes neturėtumėm teirautis, ‘ko
kiame krašte esi gimęs’?"

Senatorius Thomas J. Dodd 
(D., Conn.) nesutiko su Millerio 
aritmetika, kuri lietė Baltųjų 
Rūmų planus pakeisti dabar
tinius imigracijos Įstatus. Mil- 
leris bijo, kad nauji {statai "pla
čiai atidarys vartus, neišimtinai 
visiems norintiems atvykti | ŠĮ 
kraštą". Toks pasakymas ne
turi jokio pagrindo, pasakė Dodd, 
nes "tikrenybėje šios Adminis
tracijos pasiūlymas stabilizuotų 
imigraciją | š| kraštą metinėmis 
kvotomis, kurios yra leidžiamos 
pagal jau esamus imigracijos įs
tatymus.

Skirtumas nėra totaliniuose 
skaičiuose, bet tame, kad John
sonas pasiūlė pašalinti diskri
minacijos stigmą imigracijos 
kvotos {Štatuose,o ne kaip ponas 
Miller pavadino "mūsų imigrantų 
atrankos sistemą", pasakė Sena
torius Dodd.

Kongresmanas Clement J. Za
blockis (D., Wisc.) pastebėjo, 

Morcesterio skautai akademikai po vienos sueigos.

medžiaga, kuri labai atspari lū
žimui. Putinas nėra kietas, jis 
yra liaunas. Todėl Putinas nie
kada nelūžo, jis visada sklan
džiai, beveik elegąntiškai lin
ko tiek ir ten, kiek ir kur būtinai 
reikia. Jis vis - tiki, tiki, tiki... 
Gal ir gerai jis daro!?

Tačiau jis nebuvo ir nėra nei 
herojaus, nei kankinio pavyzdys, 
pateiktinas išgyventi ir dvasiai 
stiprinti laisvajam užsienio lietu 
viui. Putino "lūžiai", charakte
ris, viso gyvenimo "pradai ir 
žygiai" ir kūrybos pobūdis ne
priklauso pačiai geriausiai me
džiagai tragedijoms ar niū
rioms dramoms. Greičiau ne
bent vodeviliui - komedijoms, sa
tyroms, ironijai. O laimingas jis 
dar ir tuo, kad visada randa gynė 
jų ir simpatikų. Ir visuomet jis 
išlošia kaip "auka" - anuomet 
"masoniukų", o dabar "masko- 
liukų".

Žiaurumo, neteisingumo ir 
kvailumo aukomis liekame tik 
mes...

kad diskriminacijos panaikinimo 
punktas buvo iškeltas preziden
tų Trumano, EIsenhowerio, Ken
nedy ir Johnsono. "Goldwaterio- 
Millerio politika yra priešingą 
visų keturių minėtų prezidentų 
pasiūlymams ir siekia išlaikyti 
diskriminacijos sistemą, pakeis
dami pavadinant ją "imigrantų 
atrankos sistema" (the selective 
system), pasakė Zablockis.

šie siūlomi pakeitimai reikš
mingai nepadidintų imigrantų 
skaičiaus, bet tik pašalintų ne
teisingus diskriminacijos punk
tus, kurie dabar egzistuoja, pa
sakė Zablockis.

Vietoj "atrankos" remiantis 
tautinės kilmės principu... ku
ri yra žiauriausios rūšies dis
kriminacija... Johnsono pasiū
lymas duotų pirmiausias gali
mybes bosimiems imigrantams, 
kurie yra atskirti nuo šeimų ir 
ypatingąi atsižvelgtų | tuos, ku
rie yra išsilavinę ir turi tech
ninių gabumų, reikalingų mūsų 
kraštui. Tokiu būdu baigtųsi ne
teisingumai prieš tėvus ir vai
kus, ir Amerikos pramonė page
rėtų, turėdama darbininkų su ga
bumais, kurie yra labai reikalin
gi šiam kraštui, bet kurie jau 
seniai pradėjo išnykti.

"Iš tikrųjų niekas negali prie
šintis visai naujai imigracijai. 
Si yra imigrantų žemė ir tauta, 
pradedant su pirmaisiais imi
grantais • piligrimais. Diskrimi- 
nacija prieš visus naujus imi
grantus atsiektų neigiamų pa
sekmių mūsų kraštui. Aš kvie
čiu visus, kurie yra susidomė
ję šiuo klausimu, reikalauti, kad 
senatoriaus Goldwaterio pasi
rinktas kandidatas {vicepreziden
tus paaiškintų savo pasisakymus 
šiuo svarbiu klausimu," baigė 
Zablockis.

(Skelb.)

SKAITYK IR PLATINK
DIRVĄ
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UŽRŪSTINTAS KARDINOLAS
Kiekvieną vakarą pamatysite 

kardinolą Mindszenty vaikščio
jant po JAV ambasados Buda
pešte sodą. Pavargęs, bet užsi
spyręs, tebeatliekant vaidmenį, 
kuris Katalikų Bažnyčios chie- 
rarchijai šiuo metu gana nemalo
nus.

Kardinolui teberodant nepa
lenkiamą opoziciją komunisti
niam Vengrijos režimui, Vatika
nas pranešė apie susitarimą, 
turintį atnešti veiksmingesnę ir 
abipusiai naudingesnę valstybės 
ir bažnyčios santykių dvasią.

Visuotinam Bažnyčios Suva
žiavimui vykstant Vatikane, ieš
kant naujų kelių ir kai kur jų su
randant, tuo pat metu sudaryto
ji sutartis žymi ryškų posūki 
Vatikano politikoje. Ilgą laiką Va
tikanas reiškė griežtą ir bekomp-
romisinę opoziciją komunizmui. 
Staiga, Popiežiaus Jono XXin 
ir dabar, Popiežiaus PoviloVI va
dovybėje, bažnyčia pradėjo ieš
koti prieinamų kelių susitarimui 
su raudonaisiais.

Vengrijoje ilgesnį laiką vykę 
pasitarimai privedė prie susita
rimo, leidžiančio Vatikanui pa
skirti vyskupus 5 diocezijoms, il
gesnį laiką buvusioms be dvasiš
kių vadovybės, taip pat leidžiant 
jauniems kunigams vykti J Ro
mą studijuoti, leidžiant tikybos 
dėstymą mokykliniam jaunimui, 
leidžiant vyskupams ir kunigams 
laisvai atlikti jiems skirtas pa
reigas. Pagrindinė nuolaida, su 
kuria derybose turėjo sutikti Va
tikano atstovai, buvo ta, kad visi 
dvasiškiai privalo prisiekti išti
kimybę valstybei ir jos vyriau
sybei.

Po susitarimo Popiežius Povi
las tuoj paskyrė 5 naujus vysku
pus. Vengrų komunistinė vyriau
sybė taip pat turėjo sutikti, kad 
Popiežius paskirs savo nuožiū
ra vieną arkivyskupą. Paskirtie
ji dvasiškiai jau davė priesaiką, 
Budapešte ją priėmus Vengrijos 
"prezidentui" Istvan Doby.

Susitarime nė vienu žodžiu ne
minimas kard. Mindszenty. Daug 
kalbama apie tai, kad jis tuoj bū
siąs paleistas į laisvę. Bet kar
dinolas, sulaukęs 72 m. yra ne 
tik giliai galvojąs žmogus, bet ir 
griežtos opozicionierius bet ku
rioms nuolaidoms derybose su 
raudonaisiais. Taigi, jis vis dar 
lieka neišpręsta ir keblia proble
ma tiek vienai, tiek ir kitai susi
tarusiųjų pusėms.

