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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV, PRANCŪZIJAI IR VOKIETIJAI SUSILAIKIUS 
NUO NEATŠAUKIAMŲ SPRENDIMŲ, IŠKILUSI 
KRIZĖ KIEK ATSLŪGO, TAČIAU VIENOKIO AR 
KITOKIO SPRENDIMO ATIDĖJIMAS NESTABI
LIZAVO ESAMOS PADĖTIES IR NEPAŠALINO 

KRIZĖS PRIEŽASČIŲ.

-------- Vytautas Meškauskas -------
Krizė Europoje, apie kurią ne

seniai plačiau rašėme Dirvoje, 
praeitą savaitgali šiek tiek at
slūgo. Atrodo, kad Konradui 
Adenaueriui su gen. de Gaulle 
pasisekė atrasti formulę, kuri 
neatšaukiamus sprendimus ati
dėjo tolimesniam laikui. Ir tas 
kompromisas buvo priimtinas 
kancleriui Erhardui, nors jis 
buvo atsisakęs Adenaueriui duo
ti bent koki formalų {galiojimą 
deryboms su de Gaulle.

Kaip žinia, de Gaulle grasino 
Prancūziją atitraukti iš Bendro
sios Rinkos, jei V. Vokietija ne
sumažins savo javų kainų, o to pa
daryti Erhardo vyriausybė ne
nori, bijodama neigiamos reak
cijos iš rinkėjų pusės per atei
nančių metų rinkimus. Be to, 
de Gaulle grasino pasitraukti ir 
iš Nato sąjungos, jei Bonna susi
tars su Washingtonu dėl atominio 
laivyno — MLF — {steigimo, ką 
kancleris Erhardas norėjo {gyvem 
dinti šių metų pabaigoje ar kitų 
metų pradžioje. Atrodo, kad Aden 
aueriui pasisekė {kalbėti de 
Gaulle palaukti su pasitraukimu 
iš Bendrosios Rinkos, jei vokie
čiai iš savo pusės sutiktų nesku
binti su MLF {steigimu. Aden
aueriui iš Paryžiaus gr{žus, Er- 
hardas pareiškė, kad Bonna iš 
tikro visai nesi skubi na su MLF 
{steigimu.

Tai sukėlė suprantamo susi
jaudinimo Washingtone, nes MLF 
buvo {rankis JAV vyriausybės 
rankose, kuriuo ji galėtų privers
ti apsispręsti ir britus ir pran
cūzus, kuriems Washingtono - 
Bonnos sąjunga turėtų sukelti su
prantamų rūpesčių. Dėl to prezi
dentas Johnsonas { Vokietiją pa
siuntė Valstybės Pasekretorių Ge
orge Bali, kuris ten davė pakar
totiną patikinimą vokiečiams, kad 
JAV jų neapleis bėdoje ir kad 
atominės bombos JAV prezidento 
žinioje faktinai saugo ir juos. 
Bali dar kartą pakartojo ir visus 
argumentus už MLF sudarymą.

Tokiu būdu situacija šios sa
vaitės pradžioje atrodė tokia: 
Prancūzija, JAV ir Vokietija su
silaikė nuo bet kokių žygių, kurie 
galėtų krizę paaštrinti. Tai, ži
noma, nelikvidavo jos priežas
čių. Ir ui reikia laikyti bent lai
kinu de Gaulle laimėjimu,nesfak
tinai Prancūzija turi tiek daug ūki
nės naudos iš Bendrosios Rinkos, 
kad jai būtų sunku iš ten pasi
traukti. Be to, eventuali sąjunga 
su komunistiniu bloku būtų labai 
nepopuliari krašto viduje ir išvi
so nenaudinga Prancūzijai nei 
ūkiškai nei strategiškai, todėl 

Chou En-lai: - Mūsų draugai Maskvoje pasidarė tokie...!

kai. Jie abu norėtų pašalinti Er- 
hardą ir jo amerikiečiams pa
lankų užsienio reikalų ministerj 
Schroederį.

Žinoma, Adenaueris jau per 
senas, kad pats galėtų vėl tapti 
kancleriu, tačiau daug jaunesnis 
Straussas tokių ambicijų turi. 
Tuo pačiu laiku iškilo naujas kan
didatas Į kanclerius, jei, žinoma, 
krikščionys demokratai laimės 
1965 metų rinkimus. Tai seimo 
pirmininkas dr. Eugen Gersten
maier, protestantas kaip ir Er- 
hardas su Schroederiu.

joą siekimą reikia laikyti daugiau 
ar mažiau blefu.

Dėl to atrodo, kad griežta JAV 
laikysena būtų palankiai sutikta ir 
Vokietijoje ir visoje Europoje. 
Tačiau Washingtonas, atrodo, ne
nori griežtai laikytis. Jo pasku
tinis nusileidimas sovietams dėl 
skolos Jungtinėm Tautom paden
gimo negalėjo padaryti gero įs
pūdžio. Atrodo, kad JAV griež
tai kalbėjo tik prieš rinkimus, o 
po rinkimų pasiskubino nusileis - jis išvystė savo "elipsinių saugu- 
ti.

Kaip žinia, ne tik Sovietų Sąjun
ga su savo satelitais bet ir Pran
cūzija yra skolinga Jungtinėm 
Tautom. Jei Valstybės Departa
mentas manė, kad Jungtinės Tau
tos vistiek yra labai reikalingos, 
tai visai ir nereikėjo taip griež
tai statyti atsilyginimo klausimą.

Grįžtant prie iškilusios krizės 
užkulisių, reikia kiek sustoti prie 
Vakarų Vokietijos vidaus politi
nės padėties. Kanclerio Erhardo 
populiarumas paskutiniuoju laiku 
kiek išblėso. Paskutinieji savi
valdybių rinkimai, sumažinę 
krikščionių demokratų gautų 
balsų skaičių, ui aiškiai {ro
do. Jis turi sumbius priešus sa
vo partijoj: K. AdenauerJ, krikš
čionių demokratų CDUpirminin
ką ir buvusi krašto apsaugosmi- 
nisterj J. Straussą — giminingos 
bavarų krikščionių socialų CSU 
pirmininką. Erhardo populiaru
mui mažėjant, tiedu priešai vis 
daugiau kelia galvas. Abuyradau- išeisiu l prieki, bet ne dėl savo 
giau ar mažiau de Gaulle šalinin- užgaidų".

Atrodo, kad Gerstenmaier po 
truputį bet atkakliai ir labai pla
ningai ruošia tam dirvą. Taip šių 
metų gegužės mėn. lankydamasis 
Japonijoje jis pasakė kalbą Kioto 
universiteto studentams, kurioje 

mo sistemų" teoriją. Pagal ją 
Wašhingtonas turėtų pasidalinti 
savo centrine pozicija dabarti
nėje gynimosi sistemoje su dviem 
regionaliniais centrais. Vienas 
būtų Ramiojo Vandenyno, kitas Eu
ropos erdvėje. Ta idėja patikusi 
de Gaulle, nes europinės elipsės 
centru turėtų būti Paryžius. Kal
bėdamas apie tai su Gersten- 
maieriu, de Gaulle net keturius 
kartus klausė, ar Gerstenmaier 
iš tikro tiki, kad amerikiečiai 
neapleis Europos bėdoje. Ir Ger- 
stenmaiers mano, kad apie tai 
reikia pagalvoti. Kiekvienu atve
ju, jis suvaidino nemažą vaidme
nį likviduojant bent paviršutiniai 
kilusią krizę vokiečių krikščionių 
demokratų tarpe. Okai laikrašti- 
ninkąijšfyėlė jo galimos kandida
tūros {kanclerius klausimą, Ger- 
stenmaieris, kurio kabinete kabo! 
didelis Bismarcko portretas, at
sakė ‘geležinio kanclerio* stiliu
mi: "Jei pareiga to reikalautų,aš 

PAVERGTŲJŲ SEIMO XI SESIJA
režimų vaidmuo sovietinei infil
tracijai Afrikoje ir Azijoje; po
litinių kalinių likimas pavergtuo
se kraštuose; Rytų-Vakarų kul
tūriniai bei ūkiniai mainai.

Praeitųjų metų Pav. Seimo 
veiklos apžvalgoje randame: 
a) akciją Jungtinėse Tautose dėl 
sovietinio kolonializmo ir dėl 
Sovietų Sąjungos padarytų pa
vergtiesiems kraštams nuos
tolių; b) akciją JAV kongrese.

Albanijos, Bulgarijos, Čekos
lovakijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos atstovai 1954 suurė 
bendrai veikti sovietų paverg
tiems savo krašums išlaisvinti 
ir tam tikslui suorganizavo Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimą. 
Jame kiekviena sovietų pa vergu 
Europos valstybė turi 16 narių 
delegaciją. Lapkričio 10 d. New 
Yorke Pavergtųjų Seimas pradė
jo savo darbo vienuoliktuosius seimo atsovams dalyvaujant liu- 
metus --XI sesiją. Jos darbo
tvarkėje numatyti 26 klausimai. 
Tarp jų: apsisprendimo teisės 
paneigimas Centro ir Rytų Eu
ropoje, Europos apsijungimas ir 
pavergtieji kraštai; darbo sąly
gos pavergtuose kraštuose; baž
nyčios padėtis; ūkininkų padėtis; 
ūkinė eksploatacija; satelitinių

dytojais kongreso komisijose; c) 
Europos Taryboje, jos pataria
majame seime ir jos komisijoje 
taryboje neatstovaujamų valsty
bių reikalams; d) akciją NATO 
konferencijoje ir Europinio Są
jūdžio konferencijoje; e) akciją 
Tarpparlamentinėje Unijoje; f) 
Pavergtųjų Tautų Savaitės pro-

gramų organizavimą, {traukiant 
26 gubernatorius, 27 miestų bur
mistrus, 53 senatorius ir kon- 
gresmanus ir 112 amerikietiškų 
laikraščių; g) Azijos tautų "Lais
vės Dienos" sausio 23 ir "Pasau
lio Laisvės Dienos" liepos 1 mi
nėjimų suorganizavimą; h) seimo 
delegatų ar delegacijų lankymąsi 
pas Čiangkaišeką, pas Popiežių 
Paulių VI, pas JAV, P. Ame
rikos, Britanijos, Prancūzijos, 
Vokietijos vyriausybių ir parla
mento atstovus; i) seimo atsto
vų dalyvavimą pasauliniame 
krikščionių demokratų kongrese, 
Azijos tautų antikomunistinės ly
gos kongrese, Tarptautinės lais
vosios mokslų akademijos suva
žiavime; Pasaulio tremtinių ats
tovų konferencijoje; televizijos 
ir radijo programos ir paskai
tininkais JAV kolegijų stu
dentams. Savo posėdžiuose Pav. 
Seimas svečiais turėjo eilę JAV 
ir Europos parlamentarų, am
basadorių, profesinių sąjungą 
veikėjų ir spaudos atstovų. Savo 
darbų rėmėjams atžymėti išlei
do specialų laisvės kovos medali. 
Leido dvimėnesinj ACENNEWS. 
Dėl kiekvieno pavergtąsias tau
tas tiesiogiai ar netiesiogiai lie
čiančio {vykio reagavo savais pa
aiškinimais spaudai.

Visa ši veikla ne tik palaikė 
sovietų pa vergtų valstybių bylą gy
vą ministerijose, tarptautinėse 
institucijose ir viešojoje opini
joje, bet ir sulaikė ar bent lė
tino bei švelnino sovietizacijos 
procesą bei kėslus pavergtuose 
kraštuose.