Kardinolas Mindszenty, ilgą 
laiką vadovavęs Vengrijos kata
likams .pasidarė vengrų antikomu
nistinio pasipriešinimo simboliu, 
kai 1949 m. jis buvo nuteistos ka
lėti iki gyvos galvos. Atėjo suki
limas, kardinolas buvo išlaisvin
tas. Sukilimą rusų tankais žiau
riai numalšinus, jis gavo polit. 
pabėgėlio teisėmis galimybę ap
sistoti JAV ambasadoje. Jis ten 
savanoriško belaisvio teisėmis 
naudojasi nuo 1956 m. Už amba
sados ribų komunistų agentai sė
di užvestais motorais automobi
liuose, laukdami dienos, kada pa
sirodys kardinolas.

Būnant belaisviu, jo tiesioginė 
įtaka krašte sumenkėjo, kai tuo 
tarpu komunistinis režimas įsi
tvirtino ir tęsė persekiojimus, o 
ypatingai prieš bažnyčios įtaką. 
Daugelis kunigų buvo suimta, li
kusiųjų ryšiai su Vatikanu nu
traukti, jų pareigps ir laisvės su
varžytos. Vengrijoje Katalikų 
Bažnyčia atsidūrė tokiame pavo
juje, kad buvo manyta, jo artė
jama prie visiško jos išnykimo.

Gimęs ūkininkų šeimoje ir pa
veldėjęs bažnytinės įtakos tradi
cijas, kardinolas Mindszenty tų 
tradicijų neatsisakė. Jis atsisakė 
bendradarbiauti' su komunistais 
jo laisvės sąskaitom Jis liko įsi
tikinęs, kad Bažnyčiai negalima 
vadovauti komunistų nustatyto
mis sąlygomis.

Katalikybei Vengrijoje atsidū
rus pavojuje, Vatikanas susirū
pino milijonų katalikų likimu ta
me krašte.

Neužilgo Vengrijoje prasidėjo 
t.v. "liberallzacijos" procesas 
— dėl įvairiausių priežasčių. 
Amnestija (išskyrus kardinolui), 
sumažinta policijos galia, žmo
niškesnis kriminalinis kodeksas, 
mažiau spaudimo į Intelektualus 
didesni ryšiai su Vakarais — vi
sa tai siekta paskutiniųjų metų 
laikotarpyje.

Popiežius Jonas įtikėjo, kad 
dabar jau ryšių užmezgimas pa
sidarė ne tik įmanomas, bet ir 
pageidaujamas. Bažnyčios įtakos 
smukimas Vengrijoje turi būti su
laikytas. Ir Popiežius Poviląs ti
ki, kad reikalinga vadovybė, ga

linti padėti Bažnyčiai besikeičian 
čioje atmosferoje. Vatikanas no
rėtų matyti tose vadovaujamose 
pareigose kard. Mindszenty, bet 
jis tvirtai laikosi ir nesileidžia J 
kompromisus.

Jeigu kard. Mindszenty būtų iš
laisvintas, kas yra labai galima, 
jis greičiausia atsidurtų kokiam 
nors postui Vatikane, kai tuo tar
pu aktyvus vadovavimas Katalikų 
Bažnyčiai Vengrijoje tektų vie
nam iš naujai paskirtųjų vyskupų.

Vatikanas nedelsė paskelbda
mas, kad naujais susitarimais 
Katalikų Bažnyčia neatsisakė sa
vo pagrindinių pozicijų.orumo ir 
laisvės. Gautieji užtikrinimai pa- 
gindiniais klausimais, praneša 
mgr. Agostino Casaroli, susita

NELEISKITE 
GOLDVVATER’IO PARTIJAI 
UŽGESINTI ŠVIESAS

Žemiau dedama žymių amerikiečių komentarai 
dėl virš minėto kongresmano Miller’io pasisakymo:

Kongresmanas John Brademas — 
Indiana

”Ponas Miller išsiduoda, kad vi
sai nesupranta Amerikos paveldė
tų tradicijų; nes su imigrantais iš 
daugelio kraštų, mes sukūrėme di
delę, laisvą tautą. Mums nereikia 
Berlyno sienos ant Amerikos kran
tų.”

Senatorius Thomas J. Dodd —
Connecticut

"Respublikonų kandidatas į vice
prezidentus visai neteisingai apkal
tino šios Administracijos pasiūly
mą, kad... aš cituoju ... 'plačiai 
atidarytumėm vartus visiems, ku
rie norėtų atvykti ir įsikurti šiame 
krašte.’ Tikrenybėje šis Adminis
tracijos pasiūlymas stabilizuoja 
imigraciją į šį‘kraštą metinėmis 
kvotomis,kurios yra leidžiamos pa
gal jau esamus imigracijos įstaty
mus.”

John A. Gronouski —
U. S. Postmaster General

''Kongresmanas Miller parodė 
suktumą, kalbėdamas tuo pačiu lai
ku abiem pusėm burnos. Viena pu
se burnos propaguoja imigracinę 
politiką, kuri diskriminuoja rytų 
ir pietų europiečius. Iš kitos pu
sės — jis ciniškai bando išnaudoti 
milijonus amerikiečių, kurių tėvai 
ir protėviai atvyko kaip tik iš tų 
pačių Europos kraštų”.

Senatorius John O. Pastore —
Rhode Island

”Yra neįtikėtina, kad pagrindinė 
politinė partija pasirinktu žmogų, 
kaip šis, savo kandidatu j JAV vice
prezidentus. Iš to mes matome Mil
ler tokį, koks jis yra. Tai yra ne
garbingas aktas — bandymas su
kurstyti amerikietį prieš ameri
kietį, kad gautų daugiau balsų”.

Senatcrius Abraham A. Ribicoff —
Connecticut

"Respublikonų kandidatas Mil- 
ler’is savo pažiūras nukreipia į 
siaurą, diskriminacinę ir vienpu
sišką imigracijos sistemą, kuri nu
statė kvotas pagal imigranto tau
tinę kilmę. Amerika pakeitė šią 
pažiūrą, bet Respublikonų kandida
tas į viceprezidentus norėtų ją vėl 
atgaivinti”.

Mayor Rober F. VVagner —
New York

"Kongresmanas Miller yra visiš
kas indiferentas aktualiai proble
mai — sujungti šeimas kurios da
bar yra prievarta išskirtos, ši jo 
pažiūra paneigia bet koki padoru
mą ir žmoniškumą. Mes galime tik 
daleisti, kad jo šie pareiškimai yra 
gryna politinė demagogija”.

Mes privalome įstatymų keliu panaikinti diskriminaciją tų, kurie deda pastangas 
atvykti į mūsų kraštą . . .

* Suteikiant pirmenybę, tauta, sukurta visų kraštų imigrantų, naują imigrantą gali 
paklausti ’kuo tu gali prisidėti prie šio krašto gerovės?”

”Bet mes neturėtumėm klausti, 'kuriame krašte tu esi gimęs?”
—President Lyndon B. Johnson, 1964

TAI YRA KAIP TIK, KĄ 
RESPUBLIKONU PARTIJOS 
KANDIDATAS Į VICEPREZI
DENTUS NORI PADARYTI

Per Labor Day, rugsėjo 7, 1964 kongresmanas Wil- 
liam Miller, senatoriaus Goldwater’io pasirinktas kandi
datas i viceprezidentus, aiškiai pasisakė, kad jis remia 
diskriminaciją prieš italus, lietuvius, lenkus, graikus ir 
kitus pietinės ir rytinės Europos imigrantus i Ameriką 
— ir jis yra priešingas Prezidento Lyndon Johnson’o pa
stangoms pravesti teisingus imigracijos įstatymus, šie 
yra Millerio žodžiai:

"įstatymuose, kuriems Lyndon Johnson paskyrė pir
menybę, jis siūlo, kad mes visai panaikintumėm mūsų 
imigrantų atrinkimo sistemą ir vietoj to plačiai atidary- 
tumėm vartus visiems, kurie norėtų atvykti ir įsikurti 
šiame krašte.”

DIRVA

rimo su vengrais partneris, rodo 
tik į ilgą kelią iki įgyvendinimo 
visų tų reikalavimų, kuriuos sta
to Vatikanas ir katalikiško gyve
nimo būtinybė. Bet tuo tarpu tai 
esanti pradžia, kuri taip pat tu
rinti savo vertę. Todėl ir atei

tyje Vatikanas rūpinsis vengrų 
katalikų teisių apsaugojimu ir jų 
laisve ir dvasine gerove.

Kardinolui Mindszenty, skai
tant spaudą ir sekant tokius pra
nešimus, visa tai turi atrodyti 
gyvenimo ironija. Jo nusistaty
mas, kuris normaliai turėtų su
teikti jam didelę garbę, kaip tik 
priešingai, - Vatikanui sudaro ne 
mažai keblumų.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

ALL AMERICANS COUNCIL
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Neolituanų stovyklos dalyviai sekmadienį buvo nuvykę į gretimą miestelį išklausyti šv. Mišių ir pa
mokslo.

"Give me your tired, your poor, your 
huddled masses yearning to breathe free..."

Hon. Robert F. VVagner —
National Chairman
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WORCESTER
SVEČIAS i§ venezuelos

Worcesteryje lankėsi Lietuvių 
Skautų BrolijosJamboree’s Fon
do jgaliotinis Venezueloje Juo
zas MenkeliOnas. Jo atsilankymo 
proga JF Vedėjas P. Molis {teikė 
neseniai išleistą skautiškų vaizdų 
albumą. Ta pačia proga buvo pla
čiau pasikalbėta skautiškais, JF 
rėmimo ir albumo platinimo Ve
nezueloje reikalais.

J. Menkeliūno pastangomis Ve
nezueloje gyvenantieji lietuviai ir

HELP WANTED MALĖ

FITTER - WELDER

Mušt readblueprinssgoodhourly 
rate; steady work; day shift. 
Others Need Not Apply.

Boom Boiler & Welding Co. 
2514 Center St.

Venezuelietis J. Menkeliūnas Worcesterio skautų tarpe. Viduri
nėje eilėje sėdi: J. Menkeliūnas, Neringos tuntininkė E. Gorodeckie- 
nė, R. Molienė ir Jamboree’s Fondo vedėjas P. Molis.

NĘW JERSEY
RADIJO GEGUŽINĖ

SekamdienJ, rugsėjo 13 d. Rah- 
way, N. J. radijo gegužinė, ku
rioje dalyvavo apie 3,000 lietu
vių ir iš Washingtono atvykę 
JAV senatorius H. A. Williams, 
Jr. ir kongresmanai: Peter W, 
Rodino, Jr. ir Florence P. Dwyer, 
Jie New Jersey lietuviams yra 
žinomi, kaip Lietuvos ir lietuvių 
reikalų rėmėjai.

Gegužinės metu veikė radijo 
mėgėjų, brolių Tamošaičių, iš 
Bostono, stotis trumpom bangom. 
Programa buvo kultūringa ir 
{vairi. Svečiai galėjo nusipirkti 
LKPP neparduotas programas ir 
ženkliukus, taip pat {vairias kny
gas ir plokšteles.

Šokių ir dainų programą iš
pildė apylinkės tautinių šokių 
grupės ir chorai. Pasikalbėta, 
pasiinformuota Lietuvos laisvi
nimo reikalais, o ypač pasinau
doto gera proga dalyvaujant JAV 
senatoriui ir kongresmanams.

Lietuvos Atsiminimų radijo programos gegužinėje Rahjvay, N.J., 
M. Melinytė, V. Melinienė, E. Kidžiūtė svečiams padainavo keletą 
dainų. R. Kisieliaus nuotrauka

MACHINE REPAIR FOREMAN

Experienced in the repair nad re- 
building of machine tools.

Employment office open
Daily 8 a.m. - 4 p.m.
Sat. 8 a.m. - 12 noon

NATIONAL ACME CO.
170 E. 131 at Coit

SETUP MEN
for
National Cold Headlng Eąuipment 
and
Waterbury Trimmers

Privalo boti patyręs mašinos pa
ruošimui ir gamybai. Aukštos va
landinis atlyginimas, puikūs 
priedai.
Ferry Cap & Sėt Screw Co. 

2151 Scranton Rd.

jų bičiuliai nuoširdžiai remia JF, 
o taip pat gausiai užsisakė skau
tiškų vaizdų albumą. Medelio na
muose jis buvo supažindintos su 
Worcesterio vyr. broliais ir se
sėmis ir atsisveikinto su nuošir
džiais linkėjimais ir toliau gra
žiai darbuotis. Jis neseniai buvo 
apdovanotas "Už Nuopelnus" or
dinu.

metine Šventė

Morcesterlo Akademinio Skau
tų Skyriaus rengta metinė šventė 
ir koncertas praėjo su dideliu pa
sisekimu. Šventės proga pasiža
dėjimus davė Saulutė Stoškaitėir 
Renata Baziliauskaitė.

Šventės metu buvo aptarta Aka
deminio Skautų Sąjūdžio jubilie

jinės stovyklos reikalai kurioje 
90% narių stovyklavo pilną laiką 
ar po kelias dienas.

Povilo Šimkaus pranešimas 
apie Vilnių ir {spūdžiai Lietuvoje 
sulaukė daug klausimų ir didelio 
susidomėjimo jaunimo tarpe. Va
kare {vykęs koncertas sutraukė 
ne tiktai daug jaunimo, bet ir vy
resniųjų. Jauna solistė Aušra Ve- 
deckaitė žavėjo visus savo švel
niu balseliu ir kartu buvo jos at
sisveikinimas su worcesterie- 
čiais, nes tolimesnėms studijoms 
ji išvyko { Vokietiją. Adolfas 
Venclauskas deklamavo savo kū
rybą, kurios visi klausėsi susi
žavėję, nes ji labai tiko ir jauni
mui ir vyresniesiems. Vakaro pel 
nas paskirtas Lituanus ir Mūsų 
Vytis parėmimui.

EAST ST. LOUIS LIETUVIAI

EAGLE STAMPS ADD EVEN MORE TO YOUR SAVINGS AT MAY’S

MAY'S s BASEMENTS
65-sis SUKAKTUVINIS IŠPARDAVIMAS

Lady "Pepperell”

MACHINISTS
Experienced. To Sėt up and ope
ra te —

— Milling Machine
-- Horizontai Boring Mill
— Lathes

Employment office open
Daily 8 a.m. - 4 p.m.
Sat. 8 a.m. — 12 noon

NATIONAL ACME CO.
170 E. 131 at Coit

An equal opportunity employer

THREAD ROLLER

Sėt Up and Operate

Overtime, insurance,profit-sha- 
ring.
Cuyahoga Rivet and Screw Co.
HE 1-3764 Mr. Thomas

PRADEDA RUDENS VEIKLĄ

ACRYLIC
ACRILAN
ANTKLODĖS

Jei be trukumų 7.99
72 x 90” dydžio

5.66
Su nežymiais trūkumais šios 100r< Acrilan ac- 
rylac lygių spalvų antklodės įkainotos labai že
ma, žema kaina! Sunkaus svorio žiemai, nylo- 
ninias kraštais. Pasirinkimas iš mėlynų, ruža
vų, rusvų, žalių, baltų ir auksinių spalvų.

STOROS, ŠILTOS, ŠVELNIOS DACRONO ANKLODĖS

Dacron polyesterio pripildytos antklodės iš didelio 
užvalkalų, audinių ir spalvų pasirinkimo.