Pav. Seimo XI sesijos pradžią 
taip pat pagerbė savo dalyvavi
mu ambasadoriai J. C. Hughes, 
E. A. Gross, "Reader’s Digest" 
vyr. redaktorius E. Lyons, vals
tybės pasekretoriaus pavaduoto
jas M. Cieplinski, Paragvajaus 
ambasadorius. Sesijos pirminin
ku buvo išrinktas Albanijos atsto
vas V. Germenji, vicepirminin
ku — Čekoslovakijos atstovas dr. 
J. Lettrich, gen. sekretorium — 
rumunas B. Coste, gen. sekre
toriaus pavaduotoju -- E. Gas- 
par, vengras, šios sesijos pir
mųjų posėdžių svarbiausias 
punktas buvo — tarptautinės pa
dėties {vertinimas. Lietuvos de
legacijos vardu tuo klausimu pa
sisakė V. Sidzikauškas.

(Elta)

Balfo metinio aukų vajaus Clevelande vykdomasis komiteus. Sėdi iš kairės: A. Banis, K. Gaižutis, dr. 
V. Ramanauskas, P. Mikšys, J. Kuzas, A. Karsokas. Stovi: F. Navickas, J. Balbaus, P. Zigmantas, V. 
čyvas ir J. Mikonis. V. Pliodžinsko nuotrauka

ALT suvažiavimo rezoliucijos
Amerikos Lietuvių Tarybos 

metinis suvažiavimas, {vykęs spa, 
lio 10 d. Sherman House, Chica
go je, III., išklausęs ALT Valdy
bos pirmininko L. Šimučio ap
žvalgini darbų pranešimą, Finan
sų sekretoriaus J. Talalo ir Iž
do globėjų vardu B. Pivaronie- 
nės bei kitų Valdybos narių pa
darytų pranešimų, apžvelgęs di
džiąją lietuvių visuomenės pa
ramą Lietuvos laisvės bylai ir

konkretiems ALT darbams, ap
svarstęs iškeltus sumanymus bei 
pasiūlymus, priėmė šiuos nuta
rimus:

1) pareikšti padėką ALT Val
dybai ir ALT nariams už atlik
tus darbus ir parodytą aktyvumą 
organizuojant Lietuvių Kongre
są Washingtone;

2) prašyti grupių ir organiza
cijų, siunčiančių atstovus J ALT 
vadovybes, kad jos plačiai infor
muotų savo skyrius, padalinius, 
kolonijas apie ALT darbus ir pa
ragintų aktyviai prisidėti sky
riuose prie Vasario 16 minėjimų,

• aukų rinkimo ir visų aLT darbų 
rėmimo;

3) pavesti ALT Valdybai sekan
čių metų aktyvią veiklą nukreip
ti l 25 metų Lietuvos nepriklau
somybės netekimo sukaktj, iš ku - 
rios išplauktų didesnis lietuvių 
visuomenės pasiaukojimas dar
bais Ir lėšomis, remiant orga
nizuotą ALT veiklą Lietuvą lais
vinant;

4) Amerikos Lietuvių Taryba, 
suprasdama nepaprastą doku
mentacijos ir informacijos darbo 
reikšmę dabar ir tolimesnėje atei
tyje Lietuvos bylos tinkamam iš
kėlimui ir Lietuvos laisvės kovos 
išryškinimui Amerikos valdžios 
sluoksniuose bei pasiremdama 
praeitų metų suvažiavime pri
imtomis rezoliucijomis, kuriose 
ALT Valdyba buvo {galiota numa
tyti metiniame biudžete reikalin
gą sumą pinigų svarbiausiems 
Lietuvai dokumentacijos ir infor
macijos darbams finansuoti,nuta
ria: a) organizuoti išsamią Lie
tuvos bylos dokumentaciją ir ją 
išleisti anglų kalboje atskiru lei
diniu, b) galutinai sutvarkyti vie
nos tinkamos, gerai paruoštos in
formacinės brošiūros apie Lie
tuvą išleidimą anglų kalboje;

5) ALT suvažiavimas siūlo, 
kad ALT Valdyba sudarytų pro
vizorines metines sąmatas, nu
rodant jose be visų kitų pozici
jų ir atatinkamas sumas, ski
riamas dokumentacijos ir infor
macijos leidiniams finansuoti;

6) vertina Lituanus žurnalo 
varomą darbą Lietuvos laisvės 
reikalu tarptautiniame forume ir 
siūlo ALT Valdybai pasinaudoti 
jo skiltimis ir teikti jam finan
sinę paramą;

7. pritaria minčiai, kad gene
raliniai lietuvių tautiniai įgalio
tiniai prie abiejų JAV politinių 
partijų centro komitetų, drauge 
su organizuotais lietuviais, dė
tų pastangas plačiau supažin
dinti abiejų partijų centro komi
tetus su pavergtos Lietuvos pa
dėtimi ir kartu gauti didesnės 
paramos Lietuvos laisvinimo by
lai;

8) dėkoja lietuvių visuomenei 
už ALT ir jo darbų rėmimą; 
reiškia padėką š{ ALT suvažia
vimą sveikinusiems; siunčia ge
rus sveikatos linkėjimus M. Ki- 
žytei;

9) konstatuoja, kad Amerikos

Lietuvių Taryba, užsibrėždama 
Lietuvos reikalams gyvybiniai 
svarbią konkretaus darto progra
mą, neabejoja lietuvių visuome
nės gausiu pritarimu ir finansi
ne parama, nes Lietuvos laisvės 
kovai lemtingų projektų {vykdy
mas priklauso nuo mūsų visų 
vieningo nusistatymo ir talkos. 
Lietuvių tautos laisvės troškimo 
efektyvus ir konkretus iškėli
mas JAV turėtų būti įvykdytas.

• KREMLIUJE VYKDOMI "VA
LYMAI" palietė Chruščiovo pa
skirtus pareigūnus, kurių darbas 
pasirodė neatsiekęs tikslo, o tik 
{nešęs daugiau painiavos komu
nistinėje biurokratijoje. Tokiubū- 
du savo vietos neteko V. Poli- 
pakovas, Chruščiovo paskirtas 
vadovauti partijos žemės ūkio sky
riui. Paliuosavimas iš partijos 
sekretoriato galimas tik tokių ir 
panašių "valymų" atvejais. Iš 
partijos prezidiumo topo išskir
tas ir F. Kozlovas. Centriniam 
partijos komitetui nebepriklauso 
nė Chruščiovo žentas Adžubejus.

Visi pakeitimai partijos vado
vybėje rodo, kad naujieji vadovai 
turi nelengvai sprendžiamų vi
daus problemų. Tenka palaukti, 
kol pasirodys jų nusistatymas 
užsienio politikos klausimais.

• KALBANT APIE DE GAULLE 
kelionę { Sov. Sąjungą, spėjama, 
kad ji {vyksianti žiemą, kai sueis 
21 metai nuo Prancūzijos ir Sov.
S-gos draugiškumo sutarties pa
sirašymo.

• KREMLIUJE PASIBAIGU
SIOS DERYBOS su Pekino vado
vais rodo, kad bus kalbamasi ir 
toliau, pasiliekant pagrindiniais 
ginčo klausimais prie skirtingų 
nuomonių. Kai Pravda skelbia ir 
toliau taikios koegzistencijos 
obalsius, Pekinas prez. John- 
soną tebevadina "kraujo ištroš
kusių imperialistų vadu". Alba
nijos komunistai naujuosius 
Kremliaus vadovus laiko "revizi- 
onistais".

• PATIKRINUS NEW YORKO 
kovai su skurdu komisijos veik
lą, pasirodė, kad komisijos va
dovybė nevykusiai tvarko adminis
tracinius reikalus, švaistosi pi
nigais ir tarnautojų tarpe turi eilę 
komunistinėms organizacijoms 
priklausančių narių.
• ĮTAKINGAS RESPUBLIKONŲ 

partijos asmuo pareiškė, kad 
kalbant apie kokias reformas par
tijos vadovybėje ir tolimesnėje 
politikoje, balsą privalo turėti 
tik tie, kurie "liejo kraują" rin
kimų metu, o ne tie, kurie tik 
stebėjo {vykių eigą ramiai sė
dėdami ant tvoros...
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JURGIS ŠATORIUS
Dirvos korespondentas 

Brazilijoje

DIRVA

projektams reikalingiems prez. 
Johnsono idėjai — "Great So- 
ciety" įgyvendinimui.

š.m. spalio antroje pusėje tu
rėjau progą pasisvečiuoti pas 
Montevideo lietuvius, kurie suda
ro Urugvajaus lietuvių kamieną. 
Tai mano pirmoji kelionė į pie
tinius nuo Brazilijos Lotynų Ame . 
rikos kraštus, nes man taip pat 
teko žvilgterėti ir į Buenos Ai
res, tą Pietų Amerikos Pary
tų.

Turiu prisipažinti, kad kol sa
vo akimis nepamačiau Montevi
deo, to gražaus ir švaraus miesto 
išsidriekusio prie La Plata upės 
Žiočių, galvojau jog ir Urugva
juje surasiu panašius veidus,, 
analogišką švarą ir tvarką kaip 
Brazilijoje. Mano nemažam nu
stebimui pusėtinai apsirikta: ne 
tik Urugvajaus klimatas, bet ir 
žmonių sąstatas - turinys didžiai 
skiriasi nuo tų pačių Brazilijoje. 
Taip, Montevideo klimatas žy
miai vėsesnis už Rio de Janeiro 
ar S. Paulo, nors nuo Rio ligi 
Montevideo šiandien tėra tik 
2 1/2 valandos kelionės greita- 
sparniu -sprausminiuBoeing707 
lėktuvu.

Stebint iš oro ir jau ant žemės 
atrodė, kad visa gamta ruošėsi 
prabusti iš po ilgo žiemos miego: 
gi niekada nemačiusiam šio kraš
to gamtos atrodė, kad mano atsi
rasta kur nors prie Švenčionių 
ar Jonavos: pakeliui tarp aerodro
mo ir miesto centro smiltynai, 
kurie darbščių rankų apsodinti 
eukaliptų miškeliais - parkais, 
kurių vienas, didžiai mėgstamas 
miesto iškylautojų, net pavadin
tas JAV prezidento F.D. Roose- 
velt vardu.

Kaip ir kituose kraštuose taip 
ir Urugvajuje sostinė plečiasi, 
žmonės keliasi gyventi į užmies..

čius, kur ne tiek daug dvokiančių 
autobusų, kurie taip pat Montevi
deo kaip ir Rio išmeta žmonės 
sukvėpuoti tonas nesudegusio ži
balo į praeivių pilnas gatves! Mon
tevideo priemiesčiai tvarkingi, 
patrauklūs, viliojantys. Žalumas 
skiriasi nuo braziliškojo: čia vis
kas buvo taip vaiskiai žalia ir

rūmo ir išplanavimo miesto cent
re. čia yra susitelkę valdžios ir 
biznio įstaigos, diktuojančios 
krašto politiką ir ekonomišką 
pulsą. Gi svarbiausioji miesto 
gatvė yra "18 Liepos" vardo, pan. 
kaip mūsų Kaune yra buvusi Va
sario 16 d. g-vė. Tik toks skirtu
mas, kad "18 Liepos" g-je yra 
sutelkta viskas» kas yra verta 
matyti Urugvajuje, kaip New Yor
ko 5-oji Avė.

Miesto centre pastatyti puikūs 
parlamento rūmai, kurie uŽbaig-

— Išsineškit ir šį šlamštą!...

Grupė Montivideo lietuvių po pamaldų išeina iš bažnyčios.

atrodė, lyg koks burtininkas tik 
praėjusią naktį būtų patiesęs šį 
nuostabiai gražųkilimą. Manoaki- 
mis tas žalumas priminė Lie
tuvos pievas ankstyvą pavasarį.