Buv. kaina 7.98 iki 9.98 6.98

PATTERN MAKER

For Core Box Engineering
Mušt Be Able to Interpret

Casting Drawings 

Employment Office Open
Daily 8 a.m. - 4 p.m.
Sat. 8 a.m. - 12 noon

NATIONAL ACME CO.
170 E. 131 at Coit

Irenos Gintautienės baleto studijos jaunesniosios mokinės prati
mo metu. Iš kairės: Sh. Abramavičifltė, Guoda Gintautaitė, S, Wei- 
denbenner, mokytoja Irena Glntautienė ir D. Rhymer.

SKALBIAMI, IŠVERČIAMI ANTKLODĖMS UŽVALKALAI

Custodians

M M

custodians
Assistant Custodians
Superintendents
FULL TIME' AND PART TIME

EAST SIDE - WEST SIDE

— Suite with salary
-- Unlimited opportunities
-- Chance for advancement
— Experience unnecessary
— Children accepted
-- Good references needed

Call Mrs. Dinick, CH 1-0789
Metropolitan Management

ALT S-bos East St. Louis sky
rius užvertė vasaros meto lapą 
ir užsibrėžė artimiausios veik
los uždavinius. Skyriaus valdyba, 
pirmininkui dr. P. Švarcui pasiū
lius, nutarė paskirti $25.00 Vil
ties draugijai ir tuo skyriaus 
{našą pakelti iki $125.00. Taip pat, 
užgiriam Sąjungos pirmininko V. 
Abraičio atliktus žygius respub
likonų konvencijos metu, valdyba 
paskyrė $25.00 Centro Valdybos 
dispozicijai, šalia kitų klausi
mų -- buvo apsvarstyti ir JAV 
prezidento rinkimo klausimas, nu
tariant kontaktuoti kitas vietos 
organizacijas, kad pasisakytų ko 
jos laukia iš prezidentinių kandi
datų ir kurios jų‘programos pri
imtinos nariams.

Be to, skyrius šių metų spalio 
mėnes{ 10 dieną 7 vai, vakaro 
rengia rudens lapų vakarą Dutch 
Giri’svetainėje -- Vesta Room, 
Belleville, III. Visi norintieji at
silankyti {š{ vakarą kviečiami at
sivesti ir savo draugus. Mokestis 
tik $1.00ir kiekvienam vakaro da
lyviui paliekama laisvai pasi

rinkti ir užsisakyti užkandžius 
bei gėrimus savo nuožiūra. Vi
sų laukia nuotaikinga muzika, gra 
ži salė ir, kaip paprastai, ge
ra nuotaika. Tai bus sezono ati
darymo vakaras.

Irenos Gintautienės Baleto Stu 
dijos pasirodymas. Sėkmingai 
vedamas East St. Louis mieste 
Irenos Ginautienės Baleto Stu
dijos mokinių pasirodymas {vyks 
šių metų spalio mėnesi 25 dieną 
3 vai. po pietų East St. Louis 
Senior Hlgh School puikioje Au
ditorijoje 4901 Statė St. Moki
nės išpildys pirmą kartą pagal 
Čaikovskio muziką "Mėnesiai" 
baletinius numerius. Taip pat 
atliks iš Fausto operos valpur- 
gijos nakties šokius, šalia kitų 
programos numerių. Bilietus ga
lima gauti iš anksto pas I. Gin- 
tautienę, taip pat bus parduoda
ma ir prie {ėjimo.

EAST ST. LOUIS BALFOSKY
RIUS, išrinkus Agotą Tiškuvienę 
pirmininke, numato toliau neap
leisti šalpos darbo, (k)

Spalvotos medvilnės užtraukiami užvalkalai 
rinktis: ružavos, mėlynos, auksinės spalvos. 

Jų nėra Great Lakęs Mali krautuvėje
2.88

Kainavę 3.99

HELP WANTED FEMALE
SKAITYK IR PLATINK DIRV^

"Stevens Mohawlc”

LYGIŲ SPALVŲ MEDVILNES
PERKELINĖS

NEPAPRASTAS 
PIRKINYS!

Sutaupote 12.24 iki 18.34 tuzinui 
dėl nežymių trūkumų

42 x 38” užvalkalai 77 c vienas
Pasirinkimas 72x108, 81x108

Jei be trūkumų
3.49 iki 3.99

PAKLODĖS

2.47
viena

FULL OR PART TIME
DAYS OR EVENINGS

APPLY IN PERSON 2-4 or 8-10 
P.M.

McDONALD’S
HAMBURGERS

6421 Pearl Rd.

HELP VVANTED MALĖ

HOUSEWORK, GENERAL

Preferably, live in. Asslst cook- 
ing. Physicians Shaker home. 
Good transportation. References. 
Good salary.

Call from 8 to 12 and after 6p.m. 
SK 2-2646.

DIEMAKER - STAMPINGS

Tik patyrę. Geras atlyginimas 
ir apdraudos.

Cleveland Metai Stamping Co. 
771-5100 3110 Payne Avė.
(Between Chester & Superior)

pritaikomų vienguboms ir dvi
guboms lovoms.
Prabangios lygių spalvų šu
kuotos paklodės ir užvalkalai. 
Pasirinkimas ružavų, geltonų, 
žalių ir aqua spalvų.

Mail and Phone Orders Filled
Call CHerry 1-3070

BASEMENT DOMESTICS DEPT., 
ALL 5 STORES

STEVENS MOHAWK 
medvilnės muslino 
PAKLODĖS
72x108 ir pritaikomos 
dvigugoms lovoms 
Kainavusios 2.49 
Tvirtos medv. muslino 
paklodės už žemą iš
pardavimo kainą, {si- 
gykit dabar, taupykit!

.97

81x108 pritaik. dvigub., buvo 2.69
42x36 užvalkalai____ 47c vienas
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
BALFO 68 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Spalio 4 d., sekmadienf, po 
10:30 vai. pamaldų §v. Jurgio 
parapijos salėje, šaukiamas 
BALFo 68 skyriaus susirinki
mas. Bus aptariama svarbos per
sitvarkymo reikalai. Visi rėmė
jai laikomi nariais ir prašomi da
lyvauti.

68 Sk. Valdyba

• THE LITHUANIAN WOMEN’S 
CLUB sekantis susirinkimas 
|vyks Mrs. James McCartney 
namuose, 1764 Edgefield Rd., 
Lyndhurst. Bus svarstomi klubo 
parengimo, kuris Įvyks spalio 10 
d., reikalai.

♦ DAIL. ANASTAZUOS TA
MOŠAITIENĖS audinių ir dailės 
darbų paroda buvo atidaryta 
Čiurlionio Namuose rugsėjo 27 d.

Parodos atidarymo iškilmes 
pradėjo rengėjų vardu LB 
I ApyL pirm. F. Eidimtas, pa
kviesdamas PLB valdybos vice
pirmininką muz. Alfonsą Mikuls-
k| pristatyti dailininkę. A. Mi
kulskis savo ilgesnėje kalboje 
palietė ryškesnius A. Tamošai
tienės nuopelnus tautodailės sri
tyje, ypatingai pabrėždamas tau
tinių rūbų reikšmę lietuvių re
prezentacijai svetimųjų akyse. 
Tai tautinė puošmena, l kuria 
yra atkreipę dėmes} svetimtau
čiai įvairiomis progomis, ir tai 
parodo atžymėjimo ženklai,laimė
ti parodose ir kt. progomis.

Dalį. Anastazija Tamošaitienė 
padėkojo visiems prisidėjusiems 
prie parodos suruošimo.

Parodą, kurioje apstu guašų, 
aliejinių darbų, kilimų,taut. dra
bužių, juostų ir priejuosčių pa
vyzdžių, pirmą dieną aplankė 
gausus būrys Clevelando lietu
vių -- meno mėgėjų.

Svečiai buvo vaišinami kavute 
ir užkandžiais studentų kavinės 
patalpose.
, r r

* DAIL. A. TAMOŠAIČIO 
paskaita apie lietuvių tautinius 
rūbus bus skaitoma penktadie
ni, spalio 2 d. 8 vai. vak. Čiur
lionio Ansamblio namuose.

I paskaitą kviečiama atsilan
kyti Clevelando lietuvių visuome
nė, ypatingai jaunimas.

* DR. INŽ. DANIELIUS A. 
SILIONAS SU PONIA, nuolat gy
veną Columbijoje, atvyko | JAV 
aplankyti giminių ir pažįstamų. 
Abu priklauso neo-lituanams ir 
dalyvavo stovykloje. Užukę|Cle- 
velanda, atsilankė Dirvos redak
cijoje, pratęsė Dirvos prenume
ratą ir paliko 20 dol. auką, pa- 
reikšdami pasitenkinimą, kad da
bar Dirva ja u ateinanti tvarkingai 
ir žymiai graičiau.

Pagreitintas Dirvos pristaty
mas užsienyje gyvenantiems 
skaitytojams paskatins ir kitus 
prenumeruotis ir skaityti JAV 
leidžiamą lietuvišką spaudą.

* DARGIO IR MONČIO paroda 
Gallery International patalpose, 
13218 Superior Avė. (Superior ir 
Euclid Avė. kampas)atidaryta iki 
spalio 15 d. kasdien nuo 2 iki 7 vai, 
vak. (išskyrus pirmadienius) ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 5 v.v.

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baidų ir 
kt. nuo ugnies bei .Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas 
Z. Obeleni 881-7711 ar V. 
Giedraitį 911-6835.

šeštadienį, spalio 3. G vai. 30 min. vak.
šv. Jurgio salėje vaidinama 

3-jų veiksnių pasaka 
UŽBURTI VAIKAI 
Parašė — Danutė Lipčiūtė - Augienė 

Režisuoja — Zita Kevalaitytė - Visockienė 
Dekoracijos — Dail. Jurgio Daugvilos 

Vaidina — Čikagos Marųuet Parko Lituanistinės 
Mokyklos moksleiviai. 

VIENINTELIS SPEKTAKLIS CLEVELANDE! 
Bilietai gaunami Dirvoj ir Spaudos kioske. 

Pelnas skiriamas
Vysk. Valančiaus Lituanistinei Mokyklai 

ir Putnamo seselių leidžiamai Eglutei.

Dali. A. Tamošaitienė prie savo dailės kūrinių.

♦ "IT’S ACADEM1C" - tai 
nauja ir |domi televizijos pro
grama, rodoma kiekvieną šešta
dieni WEWS, 5 kanalu nuo 7 iki 
7:30 vai. vak. Programą remia 
Cleveland Electric Illuminating 
Co., o joje dalyvauja vietos gim
nazijų mokiniai. Programos tiks
las -- pagyvinti susidomėjimą 
priaugančios kartos pažanga ir 
laimėjimais mokslo, literatūros, 
istorijos ir kt. srityje. Progra
mai parenkami moksle pasi
žymėję moksleiviai, sudarant 
jiems sąlygas kaip rinktiniams 
pasirodyti ir atsižymėti prieš 
plačiąją visuomenę. Iki šiol taip 
atrenkami būdavo tik sporto ša
kose pasižymėję moksleiviai.

* VYSK. VALANČIAUS LI
TUANISTINES MOKYKLOS vyr. 
klasių mokiniai, lydimi mokyk
los vedėjo J. Stempužio ir mokyt. 
Jogos, rugsėjo 26 d. lankėsi Dir
vos redakcijoje ir redakt. V. Ged
gaudo buvo supažindinti su lai
kraščio leidimo ir redagavimo 
procesu.

PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padė
ką Dr. A. L. CEPULIUI už 
taip rūpestingai ir gabiai 
padarytas man dvi sunkias 
operacijas ir tuo būdu išgel
bėjus mano gyvybę. Taip 
pat dėkoju už labai rūpes
tingą ir nuoširdžią globą 
sveikstant.

Ta pačia proga dėkoju p. 
p. Meilams. Geidžiūnams, 
Nikštėnams. Ožinskams ir 
p. Koklienei už dovanas ir 
aplankymą ligoninėj, o taip 
pat ir visiems tiems, kurie 
užjautė ir paguodė.

Stasė čipkienė

Išnuomojamas butas
1 mieg., 1 kamb. ir pilnai 
įrengta virtuvė. Garažas. 
Ta proga reikalingas namų 
prižiūrėtojas, galįs tuo birtų 
pasinaudoti.

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN 
1-01-82 po 6 vai. vak.

Pardavėjas ar pardavėja 
Nekiln. turto pard. įstaiga. 
Galite labai gerai uždirbti. 
Daug laiko įstaigoje. Mes pa
tys sutvarkome finansinius 
užparduoto turto formalu
mus. Jums tenka tik par
duoti.

MULTIPLE REALTY 
819 E. 185th St.

IV 1-9300
(111)

Visais 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.

ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

Office MĘ 1-5997
M. A. SCHNE1DER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakulis & \Villiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
6 k. 1 š.» moderni vonia 

ir virtuvė, geras rūsys.Ne
seniai naujai išdekoruotas. 
Naujas garažas. $11,600.

2 seimu, 4-4, 11,000 dol.

2 šeimų, 4-3, 7,700 dol.

Investavimui
21-2 š. ir 1 š. ant vieno 

sklypo, gerame stovyje, pa
jamų virš $200 per mėnesį. 
$12,400. Mažas įmokėjimas.

2 š. 5-5 ir 1 š. 6 kamb. 
$11,500. ______

6 šeimų mūrinis, arti St. 
Clair. $29,900.

Euclid — Green
6 kamb., 3 mieg. butas 

žemai, moderni virtuvė ir 
vonia. 3 kamb. butas vir
šuj. $16,500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666
PARDUODAMAS NAMAS
14001 Mayfair
5-5, 1920 m. statytas. Prieš pat 
integruotą Mayfair East Cleve
land pagrind. mokyklą su televi
zija ir aikšte autom, pastatyti, 
39 x 131. 5 min. iki Rapid, 17 
min. iki miesto, 2 min. iki mais 
to krautuvės. Žieminiai langai, 3 
medžiai, dvig. garažas, statytas 
1942 m. $3.82 mokesčių rata, rei
kalingas dažymo. Oro spaudimo 
gazo pečius. Naujas šoninis por- 
čius. Parduoda savininkas. 
$16.900. (109-110)

IEŠKANTIEMS 4 MIEGAMŲJŲ

La Šalie Rd., prie 185 gt., ge
rai pastatytas, modernus 1 šei
mai namas. Didelė virtuvė - val
gomasis, 4 did. miegamieji. Nau
jas 2.1/2 autom, garažas ir pri- 
važ. Gazo šildymas -- žiemi
niai langai -- prie pat Naujosios 
parapijos. Laisvas. Kaina suma
žinta greitam pardavimui.

5377 Stovard Avė., prie E. 55 
gt. 9 kamb. ir 6 kamb. namai 
viename sklype. Tik $11.500.

STAKICH REALTORS 
804 E 185 St.
KE 1-1934 (109-110)

Skaučių spaskrydžio dalyvės žygiuoja Clevelando gatvėmis. Prieky 
eina vyr. skautininkė O. Zailskienė, Jonikienė, Kurgonienė, Jonaitie
nė ir kt. V. Bacevičiaus nuotrauka

Skaučią sąskrydžio Clevelande 
nuotaikos

Kiekvienas rengiamas suva
žiavimas yra savaip {domus, pil
nas lūkesčio, pasiruošimo ir pa
galiau, paties suvažiavimo metu 
gausus įvairios nuotaikos.

Skaučių Seserijos Sąskrydis 
Clevelande visais atžvilgiais bu
vo puikus.