Montevideo būtų sunku palygin
ti su bet kuriuo neperseniai mano 
lankytu didmiesčiu: jis yra savo- 
tiškas,turĮs Brooklyno bruožų uos
to kvartaluose ir Mashingtonošva -

Žuvusiems jūreiviams paminklas Urugvajaus pajūryje...

■ ' ■“>

Mieli tautiečiai!
Dėkite savo sutaupąs j — SCHUYLER SAV

INGS and LOAN ASSOCIATION of Kearny, New 
Jersey. Tai vienintelė lietuvių taupymo ir skoli
nimo draugija New Jersey ir New Yorko valstijose

ti tuoj po I-jo pas. karo. "Jų sta
tybos medžiaga yra visa iš Urug 
vajaus, kurios keliais šimtais gra
nitų rūšių yra išdailintos vidinės 
pastato sienos" — pasakoja 
mums paslaugus parlamento rū
mų vadovas, čia posėdžiauja 123 
parlamentarai: 99 seimo nariai 
ir 33 senatoriai. Jie.kaip ir pa
našių seimų ir kongresų nariai, 
pešasi ir barasi tarpusavėje. O 
žodinės kovos šiais metais esan
čios ypač nuodingos, nes parla
mento rinkimus po 90-ties metų 
pirmą kartą Urugvajaus istori
joje laimėjo šiek tiek į dešinę 
pakrypusios partijos - grupės. 
Socialistai ir jiems palankūs vai * 
dė Urugvajų per visą XIX-jį am
žių. Na, ir to valdymo pėdsakai 
yra visur pastebimi.

Kaip Dirvos skaitytojams yra 
gerai žinoma Urugvajuje yra pati 
demokratiškiausia valdymosi si
stema visoje Lotynų Amerikoje: 
pilietinės laisvės retai būna pa
žeidžiamos, visi, kas tik turi no
rą ( gali plepėti ir rašyti kas tik 
patinka... Taigi ir komunistai, 
pasinaudodami šiomis laisvėmis, 
čia sulipdė labai stiprų prietil
tį, iŠ kurio propagandiniai nuodai 
ir subversyvinė veikla yra skirs
toma visai pietinei Amerikai, O 
šiai visai niekšiškai akcijai va
dovauja ne kas kitas, kaip mūsų 
Tėvynės pavergėjas — Sov. Ru
sija.

VEIKIA NUO 1924 METŲ.
Lengvomis sąlygomis duodamos paskolos 

(morgičiai) namams įsigyti ar taisyti. Įvairios 
taupymo sąskaitos. Už sutaupąs dividendai išmo
kami kas 3 mėnesiai. Indeliai apdrausti ligi $10,000 
federalinės valdžios įstaigos.

Mandagus ir greitas patarnavimas anglu ir 
lietuvių kalbomis, ši draugija lietuvių finansinius 
reikalus tvarko jau 40 metų. Per tą laiką draugi
jos kapitalas išaugo ligi $5,000,000.00, o rezervai 
ligi $200,000.00.

Darbo valandos: pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 iki 3 vai. po pietų, penktadieniais 
nuo 9 vai. iki 7 vai. vak.

BANKO NAMAI:

24 Davis Avė., Kearney, N. J. 
Telef.: WY 1-0001, WY 1-7260

Julius Paknis, Prezidentas

Žinia, demokratija yra reika
linga ir būtina, bet šiandieninia
me Urugvajuje ji tik piktam iš
naudojama: kairiųjų ir prokomu-’ 
nistinių elementų vyraujamos pro
fesinės s-gos drumsčia ekono
minį gyvenimo ritmą, keldami 
nesibaigiančius streikus. Taip 
pav, man atvykus į Montevideo, 
ten buvo pradėję streikuoti Paštų 
Valdybos tarnautojai. Streikas 
tęsėsi ištisą savaitę nuo X.]5ligi 
X.231!! Kodėl toks streikas yra 
organizuojamas? Kam jis yra 
naudingas? Dirbantiesiems? Ne! 
Oficialiai buvo aiškinama, kad 
dabartinė vyriausybėnenorintipa- 
kelti paštų tarnautojųatlyginimų. 
Tai gali būti, ir greičiausia yra, 
teisingas kaltinimas vyriausybei. 
Tačiau tie, kurie streiką orga
nizuoja puikiai žino, kad ta vy
riausybė vos suveda galus su ga
lais, jog ji yra slėgiama sociali
nių ir kitų išmokėjimų nepake
liamos naštos tiems, kurie labai 
mažai ar visai nieko nedirba.

štai, trumpas pavyzdys: Urug
vajaus valstybinės orinio susi
siekimo linijos"PLUMA" pilotas, 
kuris ištarnauja Šioje įstaigoje 
12-ka metų, turi teisę gauti ir ima 
lOOVo pensiją. Taigi jaunas, vos 
32-24 metus turįs vyras, esąs 
pilname žydėjime, jau pensi
ninkas! O kiek tokių yra?! Esa
ma ir daugiau tokių pavyzdžių įvai
riose gyvenimo šakose, kurie 
įsakmiai rodo, kad Urugvajaus 
socialinio saugumo sistema esan
ti daug tobulesnė, negu bet kurio
je kitojeL. Amerikos šalyje. Aiš
ku, kad tokia sistema sėkmingai 
veiktų yra būtina , kad valstybi
nis biudžetas visada būtų suveda
mas su pertekliumi, bet ne su nuo 
stoliais. Gi, jeigu metinis balan
sas nuostolingas, reiškia, jog 
ekonomija šlubuoja,kas ir atsi
liepia į algų išmokėjimus bei į 
socialinius finansavimus.

Mieste yra būtina pasižiūrėti 
į pavyzdingai sutvarkytus mies
to parkus, į juose vaikams ir mo
tinoms įrengtas žaidimo aikšte
les, į senesnio amžiaus vyrams 
sukonstruktuotas savotiškas ru
tulio ridenimo rungtynių arenas, 
į miestą puošiančius skoningus pa
minklus ir ūda galima pasidary
ti išvadą, kad šį miestą tvarkė, 
puošė ir platino labai rūpestinga 
ranka. Tokios autobusų miesto li
nijos, kurios sujungia visus 
miesto kampus, ir kur pravažia
vimas lygiai pigus kaip Brazili
joje, sakyte sako, kad tai yra 
skirtA ne turtingiesiems, bet ei
liniam žmogui, kurio buičiai pa
gerinti šiame mieste buvo įdė
ta daug geros valios ir pinigų. 
Ir tas viskasatliktabegarsiųtri- 
mitų, bepropagandos. Urugvajie
čiai tai statė ir ruošė gerbdami 
žmogaus laisvę ir vykdydami tik
rąją demokratiją.

Tačiau šiandien tenorganizuo- 
jami streikai! Ar ten jau taip 
bloga gyventi? Ar galima paste
bėti žmones drybsančius ant 
vidurio šaligatvio, kaip tai yra 
kasdienybė "cidademaravilhosa" 
t.y. "stebuklingame Rio"? Ne
abejoju, kad ir Montevideo esa
ma vargšų ir "bomų”. Tačiau jie 
nesivolioja šaligatviuose. Ne! 
Jiems yra atitinkama pasto
gė, kur jie taip pat turi ir duonos 
kąsnį.

Todėl klausinėju savo naujuo
sius pažįstamus,kodėl ir kas kurs 
to streikus Urugvajuje. "Kas gi 
kitas, jei ne komunistai ar jųpa- 
kalikai-kvislingai" -- man aiš
kina reikalą žinantieji. "Ko
munistai būtų užgriebę valdžią į 
savo rankas, jeigu ne sėkminga 
Brazilijos revoliucija" — tei
gia mano bičiuliai. "Streikai yra 
ta subversyvinė veikla, kurios 
pagalba komunistai stengiasi pri
vesti kraštą prie ekonominės su-

irutės, prie tokios, kad sugriūtų 
krašto rinktoji vyriausybė ir jie 
šį Lotynų Amerikos demokratijos 
žiedą galėtų nuskinti ir įpinti į 
kruviną erškėčių vainiką, į ku
rio aštrius dyglius jau pateko 
Kuba, ir kurio buvo stengiama
si įpinti ir Venezuelą" -- gyvai 
aiškina K. Čibiras, neabejotinas 
šio reikalo studijuoto ja s.

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

* GYNYBOS SEKRETORIUS 
McNAMARA darys viską, kad su
mažinus ir apkarpius gynybos iš
laidas ir paliuosavus išteklius

Shakespeare — Hamle
tas — 5 dol.

Ant. Šukys — Du medi
niai ir trys geležiniai kry
žiai — 3 dol.

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintėlė 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.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marquette 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 pageidaujlamų prekių PAPIGINTOMIS 

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

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC .............. 5th
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon.. 5th
3. GLENMORE VODKA ................................. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy................ 5th

5.75
4.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy ...... 5th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine.............. 5th

4.75

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštu.

MAROUETTE PARK
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Tel TO 3 2108 9
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Latvių laikraščio Laiks nuotrauka

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Lietuvos šiaurės kaimynas Latvija lapkričio 18 d. švenčia sa
vo nepriklausomybės šventę. 1918 m. atstatytas tautos suverenu
mas ir valstybinė laisvė buvo atsiekta tų pačių aplinkybių dėka, ku
rios lydėjo lietuvių ir estų laisvės ir nepriklausomybės siekius. 
Lapkričio 18, tai taip pat ne šalto, sustingusi vienos dienos, vieno 
nutarimo manifestacija, bet ilgų šimtmečių, besikeičiančių aplinky
bių ir aukų pareikalavusių kovų vaisius.

Šiandien vėl kaimynė Latvija, latvių tauta išgyvena laisvės vi
zijos, nepriklausomo gyvenimo ilgesio laikus. Toje vizijoje glūdi 
ne pasyvus laisvės ilgesys, ne laukimas pasikartojant kartą išgyven
to sapno. Latvių tauta, ar priespaudoje kenčiant, ar išeivijoje or
ganizuojantis, rodo tą gyvenimišką būdo ypatybę, kurioje švyti re
alus požiūris j jvykių raidą ir latvių vaidmuo toje raidoje.

Savo vedamajame šventės proga latvių laikraštis Laiks rašo:
"Būtų negarbinga ateitj kurti priklausomai nuo savo asmeninių 

siekių. Šiais greitų pasikeitimų laikais, kada modernioji technika su
siaurino pasaul) tiek, kad |vykių raida, seniau pareikalavusi šimt
mečių, dabar jau tenkinasi dešimtmečiais, negarbinga būtų už
merkti akis prieš tokią Jvykių raidą, vykstančią šiame procese. 
Šių permainų šviesoje, nesikeičiant vizijai ir jai liekant lydinčiąja 
žvaigžde, pasirodo nauji veidai, naujos priemonės, kaip prie tikslo 
priartėti."

Taigi, ne sustingusiose formose, ne savo laikus atgyvenusiose 
aimanose, bet moderniųjų laikų sparčiai besikeičiančiose aplinkybė
se reikalingu įžvalgumu, tinkamu turimų priemonių pritaikymu ir 
išnaudojimu siekiama atitinkamoje šviesoje išlaikyti laisvėn ir ne- 
priklausomybėn lydinčioj! žvaigždė. Tame darbe visos trys Pabal
tijo sesės žengia vieningu ir sutartinu žingsniu. Jų bendras tikėji
mas 1 teisės ir teisingumo užviešpatavimą pasaulyje laimės.

Šią dieną lietuvių tauta gyvena brolių tautos jausmais ir vilti
mis. (J.č.)

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA CHICAGOJE

LATVIU LAIKRAŠČIUI LAIKS 15 METŲ

š. m. lapkričio mėn. 21 dienę švenčia

KOHmilIS 42 M. SUKAKTI
Populiariausias latvių išeivi

jos laikraštis "Laiks" (išeina du 
kartus | savaitę), Amerikoje Įs
teigtas žinomo Rygoje populia
rių knygų leidėjo H. Rudzišo, su
silaukė 15 m. amžiaus sukakties.

Laikraštis, beveik neturėda
mas sau konkurento (išskyrus ke
lis Europoje ir kitur leidžiamus 
laikraščius), turi virš 12.000pre- 
numeratorių ir jo leidykla taip 
pat tęsia latviškų knygų ir plokš 
telių išleidimą. Tai privataus biz. 
nio pagrindais leidžiamas, bet 

prityrusių žurnalistų redaguo
jamas ir užpildomas laikraštis. 
Savo idėją ir siekius "Laiks" yra 
pareiškęs savo pirmame nume
ryje:

"Redakcijos darbo pagrindan 
dedama ne vienos idėjos skelbi
mas vienintėle tiesa, bet toleran
cija visoms sąžiningai ir nuošir
džiai išreikštoms mintims, sie
kiančioms mūsų tautos teisių ir 
tautinės gyvybės išlaikymo. Pa
žiūrų ir minčių pasikeitimas, 
žvilgsniai | problemas iš Jvai-

DVIEJU VYRU RUOŠIMASIS [ VALSTYBIIĮ VADUS
Robertui Kenedžiui patekus { 

New Yorko senatoriaus kėdę Kon
grese, daug kam buvo aišku — 
jaunasis politikas įvykdė užsi
motą politini žyg|, kuris j| 1972 
m., jei ne anksčiau, galėtų nu
vairuoti |Baltuosius Rūmus. Nie
kas neabejoja, kad R. Kennedy - 
didelių ambicijų vyras. Jei jis 
ruošiasi svarbiam šuoliui { pre
zidento vietą, tai Vak. Vokietija 
turi panašių ambicijų, gal daugiau 
dinamišką politiką — buvusi gy
nybos ministrą Bonnoje ir dabar
tini Bavarijos krikščionių demo
kratų partijos (CSU) pirmininką - 
Franz Joseph Straussą. šis "kė
sinasi" J Fed. Vokietijos kancle
rio postą — tikisi | tą garbingą 
vietą |kopti jei ne kitais metais, 
po rinkimų | vokiečių Bundesta
gą, tai vėliausiai 1969 m., kai 
|vyks kiti rinkimai.

Abu politikai turi panašių bruo
žų. Abu —katalikai, sugeba orga
nizuoti rinkimines nuotaikas, 
veikti | partini aparatą, { mases 
susirinkimuose, sugebėti būti ge
ru parlamentaru (šiuo atžvilgiu 
R. Kennedy dar turės parodyti 
savo sugebėjimus).

Vienas jų — airis, taigi pri
klausąs tai tautai, kurios gau
sūs atstovai JAV-se sugeba pa
rodyti nepaprastą solidarumą, 
nelyginant žydai. Pakanka tik pa
žvelgti | airiųpolitikų laimėjimus 
Bostone ir šiaip Naujoje Angli
joje. Tas Kennedy -- žmogus su 
uosle, nes netekęs vilčių kandi
datuoti viceprezidento vietai, 
greitai surado kitą tramplyną 
šuoliui l JAV prezidentus — se
natoriaus vietą.

O Straussas? Netekęs minis
tro posto Bonnoje, jis palyginti 
greitai virto bavariškųjų katali
kų vadovu ir bent šiuo metu su 
juo turi skaitytis Erhardas, jam 
jaučia simpatijų senasis, dar vis 
įtakos politiniuose sluogsniuose 
turjs, Adenaueris. Straussas — 
glaudesnio bendravimo su de 
Gaulle’io Prancūzija šalininkas 
ir tai jau kai kuriais atžvilgiais 
pliusas. Abu jie populiarūs, ta
čiau tai nereiškia, kad juos vi
si mėgtų. Amerikoje ne visi ža
visi Kennedžio airiškumu ar ka
talikiškumu, o šiaurės Vokieti
joje rastume nemaža Strausso, 
kaip grubaus bavaro, priešinin
kų.

Abiem politikams kelią | Bal
tuosius Rūmus ir | Schaumburg 
Palast Bonnoje palengvina nedi
delės asmenybės Washingtono ir 
Bonnos vadovų kėdėse. Taip, nie
kas neginčys, kad L. B. John
sonas neblogas ir sugebąs poli
tinis makleris, kancleriui Erhar
dui sunku nuneigti jo, kaip gero 

rių požiūrių, redakcijos manymu, 
yra užtikrintas ir garbingas ke
lias tiesai surasti. Tyras, nefal- 
šyvas žvilgsnis ties ai | akis, 
drąsus faktų pripažinimas, tegul 
jie kartais būna ir nemalonūs, 
net negailestingi, veda | tikrojo 
kelrodžio suradimą".

šalia gerai ir įdomiai reda
guojamos informacijos užsienio 
ir vidaus politikos klausimais, 
didokas 8 psl. laikraščio forma
tas sutalpina apsčiai medžiagos 
ne tik apie latvių visuomeninę 
veiklą, bet apsčiai skiriama vie
tos jų kultūriniam gyvenimui — 
knygų ir meno parodų apžval
goms, straipsniams literatūri
nėmis ir mokslinėmis temomis.

"Laiks" yra leidžiamas Brook- 
lyne, N.Y. Metinė jo prenumera
ta $16.00.

Maloniai kviečiame šventėje daly
vauti korporantai(ės), kitos organi
zacijos ir studentų organizacijos (su 
spalvomis) ir lietuvių visuomenė.
Šventė vyks šia tvarka:

10 vai. — pamaldos už žuvusius ir 
mirusius korporantus(es) Jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų — mirusių 
korporantų pagerbimas — kapų lan
kymas. 7 vai. 30 min. vak. iškilminga

sueiga — jun jorų kėlimas j šen jo- 
rus ir vaišės puošnioje Club Boston 
salėje (3457 West 26th St.), grojant 
Korp! Neo-Lithuania orkestrui.

Vietos užsakoma pas kol. M. Šimkų 
9-3 ir 5-8 vai. tel. CL 4-7450.

Įėjimas — studentams $3.00, vi
siems kitiems $5.00.

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje Valdyba

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

ūkio žinovo gabumų, bet --tai 
ne pirmaeilės politinės asmeny
bės, ne valstybės vyrai, kurie 
turėtų masėms vadovaujančių va
dų sugebėjimus ir kokių istori
joje tikrai nedaug.

Abu politikai panašūs ir abu 
turi nuopelnų. Nors dar palygin
ti jauno amžiaus, abu jau turė
jo patyrimo valdymo sferoje. Ro
bertas Kennedy, kaip teisingumo 
reikalų vadovas pasirodė drąsus, 
ryžtingas ir sugebąs naudoti tak
tiką. Jis daugiau už prieš jį 
buvusius teisingumo "bosus" su
gebėjo suvaldyti tamsiuosius, 
gangsteriškuosius elementus. Jis 
sugebėjo {vesti {vairių pertvar
kymų ir savo temperamento bei 
autokratinio būdo vedamas nie
kuomet neišsigąsto kovos. Strau
ssas turi ypatingų nuopelnų kaip 
vokiškosios, pokarinės kariuo
menės (Bundeswehr) vadovas. 
Svarbiausia, kad tik jo dėka ka
riuomenėje {vesta civilinė , bet 
ne karinė vadovybė.

Tarp abiejų politikų esama ir 
priešingų bruožų. Straussas — 
labiau inteligentiškas, yra buvęs 
mokytoju, pasižymi nepaprasta 
atmintimi. Tikras malonumas 
pasiklausyti jo kalbų per deba
tus parlamente. O Kennedy? Jam 
trūksta ir intelekto ir erudici
jos, nors ir jis pasižymi gera 
atmintimi. Juos skiria ir kilmė. 
Kai Kennedy — aristokratų, mi- 
lionierių atstovas, Straussas — 
palyginti, tikras proletaras, čia 
ir kyla klausimas: amerikiečių 
masėms milionierius visuomet, 
kaip prezidentas, priimtina, bet 
ar vokiečiai palankiai pažiūrėtų 
i mėsininko sūnaus šuol| | kanc
lerius? Vokiečiams visuomet ar
čiau prie širdies aristokratiš
kos povyzos ar prūsiško valdi
ninko tipai, kaip Schroederis ar 
Badeno-Wuerttembergo krašto 
min. pirmininkas Kiesinger. 
Taip, Straussas išsilavinęs, tu
ri neprastą žmoną ir susikrovęs 
kiek turto, bet ... jis liaudies 
sūnus.

Dabar ir tenka klausti: ar abu 
politikai JAV-se ir Vak. Vokie
tijoje pasieks savo galutiną ir 
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atkakliai siekiamą tikslą?
Lenkų išeivijos žurnalistas W. 

A. Zbyszewski čia atsakytų, kad 
spėti nėra lengva, nes abu ne
priklauso tai žmonių rūšiai, ku
rie gali pakeisti istorijos tėkmę. 
Vis dėlto, jei R. Kennedy {kop
tų l Baltuosius Rūmus, jis pri
sidėtų prie amerikietiškosios di
namikos pagilinimo ir pačiam 
kraštui gal suteiktų labiau kata
likišką atspalvi, juo labiau, kad 
jis, daugiau kaip jo žuvęs bro
lis, "kovojančios katalikybės" 
atstovas. O Strauss? Jis aiškiai 
pakeltų Vokietijos prestižą, jis 
nevestų tiek nuolaidžios, ramios 
ar kartais ir svyruojančios po
litikos kaip dabartinis, daug vo
kiečių apvylęs, kancleris Erhar
das. Straussas būtų dinamiškas 
kancleris, tik, žinoma, jei jis 
išsilaikytų tam tikrose tarptau
tinio santykiavimo ribose.

Abiejų politikų paskutinis šuo
lis dar priklauso ir nuo politi
nių asmenybių abiejuose kraštuo
se — ar per ateinančius kele
rius metus atsiras politikai, 
kurie sugebėtų užimponuoti ma
sėms, kurie turėtų tiek energi
jos, dinamikos, politinio talen
to, kaip jau minėti vyrai. Jei pa- 
sižvalgytume po Washingtoną ir 
Bonną, turėtume sutikti, kad ir 
čia ir ten -- daugiau blankios 
asmenybės. Vokiečių krikščio
nys demokratai ar socialdemo
kratai neturi reikiamo kandida
to l valstybės vadus. O JAV-se? 
Johnsonas per 11 mėnesių nebu
vo parodęs valstybės vyro 
(Staatsmann) bruožų ir vargiai 
parodys ateityje. Humphrey, 
Wagner, Fulbright ir kiti -- po
litikai, kurie savo pilkumu ir ta
lento stoka vargiai kada nors iš
kils. Gimti geru politiku sunku. 
Todėl ir Kennedy ir Strauss,aiš
ku, turi galimybių pasiekti aukš
čiausios valdžios jų kraštuose. 
Abu jie reikiamai veikia ir, jei 
neatsirastų kokių nors netikėtų 
kliūčių ar jiems nepalankių poli
tinių situacijų, jų ambicijos tu
rėtų būti patenkintos. Jau kitas 
klausimas, ar tai {vyktų po metų, 
ketverių, aštuonerių, ar net dar 
vėliau.

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!

LAIŠKAIS

JAUNIMO POBŪVIŲ PAVOJAI
Didžiai susirūpinau paskaitęs 

p. čekienės straipsnj apie da
bartines organizacines proble
mas (Dirva, š.m. lapkričio 6 d.) 
Jaunimas aiškiai blogais, libera
liškais keliais eina, dainuoja, 
padoriems žmonėms ilsėtis ne
duoda. Jei jaunimas veržiasi 
linksmintis (nors tam jokio bū
tino reikalo nėra), galėtų pobū
vius ruošti dienos metu, kai pa
dorūs piliečiai darbe. Tiesa, tu
rėtų praleisti paskaitos univer
sitetuose, bet tai dar geriau, nes 
ten tik prisigaudo liberališkų idė
jų ir išauga janičarais.