Sąskrydžio pradžia įspūdinga 
sesių gausumu, gražiai dekoruotu 
fonu, suvažiavimui skirta pakelia
ma gaire su |rašu: Tegul ipeilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse.

Prasidėjus suvažiavimo darby- 
metei, daugumos nakt| nemigusių 
sesių nuotaika ne tik nesustojo, 
bet dargi valandomis kilo plau
kiant vis naujiems {terpiamiems 
pranešimams, kad, štai, dar ir 
dar dalyvių skaičius iš tolimiau
sių vietų auga, didėja.

Plačios dienotvarkės vedimas 
reikalavo {tempto dėmesio ir il
gų valandų. Tačiau darbas buvo 
sklandus, temos aktualios, {do
mios ir dalyvavusiųjų diskusijos 
gausios bei išsamios. Džiugiai 
plakė širdis ne tik matant jau
nutes geltonu ar mėlynu kakla
raiščiu vadoves, bet ir girdint jų 
nuomones, jų mintis veržliai ieš
kančias naujų, pozityvių lietuviš
kai skautybei kelių. Derinti lie
tuviškumą, jaunystę, skautavi- 
mą- ir š| kraštą -- nuoširdus 
rūpestis spindėjo jų akyse.

Vakare, po ilgos darbo die
nos, sėkmingai ir darniai‘visą 
programą {vykdžiusios, turė
jome sueigą -- laužą. Gera bu
vo dideliame dainuojančių skau
čių būryje, kol išsisėmus vieto
vių pasirodymams, šūkiams ir 
dainoms vakaras baigtas "Ateina 
naktis" daina.

SekmadienJ, dar prieš šv. Mi
šias sąskrydžio dalyvių delega
cijos aplankė sąjungos šefo Lie
tuvos prezidento Antano Smeto
nos palaikus Mauzoliejuje ir šiais 
metais iškeliavusios anapus, 
daug nusipelniusios lietuviškai 
skautybei, buvusios Vyriausios 
Skautininkės dr. D. Kesiflnaitės 
kapą. Sąskrydžio dalyviųtarpebu 
vo daugelis gerai ją pažinusių, 
ją gerbusių, artimai su ja dirbu
sių lietuviškai skautijai. Dėl to, 
po pietų kapai buvo aplankyti ant 
ru kartu ir atiduota jai paskutinė 
pagarba už jos didžius darbusTė 
vynei.

Po šv. Mišių lietuvių salėje 
Clevelando skautininkės suruo
šė sąskrydžio dalyvėm su visuo
menės atstovais priėmimą, kuria 
me vyravo ypatingai pakili nuo
taika. Lietuvių salė pripildyta 
nuo krašto iki krašto daugumoje 
jaunyste žydinčių veidų. Kaip ne
sidžiaugti lietuviškai širdžiai 
vien tik pagalvojus: kokia didelė, 
kokia gili dvasia organizacijos, 
kuri augina tok| skaičių vadovių 
-- taip mums kalbėjo vienas iš 
svečių. Daug nuoširdžių sveiki-

Savininkas parduoda namą
E. 185 g.. 2 min. nuo CTS 

autobuso. G.\6 kamb. dvigu
bas, po 3 mieg. kiekv. bute. 
Valg. kambariai. Perskirtas 
rūsys. 2 automob. garažai. 
A-1 stovyje, žemiau 30,0r0 
dol. Prie pat Naujosios Pa
rapijos. KE 1-5392

(109-111)

Išnuomojamas butas
5 kambariai 2-me aukšte. 

6724 Bayliss Avė. Telefonas 
UT 1-8821. (109-111) 

nimų ir geriausiu linkėjimų sve
čiai perdavė Seserijai šio sąs
krydžio proga.

Vaišių pabaigoje visos dalyvės 
buvo Clevelando skautininkių ap
dovanotos astrų žiedais.

Po vaišių vėl buvo susėsta bai. 
giamiems darbams, dar rasta ;do 
mių akimirkų, štai viena 16-metė 
sesė, neseniai turėjusi prouos 
lankytis okupuotoje Lervoje, " 
sisifllė atsakyti | k ..u, 
sesės jų turėtų. Jaunųjų klausy
tojų rankos pakilo.' viena -- 
taip visoms buvo {domu išgirst; 
apie Lietuvą. Sesės atsakymą . 
nenusivylė ir jų akyse matei gi
lią meilę savo tolimai Tėvynei, 
kuriai jos dirba ir aukojasi.

Salia sąskrydi priimančių ne
maža darbo turėjo ir Clevelando 
skaučių tėvų komiteto pirmininkė 
su talkininkėmis. Visos tos po
nios nuo ankstyvo ryto iki vė
laus vakaro dirbusios, savo su
manumu, geru skoniu labai pagra
žino ir pasotino sąskrydžio lais
valaiki.

Lietuviškoji skautlja gyvuos 
stipri dar ilgus metus. Mes turi
me jautrią skautiškam judėjimui 
lietuvišką visuomenę, mes turi
me mums palankią ir remiančią 
lietuvišką spaudą, mes turime 
gražų bflrj prityrusių vadovių, su 
planuojančių tokius puikius są
skrydžius, kaip šis sutraukęs to
ki didelj skaičių jaunų energingų 
sesių. Jos visos dirba vienam 
tikslui, vienai idėjai: Dievui, 
Tėvynei, Artimui.

šis sąskrydis pabudino apsnū
dusias, išjudino sustojusias, kar
tu davė ir daug vilčių net ir dar
bingosioms, iš prigimties opti
mistiškai nusiteikusioms tik die
nose pavargusioms. Jos visada 
su mumis.

Galinga šio gražaus sąskrydžio 
nuotaika uždegė mus. Per mus ir 
su mumis žydės toliau mūsų dar
bais. (r)

HELP WANTED MALĖ

machinist maintenance

Laisvos vietos popietinėje pa
mainoje gabiems vyrams Jrankių 
remonto darbuose, naudojant 
lathe, shaper, milling machi- 
ne ir kt. 40 vai. | savaitę. Pa
stovus darbas gerai pastatytoje 
gamybinėje įmonėje.

Angell Nail &. Chaplet Co.
4580 E. 71 St.

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

TVOROS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STĖEL (8 rūšių), ALUMI- 
N1JAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DR. ALFREDAS

KRISIUKĖNAS

Dr. Alfredas Krisiukėnas, JAV 
armijos gydytojas - kapitonas.

Bostonas nuo seno yra pažįs
tamas gausiu bariu vadinamų

CHICAGO
LABDAROS VAKARAS

Chicagoje Liet. Gail. Seserys 
rengia labdaros parengimą š. m. 
spalio 3 d. 3504 S. Western 
Ballroom salėje.

Programą atlieka solistė Van
da Stankienė. Tikslas sutelkti 
daugiau lėšų lietuviams ligonims 
Vokietijoje, Sibire ir Lietuvoje; 
bei prisidėti prie lietuvių kultū
rinių reikalų palaikymo išeivijo
je. Selpdamos ligonius Gail. Se
serų s-ga atlieka artimo mei
lės pareigą.

Kiekvieno lietuvio pareiga pa
remti š| kilnų darbą — priside
dant savo auka. Atsilankymu visi 
padėsime kenčiantiems broliams 
ligoje, o patys taip gi pasitenki
nimą turėsime, kad parėmėm 
reikalinguosius. 

Solistė Vanda Stankienė Išpildys meninę programą Labdaros vaka
re spalio 3 d. Chicagoje, 3504 S. Western Ballroom salėje. Vakarą 
rengia Liet. Gandingosios Seserys ir pelnas skiriamas ligonims 
Vokietijoje, Sibire Ir Lietuvoje sušelpti.

NEW YORK

New

. NAUJA NEW YORKO 
balfo valdyba

Balfo 100-tasis skyrius
Yorke išlaikė seną valdybą (pirm.
J. Šlepetys) pusantrų metų. Rug
sėjo 23 d. visuotinis skyriaus 
narių susirinkimas, susipažinęs 
su senosios valdybos darbais ir 
nuopelnais, išklausęs revizijos 
komisijos aktą, perrinko valdybą

1961 m. spaliu mėn. 3 d.. 8 vai. ryto, 
šv. Jurgio bažnyčioje atnašaujamos 

šv. Mišios už

A. a. Valeriją Alkaitienę
Draugai ir pažįstami maloniai prašomi dah- 
vauti ir pasimelsti.

šeima

profesionalų — inžinierių, ad
vokatų ir medicinos daktarų. Dau 
gumas jų yra gyvos sielos lietu
vių visuomeniniame ir kultūri
niame gyvenime. Taip buvo, kai 
dar komp. Mikas Petrauskas čia 
darbavosi su Gabijos draugija, 
Uip yra ir dabar, kai ši lietuvių 
sala dar vis nėra nuskendusi At
lanto vandenyse.

Med. dr. Alfredas Krisiukėnas 
dar nėra senas veidas tame Bos
tono lietuvių gyvenime. Jis gimė 
1924 m. kovo 27 d. Oškiniškio 
km., Biržų vi. Biržų valst. 
gimnaziją baigė 1941 m., t.y. 
tuo metu, kai raudonoji armija 
traukėsi iš Lietuvos, o žengė I 
ją hitlerinės Vokietijos šarvuo
čiai. Turėjo būti "įspūdingos" to 
meto Biržų gimnazijos abiturien
tų išleistuvės, tad nenuostabu, 
kad dr. A. Krisiukėnas ir iki šiol 
negali jų pamiršti.

Nuo antros rusų okupacijos pa
sitraukęs Vokietijon, dr. Alfre
das studijavo Giesseno ir Frank
furto universitetuose. Bostono 
Universiteto Medicinos Mokyklą 
baigė 1953 m. Jis buvo pirmas 
lietuvis iš naujųjų ateivių tarpo, 
kuris toj mokykloj gavo medici
nos daktaro laipsn}. Medicinos 
praktiką dr. Krisiukėnas atliko 
Quincy (pietinis Bostono priemies
tis) miesto ligoninėje, kuri laiką 
dirbo VVorcesterio, Mass. vals
tybinėj ligoninėj. 1956-1958 tar
navo JAV kariuomenėj kaip gydy
tojas armijos kapitono laipsny. 
Atlikęs karinę tarnybą, dr. A. 
Krisiukėnas penkis metus dirbo 
privačioj klinikoj So. Bostone, 
Savo kabinetą toj miesto daly jis 
atidarė 1963 m. spalio mėn. Tą 
jo darbo vietą lankė ne vienas lie
tuvis ir ne vienas amerikietis, 
kurie plačiam Bostone gyvena. 
Nuo šių metų rugsėjo 15 d. dr, 
A. Krisiukėnas pradėjo dirbti nau
jame savo kabinete, tikrai sko
ningai ir moderniai {rengtame, 
buv. Lembertų namuose -- 595 
E. Broadvvay, So. Bostone, Mass. 
Aišku, d r. Alfredo bičiuliai ir 
pacientai linki jam sėkmės ir

Rugsėjo 12 d. Chicagoje Jaunimo Centre |vyko Lietuvos Aukštąsias Mokyklas baigusiųjų suvažiavi
mas. Nuotraukoje suvažiavimo dalyviai prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės padeda gyvų gė
lių vainikus. V. A. Račkausko nuotrauka

stiprybės gal ir laikinoj, betgi 
tuo tarpu nuosavoj pastogėj.

Dr. Alfredas Krisiukėnas nė
ra viešumos ir reklamos žmo
gus, o žymiai daugiau pareigos 
vyras. Tiesa, beveik visada ji 
su miela p. Krisiukėniene gali
ma pamatyti pabaltiečių koncer
tuose, liet, kultūriniuose ir patrio - 
tiniuose parengimuose, bet jis 
niekad nepamiršta savo pašauki
mo -- pagalbos artimui (ne vie
nu atveju ir šių eilučių rašyto
jas jau buvo prikėlęs j| iš lovos 
gerokai po vidurnakčio). Dr. A, 
Krisiukėnas yra tikrai jauki, pa
reiginga ir miela asmenybė. Ir 
jo vaikai auga lietuviškose nuo
taikose. So. Bostono lietuviai, 
kurių dar yra nemažai, be abe
jonės, džiaugiasi, kad dr. A. 
Krisiukėnas įsikūrė jų kaimy- 

u nystėj, kad jo pagalba dabar bus 
beveik ranka pasiekiama. Mūsų 
profesionalų tarpe jis yra gyva 
ir jautri siela, todėl ir derėjo su 
juo susipažinti.

St.S.

BOSTON
KAUKIŲ BALIUS

Bostono ir apylinkių visuome
nė, maloniai kviečia rezervuoti 
spalio 24 d., | skaučių Židinie- 
čių ruošiamą nuotaikingą kaukių 
balių.

Programa prasidės 7:30 vai.
v. Piliečių klube su šokiais, ku
riems gros Al Woods orkestras. 
Tolimesnę programą išpildys 
Babuškinaitės baleto studija. Su
sirūpinkime kaukėmis, nes bus 
{teikiamos premijos geriausiems 
kostiumams. Jury komisiją su
daro: Al. Gustaitienė, T. Vasy- 
liauskienė ir St. Santvaras.

Židinietės vaišins skaniais už
kandžiais. Be to dar veiks baras. 
Salę dekoruos dail,Julius Špoke
vičius.

šio parengimo pelnas skiria
mas Lietuvių Fondui.

Maloniai kviečiame 
visus ir visas atsilankyti į 

Bostono Korp! Neo-Lituania ruošiamą

VAKARĄ
šeštadienį, spalio 3 d., 7:30 v. v.

So. Bostono Piliečiu Klubo IlI-me aukšte. 
Programą atliks Clevelando neolituanai. 
šokiams gros žinomas Smito orkestras. 

Originalios vaišės.
Kas 29-tas įeinantis svečias gaus dovaną; 500-sis 
— Mustangą! Laimėjimams skirta didelė staig
mena. Puiki proga susitikti su senais pažįstamais; 
susipažinti su naujas draugais (ypatingai studen
tams) ir praleisti vakarą jaukioje ir malonioje 

nuotaikoje.

Ir labai ilgai užtrukęs JAV Bendruomenės valdybos sudary
mas būtų praėjęs be didesnio dėmesio, jei nebotų buvę paskelbti 
du valdybos sąrašai. Vienas su V. Radžium, kitas be jo. Vytautas 
Radžius yra Chicagos Lietuvių Operos direktorius, dainų šven
čių organizatorius, žinomas visuomenės veikėjas. Už tat jo pa
vardės paminėjimas, o vėliau išleidimas,sukėlė visai supranta
mą susidomėjimą. Tai ką -- išmetė? Už ką? Pasiteiravus pas 
pirmininką J. JasaitĮ, kas paskelbė tą pirmą sąrašą, jis atsakė, 
kad jam to iki šiol nepavykę susekti. Tiesa, atrodo, yra tokia, kad 
su Radžium buvę kalbėta, tačiau ar galutinai nesusitarta ar kiti 
nariai užprotestavę. Kiekvienu atveju, rimtas paaiškinimas nepa
kenktų. (vm)

Aukštąsias mokyklas baigusiųjųsuvažiavimoChicagojeorganizato- 
riai: Jonas Dainauskas, dr. Kazys Šidlauskas, dr. Jonas Balys ir 
Adolfas Balionas. V.A. Račkausko nuotrauka

slaptu balsavimu. Į naują valdy
bą išrinkti: V. Žukauskas, V. Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė, M. Virbic- 
kienė, J. Jankus ir A. Kaunas. 
Kandidatais liko A. Radzivanie- 
nė ir V. Dovydaitis.