Kiekviena gili studija daugiau 
problemų iškelia negu atsako. 
Taip ir p. čekienės straipsnis 
nepaaiškino,kaip liberalinio jauni
mo pobūviai veda { kultflrinj ben
dradarbiavimą su kraštu, čia tu
riu prisipažinti, kad man, visų 
pavojų laiku nesuvokus, teko taip 
šauniai aprašytam pobūvyje daly
vauti ir, galiu užtikrinti, ten links 
minosi samariečiai, skautai ir 
ateitininkai, bet bolševiko nebuvo 
nė vieno. Kiek ten buvo galima 
kokio bendradarbiavimo {žvelgti, 
tai jis ateityje kartais gali su
gundyti kokią porą sukurti lietu
višką šeimą, bet tai, berods, jau 
kito problema.

Kodėl p. Čekienė mano, kad 
jos taip ryškiai nupieštos libe
ralas - akademikas kitiems lais
vės nepripažjsta, jei jis norėda
mas pas save su draugais pasi
linksminti, išsikraustė ten kur 
tai nedraudžiama? Namo savinin
kui jis gi paliko laisvę džiaugtis 
savo namų ramybe.

Neaišku taip pat koks ryšys 
tarp jaunimo pobūvių ir A. Sme
tonos citatos. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais iš studentiškų 
pobūvių kilusias problemas auto
ritetingai išspręsdavo policijos 
nuovados budintis, prezidento jos 
nepasiekdavo.

Reikia sutikti su p. čekienės 
apgailestavimu, kad Vlikas ne
baigia organizuotis, o tuo tarpu 
jaunimas tvirksta, linksminasi, 
liberalinėmis idėjomis gardžiuo- 
jasi.. Matyt(mūsų vieningos poli
tinės vadovybės laukia platūs ir 
{vairūs uždaviniai — pirmiausia 
sutvarkyti jaunimą, kad naktimis 
dorai ilsėtųsi, o ne triukšmą 
pobūviuose keltų, toliau, mano 
nuomone, būtų pageidautina su
taikyti susipykusius lietuvius 
namų savininkus su nuomininkais, 
vyrus su žmonomis ir prižiūrė
ti vaikus, kad tėvų klausytų. Jei 
liks laiko bei jėgų, galėtų dar ir 
politini laisvinimo darbą dirbti.

Manau, būtų gera, kad p. če
kienė plačiau paaiškintų mūsų 
susirūpinusiai visuomenei jau
nimo pobūvių politinius bei ide
ologinius pavojus, nes, kaipmaty. 
ti iš jos strapsnio, jie be pasi
gailėjimo griauna sveikus mūsų 
visuomenės pagrindus.

Algimantas Gureckas 
New York

LAIŠKAS IŠ KELIONES PO 
AFRIKĄ

Iš New Yorko laivu Constitu- 
tlon išplaukėm lapkričio 5 d. ir 
po 6 dienų kelionės, pietų Atlan
to kraštu nuplaukę 3184 mylias, 
lapkričio 11 d. po pietų išlipo
me Casablanca prieplaukoje. Ma
roke.

Casablanca, kaipo Pietų At
lanto didžiausia prieplauka, bu
vo gerai žinoma 15-me šimtme
tyje. Tada, Anfa vadinama, buvo 
Maroko piratų centras. Casa
blanca yra didžiausias miestas 
Maroko valstybėje. Maroco savo 
plotu prilygsta Kalifornijai. Turi 
ilgiausias maudykles Atlanto pa
krašty, naudojamas ištisus me
tus.

A.S. Trečiokas

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės j 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 ME 1-5997

M. A. SCHNEIDER CO. 
2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio
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Kelionė į Disneyland
«_ BRONYS RAILA —

Fantazijų karalijoje viskas ga
lima... Šią didžią tiesą žinojo ir 
pritaikė-Walt Disney, "mikimau- 
sų" ir Disneyland kūrėjas. Mes, 
šios jo monarchijos artimi kaimy
nai prie Santa Ana pietinėjeKali- 
,'ornijoje, galime paliudyti, kad 
Disney fantazijas mėgsta ne tik 
vaikai, bet dar labiau suaugusie
ji.

Negi atsiliks lietuviai, kaip ga
bi ir pasakoms talentinga tauta? 
Krupavičius štai pripiešė tiek 
mikimausų ir pagamino tokią gy
vą filmukę apie Salomėją Nėrį, 
kad mums jau nebėra gėdos prieš 
senį Disney ir jo kompaniją.

1941 m. birželio mėnesį kilus 
vokiečių - sovietų karui, kaip ne
abejotinai žinoma, Salomėja lais
vanoriškai ir galvotrūkčiais, vos 
spėjusi sugriebti sūnų, išbėgo į 
Rusiją su visais kitais stipriau
siais Lietuvos bolševikais.

Dėl to jai, kaip teisingai rašo 
Krupavčius, "... neteko patirti bol
ševikų kankinimo kamerų, bet ji 
patyrė sudarytą jai su sūnum di
delio dvasinio ir kūninio skurdo 
bei vargo gyvenimą. Ypatingai 
sąlygos buvo sunkios ir nebepa
keliamos Ufoje ir Penzoje. Vienų 
viena lietuvė tarp rusų, kurie jos 
nemėgo kaip svetimtautės, nei 
maisto, nei aprangos. Didžiuliai 
šalčiai, o krosnis nekūrenu. Čia 
Salė palūžo gal ne dėl savęs, 
bet dėl sūnaus. Ir prirašė tuomet 
jiems ditirambų: kad ji nuo jaunų 
dienų buvusi bolševikė, kad ji bu
vusi Su lino ištikima garbintoja ir 
jo "idealų" skleidėja (Beje, - tuo 
reikalu Salė niekad žodžio "ide
alai" nerašė urp kabučių. B.R)... 
Tai padėjo. Salei leido grįžti į 
Maskvą, kur rado jau geresnes 
sąlygas. Bent kiek galėjo su lie
tuviais laisvai išsikalbėti apie 
Lietuvos vargus, jos i š 1 a i s v i - 
nimą..."

Aš ir dabar tebemėgstu disniš- 
kas filmukes. Bet uip gerai para
šyto "kruumųjų paveikslų" skrip- 
to dar nebuvau matęs. Netikfan- 
ustiškas turinys, bet dar ir me- 
lodraminiais jausmais ir vaiz
dais išpuošus. (Graikišką termi
ną "melodrama" kadaise mums 
Kaune magas J.A. Herbačiauskas 
siūlydavo lietuviškai rašyti 
dviem žodžiais: melo drama. Jis 
sakydavo kad taip būtų daug 
teisingiau).

Pradėkim nuo apačios.
Taigi, išplėšę brangią kainą už 

Salomėjos propagandinius patar
navimus Kremliui,bolševikai pa
galiau susimylėjo ir leido vargšei 
karo pabėgėlei grįžti į Maskvą. 

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA 
AMERIKIEČIAMS

"LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW"

Knyga palieka amerikiečiams skaitytojams ne
išdildomą įspūdį ir kartu supažindina su Lietuvos 
žmonių kančiomis ir sovietine teroro sistema.

Knygą galite įsigyti ar užsisakyti per Dirvą, 
6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103. Kaina —• 
$3.95.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui neveikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas?

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; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED

Ir ui buvo didelis palengvėjimas, 
nes ji čia galėjo vėl susitikti su 
lietuviais ir laisvai išsikalbėti. 
Su kokiais Maskvos lietuviais? 
O gi su draugais Cvirka, Venclo
va, Šimkumi, Korsaku, Banaičiu, 
Sniečkumi, Paleckiu ir protar- 
piais čia iš frontų užklysunčiais 
aktyvesniais bičiuliais, kaip rau
donosios armijos leitenantu J. 
Marcinkevičiumi ar tos pat armi
jos kapitonu Liudu Gira. Pasikal
bėti apie ką? Savaime aišku, tik 
patriotinėmis temomis -apieLie
tuvos vargus, jos išlaisvinimą!...

Kaip sovietų paskelbti dokumen- 
ui rodo, buvo kalbamasi ir kito
mis, dar žmogiškesnėmis temo
mis. Salomėja tikrai skundėsi, 
kad jai buvo labai blogai ir Ufoje 
ir Penzoje. Betgi ir anie minė
tieji kiti Maskvos lietuviai turėjo 
pagrindo (krupavičiškai sakant) 
skųstis, jog ypač pirmaisiais ka
ro meuis juos skriaudė ir Stali- 
nas ir kompartija. Nei glostė, nei 
gyrė, nei su muzika pasitiko. 
Priešingai, juos visus laikė per 
nieką: pabėgėliais, bailiais, lep
šiais. Beveik blogiau, kaip D. P. 
Juk jų, kaip gerų bolševikų, pa
reiga buvo ne bėgti, o likti ir ko
voti už bendrą reikalą, už didžio
sios komunizmo tėvynės pergalę. 
Bet jie, kaip zuikiai, išbėgo pir
mąją karo dieną, kai dar jokie 
likiminiai sprendimai nebuvo 
aiškūs. Tai ką, - matyt, jie iš 
anksto netikėjo Rusijos ir komu
nizmo pergale?

Bloga tuomet buvo visiems mū
sų brangiems uutiečiams, atsi- 
dūrusiems ir Ufoje, ir Penzoje, 
ir Maskvoje, ir Kuibiševe. Kad 
ir žymiai geriau, negu Vorkutoje, 
Kazakstane ar Kamčiatkoje, bet 
vis dėlto ne pyragai... Tad nekal
tinčiau perdaug nei Ufos, nei Pen- 
zos vykdomųjų komitetų už šiurkš
tumą. Ėjo baisus karas, milijonai 
pačių rusų pabėgėlių visur, su
žeistieji frontuose, arktinio šal
čio žiemos, chaosas ir badas la
biau negu gerovės laikais, mirti
nas pavojus pačiai Maskvai pa
te kti į hitlerinių žmogėdrų na
gus!

Reikėjo rūpintis apie kulko
svaidžius, patrankas, lėktuvus, 
tankus, Molotovo kokteilius, ap
rėdyti kareivių divizijas... Kam 
galėjo berūpėti kaž kokia pabė
gėlė su mažu vaiku iš Lietuvos 
- iš tokios neištikimos respubli
kos, kuri karui vos prasidėjus 
taip niekšiškai dūrė peiliu į nuga
rą enkavedistams ir raudonajai 
armijai ir dabar batlaižiauja Hit
leriui? Ar už ui, kad ši moterė
lė buvo parašiusi šimtą eilėraš
čių bolševizmui išgarbinti ir 

prieš metus poemą didžiajam Sta- 
linui išglorifikuoti?Juk ui menk
niekis - Rusijoje visi ir senai 
Uip rašė...

Gi Ufoje ir Penzoje beveik nie
kas apie tokią garsenybę nebuvo 
ir girdėjęs.

Saliutė dar rūpėjo tik savo 
brangiems uutiečiams - Venclo
vai, Cvirkai, Banaičiui, Paleckiui 
kuriems greičiau pavyko duon
davius įtikinti, kad jie didžiajai 
tėvynei dar galės būti reikalin
gi. Rūpėjo gal dar keliems,o Kru
pavičiui teberflpi ir ligi šiol jos 
"palūžimai". Tik kur Salė Ufoje 
ir Penzoje palūžo? Į kurią pusę 
ji turėjo lūžti? Ir iŠ viso, - ko
dėl lūžti, nes jos kremlinio stie
bo medelis stovėjo gi vis taip 
tiesus, kaip įtempu styga? Čia 
nieko nereikėjo nei lenkti, nei 
laužti, - nei jai pačiai, nei jos 
nedraugiškiems draugams So- 
vietijoje. Juk tam ji ir išbėgo iš 
Lietuvos, kad lietuviai naciona- 
lisui ir kitokie naciai neturėtų 
progos jos kaulelių palaužyti. Ji 
tikriausia žinojo, kaip prieš bol
ševikinis pogrindis jai grasino: - 
Sudeginsim tave, kaip raganą!...

• Iš savo veik keturių metų skur
do ir "prievaruvimų" Rusijoje 
per karą ir iš savo laisvų išsi
kalbėjimų su draugais tautie
čiais apie Lietuvos vargus ir 
jos "išlaisvinimą" ji parašė tik 
daug eilėraščių. Lygiai tomis pa
čiomis temomis, lygiai su tuo pa
čiu sovietiniu patriotizmu, lygiai 
apie visus svarbiausius tėvynės 
karo uždavinius ir vaizdus, lygiai 
su ta pačia neapykanta hitlerinin
kams kryžiuočiams ir hitleri
niams fašistams lietuviams, ir 
daug kur lygiai tais pačiais žo
džiais ir lygiu talentu, kaip ly
giai Venclova ir Korsakas. Ir tas 
labai tvarkoj, nes, kaip žinoma, 
lygybė sovietų sistemoje yra di
džiai gerbiama dorybė.

Nelygybės būta tik kieky- 
biniu požiūriu, nes Salomėja 
vis mėgdavo persistengti, kaip tą 
buvau jau pastebėjęs pirmaisiais 
jos į "Trečią Frontą" atėjimo 
metais. Ji apie Lietuvos vargus 
ir jos išlaisvinimą per tą patį 
laiką parašė trigubai daugiau už 
savo draugus ir išleido dvi eilė
raščių knygas - "Dainuok,širdie, 
gyvenimą" ir "Lakštingala negali 
nečiulbėti". Gi Korsakas ir Venc
lova parašė ir išleido jau grįžę 
išlaisvinton Lietuvon tik po vieną 
patriotinių eilių knygą. Jie nebu
vo tokie laikštingalos, jie mažiau 
čiulbėjo.

Toks lygybės laužymas ir per-
sistengimas yra blogai, ir sovie
tiniai literatūros politrukai ga
lėjo su pagrindu užpykti. Ar jie 
labai supyko?

M. Krupavičius, be abejo, iš 
tikrų šaltinių sužinojęs, dabar 
rašo, kad tikrai ir labai. Esą, 
soviete! jąja ir anksčiau ir ypač 
po karo ėmę nebepa s Įtikėti, nu
sivylę, būtų ją netrukus gal iš- 
trėmę į Sibirą, vienu trumpu 
mūsų pranašo sakiniu tariant, -

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

1964 m. lapkričio 18 d.

Korp! Neo-Lithuania metinėje šventėje New Yorke, po iškilmingos programos buvo gražiai pasilinks
minta. Nuotraukoje jaunieji korporantai prie vaišių stalo. V. Gruzdžio nuotrauka

"bolševikai nuo jos atšlijo"! Ir 
tam paaiškinti jis nurodo dar 
svarbesnį, ne tik politinį, bet ir 
religinį pagrindą: mat, Salomėja 
Nėris "susitaikė su Dievu".

Pagrindas rimtas ir turėtų bū
ti baisus, - bet ką tu tokiems rau
doniems šėtonams, kaip bolševi
kams, padarysi?! Jie gi nieko ne
žino, neklauso ir nebijo. Prakeik
ti užsispyrėliai neišsigando, ne- 
atšlijo ir vis nenori atšlyti.

Ko būtų pageidavęs Krupa
vičius?

Po karo, pridurimais sekę rau - 
donosios armijos užkulnius, į 
Lietuvą, kaip ir Salomėja, sugrį
žo visi Maskvos laikų draugai 
patriotei: Sniečkus, Paleckis, 
Gedvilą, Cvirka, Venclova, Ba
naitis, Korsakas, Šimkus, Gu- 
zevičius-Gudaitis, Liudas Gira, 
Mieželaitis ir keli šimtai pana
šių. Sugrįžo Ir pradėjo darbuo
tis. O darbo buvo daug nuteriO- 
tame ir buržuaziniais banditais 
pritvinkusiame krašte. Niekas 
jiems neruošė sutikimo iškilmių, 
į padanges nekėlė, o patys neiš
drįso. Ką gi šie pašlemėkai reiš
kė tokių tikrų herojųakivaizdoje, 
kaip generolas Černiakovskis ir 
kiti, kurie bent savo kaulus pa
klojo Lietuvą belaisvindami?

Negi Krupavičius, šiandien 
kalbėdamas apie sovietų ir bol
ševikų atšlijimą bei atšalimą, no
rėtų, kad sugrįžtančiai Salomė
jai kas būtų ruošę specialius pa
radus Alvite, Palemone, Kaune ir 
Vilniuje? Ar geležinkelio stoty
se pasitikę su dūdų orkestru? 
Ar kad operos choras su Kipru 
Petrausku priešaky būtų sveiki
nęs sugrįžusiąją su himnais, o 
dramos teatras su jos tarybiš
kai patriotinių eilėraščių ir Sta
lino poemos deklamacijomis? 
Tiek reikalauti būtų perdaug net 
iš bolševikų.

Jie pakankamai gerai ją suti
ko, visai gerai paminėjo ir tebe
mini ligi šiol. Kai ji 1945 m. va
sarą mirė Maskvoje nepagydoma 
vėžio liga, o po poros metų Vil
niuje mirė Cvirka, sprendžiant iš 
laikraščių aprašymų, abiejų lai
dotuvės ir visa kita buvo atlikta 
kiek galima iškilmingiau. Jo ir 
jos raštai vienodai uoliai verčia
mi rusų kalbon. Jų vardais vie
nodai gausiai pavadintos miestų 
gatvės, aikštės, mokyklos, kol
chozai, kiekvienam įsteigtas at
skiras muziejus... Tik (ir vėl 
nelygybė!) - bolševikai žymiai 
daugiau prirašė apie Salomėją, 
negu apie Cvirką, gausiau doku
mentavo jos literatūrinį paliki
mą, biografiją, valstybinė lei
dykla išleido daugiau jos raštų 
tomelių ir studijų apie ją, daugiau 
jai buvo pristatyta akmens ir 
gipso paminklų.

Vienas iš tokių stovi lietuviams 
šventoje vietoje, buvusiame Karo 
Muziejaus sode Kaune, kur palai
doti jos palaikai. Prie Salomėjos 
paminklų ar dailininkų portre
tų mėgsta noriai papozuoti ir nu
sifotografuoti dabar iš Amerikos 
tarybinėn tėvynėn turistėmis nu- 
vykstančios mūsų šių dienų nau
jos Salomėjos ar Valerijos... Ir 
tai yra meniškai gražu, o dvasiš
kai prasminga. Reiškia, ryšiai su 
"kraštu" nenutrūkę...

Seniau velnią buvo galima ša
lin nuvyti peržegnojimu, o sukry 
žiumi visai tikrai. Dabar laikai 
pasikeitė ir yra gana blogai, - 
bolševikas nė kryžiaus nebijo.

Ar jie bijojo Liudo Giros? 
Juk šis buvo irgi puikus berniu
kas, kunigu norėjo būti, net dva- 
sinėn seminarijon buvo įstojęs, 
vėliau poetas, žvalgybos virši
ninkas, aistringas krikščionis 
demokratas, teatro direktorius, 
katalikų dienraščio "Ryto" redak
torius, dar vėliau "tautininkas" 
ir kas tik nori, nuo 1936 metų 
sovietų žvalgybininkas Lietuvo
je, per okupaciją viceministras 
ir ištikimiausias tarnas, raudo
nosios armijos narsus karys... 
Tas paršivas tipelis ir prostitu- 
tinė blakė (anot M. Biržiškos),
M. Krupavičiaus nuomone, vis- 
tiek "savo vardą įsiamžino mūsų 
literatūros istorijoje" ir "nieks 
jo neišbrauks"(?) . Dirvoje per
nai buvo rašyta, kad ir Gira mir
damas susitaikė su Dievu (tik ne 
pasakyta, ar Dievas norėjo to 
karo paliaubų), priėmė švč. Sak
ramentą ir tuo būdu’grįžo į lie
tuvių tautą. Bet kai Gira prišlijo 
prie bolševikų, tai bolševikai vis- 
tiek neatšlijo nuo jo! Kad ir daug 
mažiau, pagal "saizą", visvien 
palankiausiai mini.

Kas liūdniausia (jeigu čia ga
lėčiau paminėti dar vieną ne
smagią žinelę dėdei Mykolui), 
tai kad ne tik lietuviški, bet ir 
rusiški bolševikai nė trupučio 
nuo Salomėjos neatšlijo. Todėl 
stipriai abejočiau, ar jie tuoj 
būtų ją Sibiran trėmę, jei ji kiek 
ilgiau dar būtų pagyvenusi.

Penkiems metams nuo jos 
mirties praėjus, 1950 m. Vilniu
je valstybinė sovietinė leidykla 
išleido rusų kalba lietuvių poezi. 
jos antologiją, vardu "Poezija 
Litvy". Vyriausias to leidinio re
daktorius Pavel Antokolski 
knygos įvade (8 psl) rusiškai ra
šo: "Neužmirštamas Salomėjos 
Nėries vardas. Atmintina diena, 
kaip 1940 metais Aukščiausiojo 
SSSR Sovieto septintojoje sesi
joje Salomėja Nėris išstojo su 
savo įstabiu poetiniu kreipimusi 
į draugą Staliną lietuvių tautos 
vardu... Gilus Salomėjos Nėries 
idėjingumas ir emocialumas, gry
numas ir žavingumas visados liks 
mūsų atmintyje. Stalino premijos 
laureato vardas buvo S. Nėriai 
užtarnautas liaudies pripažini
mu".

Jei ir Kremlius, ir "lietuvių 
tauta", ir "liaudis" taip pripaži

Los Angeles birutininkių rudens baliuje lapkričio 7 d. visus žavė
jo šių moterų sutartinės scenoje. Iš kairės: V. Irlikienė, J. Radve- 
nienė, Ž. Brlnkienė, Bajalienė, B. Skirienė, Mironienė ir O. Devei
kienė. L. Kančausko nuotrauka

no, tai baigta. Atšlijimo nebus.

Jau kelis kartus buvau Dis- 
neylande, vežiojau ten jaunų me
tų ir senesnių metų turistus. 
Daugiau niekad nebevažiuosiu ir 
nebevežiosiu. Kiekvienam, kas 
prašys parodyti Wild West, To- 
morrowland, ar Adventureland, 
ar Fantasyland, galėsiu patarti:

- Negaiškit laiko ir pinigų. Jei 
kam patinka fantazijos, bus grei
čiau ir pigiau paskaityti Krupa
vičiaus skriptą apie Salomėją Nė
rį, ypač apie jos laisvus išsikal
bėjimus Maskvoje su broliais lie
tuviais dėl Lietuvos vargų ir jos 
išlaisvinimo.
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Avangardinis teatras
Beatričės Kleizaitės-Keibelienės paskaita LB Kultūros Klube Bostone

PagalArtaud, drama turi dvi 
funkcijas: pirma, ji turi boti įran
kiu nuolatiniam protestui prieš 
kultūros uždėtą dirbtiną gyve
nimo hierarchiją, antra, ji turi bO* 
ti "žiaurumo drama", parodanti 
žmogaus sielos tikrąją realybę 
ir apgailėtinas sąlygas, kuriose 
ji turi gyventi. Artaud sąmoningai 
darė tai, ką Jarry instinktyviai 
atsiekė rašydamas "Ubu Karalių" 
jis grižo prie primitiviškiausių 
teatro formų. Jo nuomone, te
atras buvęs tobulu pačioje savo 
pradžioje ir kuo toliau tuo la
biau degeneravosi civilizacijos 
pasėkoj. Jo manymu, originale 
teatras buvęs tarpininku, perku
rt žmonės išreikšdavo savo pa
sąmonės jausmus -- paslaptingą 
neracionalią žmogaus esmę. Ir 
naujas teatras turėjo boti sukur
tas, koks jis buvo pačioje savo 
užuomazgoje --iš natūraliai ky
lančių jausmų.