Susirinkimas taip pat išrinko 
dešimt atstovų j XII-jj Balfo 
seimą bei aptarė skyriaus darbo 
gaires. Turint du žymius meno 
veikėjus valdyboje, galima lauk
ti, kad skyrius suorganizuos Bal
fo vardu daugiau meninių pasiro
dymų. čia pat buvo nutarta sei
mo uždarymui dedikuoti trijų 
veiksmų vaidinimą "Diagnozė", 
kurios pastatymu rūpinasi akt. 
Vitalis Žukauskas.

Vaidinimas {vyks Spalio 18 d. 
po pietų Apreiškimo parapijos 
salėje.

Skyriaus revizijos komisija 
palikta ta pati, būtent: V. Alks
ninis, J. Zarauskas ir K. Ba- 
čauskas. Visi veiklieji skyriaus 
ir valdybos nariai uoliai talkina 
XII-jo Balfo Seimo rengime.

Susirinkimas padėkojo senajai 
valdybai už kruopščią veiklą(su- 
rinkta šalpai virš 6,000 dolerių) 
ir palinkėjo sėkmės naujai valdy
bai bei nutarė š. m. rudens Bal
fo vajų pradėti lapkričio pra
džioje.

šiuo metu didžiąją dalĮ varto
tų rūbųBalfui suaukoja New Yor
ko skyriaus nariai ir rėmėjai.

K. L. J.

* PRANĖ LAPIENĖ, iš Stony 
Brook, užsiprenumeravo prez, 
Antano Smetonos monografiją. 

• L. S. T. Korp! Neo-Lifhti- 
ania metinė šventė įvyksta 
lapkričio 7 (i. Travelers klo
tei, 94-00 Ditmar Blvd., prie 
La Guardia aerodromo. Pro
grama pradedama iškilmin
ga sueiga 6 vai. vak. Pom- 
peii Rooni. Vaišės ir šokiai. 
8 v. v. Terrace Bali Room. 
Kvietimai gaunami pas kor- 
porantus ir Valdyboje, už
sakant telefonu: MI 2-0656.

m.

"LAUŽAI LIEPSNOJA 
VAKARUOS..."

Lietuviškos Skautybės 45 
proga skirtas skautiškų vaizdų ai-
r

CHICAGISKES 
NUOTRUPOS
Chicagiečiai, priklausą didžiausiai lietuvių organizacijai — 

SLA -- yra labai susijaudinę dėl jų organizacijos pirmininko Povi
lo Dargio ir sekretorės Bertos Pivariūnienės nepakvietimo pas 
prezidentą L.B. Johnsoną. Mat, pereitą pirmadienj, rugsėjo 21 d. 
prezidentas rinkimų proga pas save buvo pasikvietęs visų vadina
mų 'fraternalinių’ organizacijų vadovybes, viso apie 300 žmonių. 
Lietuvius šiame sambūryje atstovavo ir kartu buvo pasodinti Rymo 
Katalikų Susivienijimo pirmininkas Leonardas šimutis ir sekreto
rius William Kvetkus, bei 2 lietuvių komunistinio susivienijimo at
stovai Gasiūnas ir Sriubas. Visai pagal dabartinius politinius vėjus 
Washingtone.

SLA nariai labai pageidautų savo organizacijos vadovybės pa
aiškinimo, kodėl taip atsitiko ir kas dėl to kaltas. Chicagoje juokia
masi, kad po rinkimų ir lietuvių spaudą atstovaus tik Draugas su 
Vilnim.

Kalbant apie mūsų veiklą... Paprastai gerai informuotuose 
sluoksniuose teigiama, kad 'didysis’ -- penkiolikos grupių VLIKas 
tur|s nemažo galvosūkio dėl pirmininko išrinkimo. Kandidatais esą 
siūlomi Stasys Lūšys (krik, dem.) Vaclovas Sidzikauskas (Ūkin. 
part.) ir Juozas Audėnas (liaud.) Pirmasis esąs JAV pilietis, tačiau 
jo šalininkai saką, kad ‘politinei nekaltybei’ išlaikyti užtenka fakto, 
kad valdybos dauguma būsianti ne JAV piliečiai. Sidzikausko kan
didatūrą palaiką frontininkai ir tautininkai. Frontininkai net svars
tę Stasio Lozoraičio, jr. kandidatūrą. Į naują VLIKą Chicagoje 
žiūrima be didesnio entuziazmo.

IEŠKOMA

* IRENĄ ŠERELIENfį-AUG- 
ŽEMAITI paieško Gina Stukas- 
Baltrušaitytė. Atsiliepti šiuo 
adresu: 89 Rutlldge Dr.,Roches- 
ter, N. Y., 14621

DETROIT
BALFO RINKLIAVA

Detroito Balfo skyrius meti
nę rinkliavą vykdys spalio mėn, 
Balfas atliks tą darbą per pasi
šventėlius rinkėjus, kurie aplan
kys kiekvieną lietuvių sodybą.

Atrodo, kad kiekviena dirban
čioji šeima pajėgtų paaukoti kas 
dieną po 3 centus, o per metus 
susidarytų 10 dol. šiemet švęs
dami Balfo 20 m. sukaktį, paau
kokime nors po 3 et. kasdien, 
arba po 10 dolerių vienkartine 
duokle. Malonu pastebėti, kad 
yra daug tokių šeimų, kurios 
kasmet aukodavo po 20, 25 ir 
daugiau dolerių. Jei pensininkas 
paaukoja vieną ar 2 doleriu, tai 
dirbantysis lengvai gali aukoti 
10 ar daugiau dolerių.

Reikia laukti, kad lietuviškoji 
visuomenė bus duosni, kaip buvo 
duosni ir ankstyvesniais meuis. 
Neapvilkime Balfo didžiosios tal
kos -- pasiaukojusius rinkėjus, 
kurie patys aukoja ir dar aplan
ko kitus. Tebūna jiems išreikšu 
Balfo v-bos nuoširdi padėka.

A. Musteikis, 
Balfo sk. v-bos pirm.

bumas jau užbaigtas ir baigiamas 
išsiuntinėti garbės ir kt. prenu
meratoriams. LSB Jamboree's 
Fondas šiuo skautiškų vaizdų al
bumu norėjo supažindinti lietu
višką visuomenę su mūsų skau- 
tija. Čia sudėtos nuotraukos vaiz
duoja lietuvių skautų gyvenimą 
visuose pasaulio kraštuose. Albu
mas turi 116 puslapių.

Albumą redagavo Juozas Bru
žinskas. Meninę priežiūrą atli
ko Vytas Valaitis. Žodinę dali 
paruošė kun. Stasys Yla ir Rima 
Bružinskienė-Techniškas redak
torius Gerimantas Penikas.

Nuoširdžiai dėkoju redakcijai, 
fotografams, garbės ir papras
tiems prenumeratoriams ,be ku
rių pagalbos šis skautiškų vaizdų 
albumas nebūtų išleistas. Ypatin
gas ačiū mano nuoširdžiam talki
ninkui Aleksui Karaliūnui.

Tikiu, kad šis skautiškų vaizdų 
albumas bus mielas ne tik buvu
siems ir esantiems skautams ir 
vadovams, bet ir visiems lietu
viams. Kviečiu j| įsigyti ir tuo pa
remti JF ir ateities skautiškus 
žygius.

Albumą galima Įsigyti pas Pet
rą Mol|, 72 Topsfield Circle, 
Shrewsbury, Mass., Aleksą Ka
raliūną, 3717 W. 70th PI. Chica
go 29, Illinois, pas LSB JF įga
liotinius ir skautų vienetų vado
vus. Kaina $6.00,
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