Virš viso ko, Artaud buvo prak
tiškas ir praktikuojąs teatro 
žmogus. Nors jo teorijos gali at
rodyti miglotomis, bet jis apibū
dino jas labai specifiniai ir norė
jo, kad jos būtų sekamos prakti
koje. Jis primygtinai reikalavo, 
kad veikalo pastatymas koncen
truotųsi | dramatinj aspektą — 
grynai teatrališką, t.y. reikalau
jant} scenos kaip tarpininko. Mu
zika, šokis, pantomima, žodis, ap
švietimas, visa ui |eina | šią ka
tegoriją, kuri, drauge paėmus, 
sudaro ui, ką Aruud pavadino 
"erdvės poezija". Tuo bodu "žo
džio poezija", kuri visuomet bu
vo svarbiausia išsireiškimo 
priemonė, buvo panaikinta. Tuo 
nenorima pasakyti, kad Aruud 
bandė teatrą paversti | mimiką. 
Kalba buvo leistina, bet ne dėl 
minties, ne dėl idėjų perdavimo, 
o vien tik intonacijai. Tuo bodu 
kalba liko tik priemone emoci
niam efektui išreikšti, šią Ar
taud idėją šiandien ypatingai ga
lime pastebėti Ionesco veikaluo
se.

Aruud dramą galima palyginti 
su nuogu medžio kamienu, kuriam 
buvo nuplėšti lapai ir šakos vien 
todėl, kad pamatytume jo tikrąją 
formą. Betvienintėlis medis,ku
ris patenkintų Aruud, turėtų būti 
Yggdrasilio magiškasis medis, 
sukeliąs šiurpą ir pasibaisėjimą, 
įleidęs savo šaknis žemės gilu
moje. Iš tokio geneologinio me
džio kilo šių dienų avangardo dra
mos veikalai, parašyti Becket, 
Ionesco, Genet ar kitų avangar
do dramaturgų. Jų veikalai apjuos
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ti žmogaus pragaištingumo sai- 
uis. Visi jie atmeu sociologiją, 
psichologiją, kaip priemonę vei
kėjų sukūrimui, ir visi jie egzis
tuoja grynai teatriškoje, sapnui 
panašioje atmosferoje, šitoji at
mosfera nėra atsitiktina, bet tik
riau, pagrindinė visoje veikalų 
technikoje. Artaud manymu žmo
nės tikrąjį "aš" pamato tik sap
nuose, ir per tuos sapnus jie gali 
gr|žti atgal | praeit}, kada drama 
gimė kaip apeigų ritualas.

Kaip minėjau, "Karalius Ubu" 
pasaulin atėjo per Paryžių. Tą 
pat| kelią pasirinko ir šio laiko 
pradininkai, ir uip vadinama 
Prancūzijos "naujoji generaci
ja", tikrumoje susidedam iš jau 
gerokai pagyvenusių "jaunuolių", 
kaip pav. Becket, gimęs 1906, Ado. 
mov -- 1908, Genet -- 1909 ir 
Ionesco 1912 metais. Dar kas įdo
miau, kad tik vienas iš čia pa
minėtų yra prancflzas,tai Genet, 
bet ir tuo galima abejoti, nes jis 
yra pamestinukas, kiti, savo gim
tines palikę dėl jiems žinomų ap
linkybių, gyvena ir kuria Prancū
zijoj.

Du keisti veikalai iškėlė Samu- 
el Becket, tai buvo "Godot belau
kiant", sutiktas gana abejingai 
1953 m. ir antrasis "Puotos pa
baiga" — pastatytas 1957 ir sukė
lęs dideli skandalą.

Godot tema gana žinoma: du 
valkatos slampinėja apleistoj vie
toj, komentuodami savo apgailė
tiną gyvenimą, tuo metu belauk
dami kokio tai Godot. Veikalas 
susidedąs iš dviejų veiksmų, taip 
ir praleidžiamas Godot belau
kiant. Nieko kito, tik desperatiš
kas dialogas dviejų gyvenimo at
stumtų būtybių. Vietoj Godot, 
atsiranda puskvaišis, antyvirvės 
atsivesdamas kitą valkatą savo 
vergu padaęęs. šitas jam šoka, 
dainuoja ar galvoja kaip kvailiui 
įsakoma — antras simbolis žmo
gaus mizerijos brutalumo {tako
ję. Ir taip Godot laukimas tęsiasi 
toliau ir toliau... šiam veikalui 
kritikai yra priskyrę daugybę 
prasmių, gi žiūrovai kiekvienas 
pasiima sau labiausia supranta
mą atgarsi ir savaip aiškinasi.

Kitam veikale, vadinamam 
"Puotos pabaiga", aklas žmogus 
nejudėdamas sėdi vidury tuščio 
kambario ir laukia, kol laikas 
praeis. Taip pat ir jo reumatu 
sergąs senas tarnas laiks nuo lai
ko pažiūri per aukštai {šutytus 
du langus, pro vieną matant žemę, 
pro kitą -- jūrą. Tai yra dvi vie
nintelės angos i pašau!}, kuriame 
atrodo, viskas išnykę. "O toliau 
yra kitas pragaras", sako tarnas. 
Taip, kaip ir Godot, kur viskas 
vyksta belaukiant, kas turi {vykti 
ir neateina, čia irgi "Pabaiga yra 
pradžioje, bet tačiau vistiek eina
ma". Clov, senasis tarnas, sva
joja apie Išėjimą iš kambario, 
nors jis puikiai žino, kad ui nie
kad ne{vyks. Kiekvienas pasiliks 
vienišu, belaukdamas pabaigos.
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puotos pabaigos...
Toks yra šis desperatiškas te

atras, žmonijai belaukiant ste
buklų. Becket teatras. Ui parodi
ja iš žmogaus padėties; jis neran
da būdų suprasti pats save, vien 
tik pripažįsta savo bejėgiškumą, 
jis meluoja pats sau belą ūkdamas 
dangiškosios pagalbos, (Godot) 
bet žino, kad jos nesulauks. Pir
mutiniai žodžiai šiame veikale 
yra: "Nieko nėra kas veikti", gi 
pirmas atsakymas "Puotos pa
baigoj" yra: "Pabaigų, viskas 
baigta, kas turėjo būti užbaigų". 
Akis | ak{ su tuščiu dangumi, žmo
gus suprato, kad žmonija turi žū
ti. Žmogus tegali gyventi vien tik 
su mirties vizija ant jo pečių. 
Bendrai paėmus, Becket galima 
pavadinti nykumos ir bevaisingu- 
mo profetu, jis žmonijai jokios 
vilties neduoda, piešdamas tik juo
dą, nepermatomą ateities pa
veikslą.

Adamov leidžia visišką vidaus 
laisvę, bet tuo pačiu pasiduoda iš
oriniams įvykiams. Adomov nori 
parodyti, kad bet kokie žygiai 
veda į pralaimėjimą... Jo veika- 
ltiose žiūrovas, per veikėjo ne
abejotiną nuoširdumą, pamato 
savo paties būseną ir iliuzijas, 
kuriomis jisai gyvena.

Iliuzija, Ui tikslus temos pa
vadinimas, kuria pagr|sti Jean 
Genet 'veikalai. Jo teatras, ui 
netiesos, iliuzijų teatras, kuria
me veikėjai grumiasi ir bepras
miškai kovoja. Kiekvienas charak
teris vaidina savo sapnų rolę iki 
jis, sugautas savo žaidimo, pri
siima tą sapną kaip tikrovę. Pir
masis Genet veikalas — "Les 
Bonnes". Dvi seserys, kurių gy
venimas nuo tarnavimo tiek su
siaurėjęs, kad jos jaučiasi dar 
gyveną tik vaidinant savo ponios 
vaidmen}, kada šios nėra namuo
se. Ir taip pasikeisdamos, viena 
vaidina ponią, gi antroji kenčia 
jos {žeidimus ir panieką. Jos ki
taip negali užtikrinti savo asme
nybės, kaip įvykdant žmogžudys
tę -- nužudant savo šeimininkę. 
Bet ši nuo jų konspiracijos pabė
ga. Claire, paskutinioji vaidinusi 
ponios rolę, nusižudo, o antroji 
planuoja prisipažinti žudike.- 
Daugiausia žinomas Genet vei
kalas yra "Balkonas". Tai pava
dinimas blogos reputacijos namų, 
kuriuos jų "madam" vadina "iliu
zijų namais", čia kiekvienas kam
barys pritaikintas lyg teatre, de
koracijų pakeitimais, kad atatik- 
tų kiekvieno klijento fantaziją. Gi 
vyriškiai čia renkasi ne kūno gei
duliams patenkinti, bet daugiau 
dėl prestižo. Gyvenime jie pap
rasti eiliniai piliečiai, čia gi vie
nas pasiverčia vyskupu, kitas tei
sėju, o trečias generolu. Kiekvie
nas turi savo patarnautoją, visuo
met pasiruošusią patenkinti savo 
viršininko reikalavimus. Auto
riaus minty šis pasivertimas ki
tu, pridedant savotišką sadizmo 
dozę, yra simboliškas išreiški
mas visuomenės pagrindų. Vei
kalas mums duoda panoramini vi
suomenės atvaizdą, su priespau
da, smurtu, neteisingumu, iškry
pimais ir dirbtinumu. "Balkonas" 
nežiūrint kad sudaro iliuzijos įs
pūdi, kur veikėjai vien įsivaiz
duojami ir jų veiksmas tėra vien 
vaidinimas, pagrinde yra labai 
realistinis veikalas. Genet te
atras ui maišto, atmetimo bet 
uipgi ir atvirumo teatras. Sart
re yra pasakęs,jog Genetparodo 
mūsų pačių nuodėmes.

Ionesco yra labiausiai priartė
jęs prie to, ką būtų galima pava
dinti abstraktiniu ekspresionistu 
teatre. Jo veikalai yra autobio
grafinės išpažintys. Jis sako: 
"Aš scenoje patieksiu vidujinę 
dramą (nesupranumą net man 
pačiam), pilnai išsakančią mane 
pat{". Ir jis atranda nuosubumą 
banalume, nesąmonę-- tiesoje, 
ar naujoviškumą pasenusiame 
dalyke. Tai teatro rūšis, kur kal
ba paversu J pajuoką, kur žo
džiai pavirsu garso šovinėliais, 
neturinčiais jokios prsmės, to
kie pat yra ir veikėjau Mins, 
smulkus žmogus, kuris kuone vi
suomet yra centraliniu veikėju, 
kenčia baisiausius išgyvenimus; 
jis verčiamas vesti merginą su 
trimis nosimis, 32 pėdų kūnas 
auga jo svečių kambaryje, ar vi
si jo draugai pavirsu dinosau- 
rais. "Asmenybių nėra", sako 
vienas iš jo veikėjų, autoriaus 
atstovas. Žmonės neturi krypties 
pasaulio eigoj, tie tėra vien ma
rionetės, ir Ionesco teatras ne 
kas kita, kaip marionečiųteatras. 
Pasaulis jam vien dykuma, kur

mirštą šešėliai slankioja urp už
kulisinio bildesio. Ionesco, Ui 
ne minties teatras, bet daiktų. 
Mes esame mirę gyvieji, nesu
gebą išreikšti savęs, nesugebą 
rasti bendrą kalbą ar ryši su Jo
tais žmonėmis. Ionesco pasaulis 
tai aukų pasaulis, nepajėgiųjų, 
netinkamų, daug kalbančių, bet 
nieko nepasakančių. Nedrąsūs, 
skrupulingi, bandą ko ui pasiekti, 
bet viskas išslysu iš rankų net 
nepamačius, kas ui buvo. Tai gy
venimas be prasmės. Meilė ar 
užuojauu, vienintelė išsigelbė
jimo galimybė, paslėpta po niek
šiškumu ar niekingu išdidumu, tik 
tuo padedant nuslėpti žmogaus

"best seller" knygų. (Šiuo me
tu pav. "Deputy").

Amerikos dramaturgai, ku
riuos būtų galima priskirti avan 
gardo eilėn ir kurie pasirodė pa
kankamai {domūs, kad vertėtų 
atkreipti dėmesį, yra: Edward 
Albee, Jack Gelber, Jack Ri- 
chardson ir Arthur Kopit. Ed- 
ward Albee su "Žvėryno istori
ja" yra pirmasis jų išvydęs ram 
pos šviesą.

Sis veikalas, atmesus sava
jam krašte, pasaulin išėjo pro 
svetimas duris. Tai buvo Berly
ne 1959 metais. Kada Europoje 
įsigijo vardą, buvo priimus ir 
čia, ir jo autorius iš karto pate-
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— Nustok verktL Veikalas nėra jau taip liūdnas!...

mizeriją bei mirtj. čia jis, drau
ge su Becket, kaltina pat{ gyveni
mą, kuris yra niekas kitas, kaip 
laukimas mirties.

Amerikoje ši dramos šaka yra 
mažiausiai išsivysčiusi. Prie
žastis glūdi ne amerikietiškam 
moralės lygyje, kurio verte leis
tina abejoti, bet grynai finan
siniame pasisekime. Jeigu di
rektorius nėra užtikrintas geru 
uždarbiu, jis nerizikuos statyti, 
kad ir gero, veikalo. Todėl šian
dien Amerikos teatrų mieste,va
dinamam Broadway, gana sunku 
atrasti vertą dėmesio veikalą. 
Didelė jų dalis vien pramoginės 
muzikalinės komedijos, ar "ma
dingas" veikalas, kurio vertė gali 
būti labai diskutuojama, kaip ir

ko l išrinktųjų eiles, šiandien 
gi jis laikomas gabiausiu, talen- 
tingiausu šio meto Amerikos dra
maturgu.

"Žvėryno istorija" yra labai 
paprastas, bet drauge ir misti
fikuojąs veikalas. O mistifikuoja 
jis todėl, kad pažiūrėjus papras
tu atrodo. Albee nebando šiuo 
veikalu nieko pasakyti. Tai tik 
fantastiškas gyvenimo gabalė
lis. Jisai pateikia temą, tiksliau 
sakant, pademonstruoja temą, 
kuri yra: didžiulė ir nenugalima 
kliūtis, žmonių sutinkama tarpu
savio bendravime. Tiksliau sa
kant, veikalas eina apie pamiši- 
man vedanti efektą, kur} sudaro 
vienišai gyvenančio žmogaus są
lygos. Žmogaus, kur} vienatvė

slegia kaip prakeikimas, kuris 
turi didelę galią mylėti, bet lieka 
vienas Ir nesuprastas.

Veikale tėra du veikėjai: kritęs 
jaunuolis ir tipingas visuomenės 
šulas. Veiksmas vyksta N.Y. Cent 
ral Parke, vieną gražią sekma
dienio nopietę. Ponas, vaizduojąs 
visuomenės šulą, turi neblogą dar 
bą, šeimą ir patogų gyvenimą, 
jaunuolis — nieko. Desperacija, 
kurią Albee jaučia, yra u, kad ne 
laimingo žmogaus stovis, turėjęs 
sukelti pasigailėjimą ar užuojau
tą jautresniame žmoguje, šio po
no visai nepaliečia. Ne todėl, kad 
jis būtų nejautrus — ne. Jis yra 
kultūringas, apsiskaitęs žmogus, 
puikiai matąs, kas vargina jo bend
rakalbj, bet jis tai supranta vien 
abstrakčiai. Kadangi Jis yra ap
suptas apsisaugojimo barikada, 
pastatyta aukštesnės visuome
nės, tai jo visai netrukdo Jerry 
(jaunuolio), ar kieno nors kito 
problemos; Albee nori parodyti, 
kad mūsų visuomenės santvarka 
yra nustačiusi priemones, kurios 
apsaugoje Individą nuo kitų žmo
nių gyvenimo būsenos. Kaip gerb
tinas visuomenės narys, šeimos 
tėvas, vyras, aukštas pareigū
nas, žmogus baigęs aukštąjį moks
lą ir pan., Peter (ponas) turi imu
nitetą prieš nepatogumo, rūpes
čių ar žmogaus mizerijos sukel
tas emocijas. Albee mato visuo
menę apsi stačiusią save kinie- 
tiŠka siena, kad apsigynus nuo bar
barų, gyvenančių už sienos ribų. 
Kartais pasitaiko, kad vienas tos 
dirbtinos tvirtovės gyventojų 
nuklysta per toli, ir užklumpa
mas įsiveržėlio. Sitai atsitinka 
ponui ant jo ramaus suolelio 
Centraliniam Parke.

Jerry, žmogus atėjęs iš ana
pus ribų, niekur nejaugęs ir be
tikslis, yra priešingas Peter ti
pui. Niekas jo nesaugo ir jis pa
žįsta gyvenimą, koks jis yra tik
rumoje. Jis, sutikęs Peter, bando 
būti suprastu, bet jam nepavyks
ta, bando toliau, vistiek nesiseka, 
pagaliau, neapsakomoj despe
racijoj jis išprovokuoja poną muš
tynėms. Pabaigoje paaukoja save, 
užlėkdamas ant nuosavo peilio. 
Tokiu būdu, savo gyvybe Jerry 
atsiekia savotiško ryšio su kitu 
žmogumi, sukuriant nežmonišką 
kraujo brolystę. Tai žvėryno is
torija, kuriame žvėrys--žmonės 
vieni nuo kitų grotomis atitverti, 
negali rasti bendros kalbos nė 
bendro žmogiškumo ryšio.

Ugnimi virinto skonis... štai, kas jame —

ir jums, ir jums, ir jums, ir jums.
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LIETUVIU PER METUS
Indėnų vasara šiais meteis il

ga ir dienos tikrai žavios. Anks
tyvą spalio sekmadienio rytą, tu
rėdamas skubių reikalų, pasuku 
Jaunimo .Centro link. Nors ry
tas mielas, šiltas ir saulėtas, 
bet Chicagos gatvės tylios, tar
si bežadės. Miestas ramiai ilsisi 
po triukšmingos šeštadienio nak
ties.

Jaunimo Centro geltoni pasta
tei kyla į saulėtą rudens rytą. 
Jų ansamblį savo aukščiu prašo
ka Tėvų Jėzuitų koplyčios bokš
tas, toliau geltona, masyvi Jė
zuitų vienuolyno ir Jaunimo Cent
ro mūrų siena. Tų geltonų mū
rų pavėsyje, lyg svaigi, gaivi
nanti vieta, žaliuoja Jaunimo 
Centro sodelis, kurio centre žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę pa
statytas paminklas, čia kiekvie
nos didesnės šventės proga su
sirinkę nulenkia galvas prieš tuos, 
kurie žuvo už Lietuvos laisvę il
gų laisvės kovų laikotarpyje.

Viena ekskursantė, buvusi 
okup. Lietuvoje ir aplankiusi buv. 
Karo muziejaus sodelį Kaune, pa
sakojo, kaip šalta ir niūru dabar 
toje buv. Nepriklausomos Lietu
vos tautinėje šventovėje. Sodelį 
dominuoja NKVD įkūrėjo Džer- 
žinskio biustas, pagarbi vieta 
skirte keturiems komuna r ams 
(Požėlai, Grefenbergeriui ir jų 
sėbrams), kiek atokiau S, Nėries 
kapas, tuo tarpu nieko artimo 
patrioto lietuvio širdžiai.

Didžių patriotinių jausmų ir gi
lios tautinės nuotaikos pažadin
tas beldžiuosi į Jaunimo Centro 
duris. Žinau, kad niekas manęs 
čia neatstums ir nepavarys, nes 
tėvai Jėzutai yra vieni iš tų lie
tuvių vienuolių, kurie stipriai 
puoselėja ir palaiko tautines lie
tuviškas nuotaikas, kurie daro 
viską, kad lietuvybės žiburys dar 
ilgai šviestų šiame krašte.

Besibeldžiant prie Jaunimo 
Centro durų, iš rūsio išlenda 
žmogus. Suodinas, apšiūręs, tar
si angliakasys.

Baroosi, kodėl Jaunimo Cent
ras dar neatidarytas. Juk aš tu
riu svarbių, degahčių reikalų.

— Bičiuli, imk šluotą ir stok 
nebaigto darbo dirbti, -- atsi
liepia žmogus su "jarmulka" ant 
galvos.

O aš krūpteliu. Juk tai pats Jau
nimo Centro direktorius kun. dr. 
J. Kubilius prieš mane bestovįs.

— Tai kaip čia, tėveli?--klau
siu.

— Matei, kad aš pats esu ir di
rektorius ir šlavikas. Jei būčiau 
tik didelis ponas, Jaunimo Cent
ras seniai būtų bankrutavęs, — 
atsako kun. dr. Kubilius.

turbūt daug pinigų už- 
kad dviem pamainom 

šiol dar nesu gavęs 
cento algos. Esu jė- 
gaunu pilną išlaikymą

kun. dr. J. Ru
su "jarmulka" 
švarus, baltu-

- Tai 
dirbate, 
varote?
- Iki 

nė vieno 
zuitas ir
iš vienuolyno.

Baigiasi mūsų pokalbis ir at
likus reikalus grįžtu į namus pus 
ryčių, o 12 vaL vėl atsirandu 
Jaunimo Centre, čia žmonių, o 
ypač jaunimo, didžiausia spūs
tis. Rūmuose yra 12 klasių ir 
dvi salės. Dabar visos tos pa
talpos iki paskutinės užimtos. Ir 
pats direktorius 
bilius jau nebe 
ant galvos, bet 
tėlis vienuolis.

-- Kiek žmonių dabar yra šiuo
se rūmuose? — paklausiu.

— Apie 600, — atsako kun. dr, 
J. Kubilius.

-- Daug pinigų uždirbsit, kur 
juos ir dėsit?

— Šiandien nė vieno cento. 
600 žmonių susirinkę J susirin
kimus ir visokias repeticijas. 
Už tai neimam nieko.

— Tai bėdoj esat! Ar nepra
rasi savo posto?

— Tikiu, kad ne. Juk šie rū
mai, kaip žinot, pastatyti ne už
darbiui, bet kad pasitarnautų lie
tuviams, ypač jaunajai kartai. 

Kokiu gi būdu išsiverčiat? 
Tiesiog nesuprantama.

— Jei įdomu, kalbėsiu pasirem
damas statistika. Metų bėgyje per 
Jaunimo Centrą pereina per 70- 
90,000 žmonių. Namų išlaikymas 
metams kainuoja apie 13,000 dol. 
Namais pasinaudoja apie 42 lietu
vių organizacijos per metus, ne
žiūrint jų pažiūrų ar įsitikinimo. 
Patalpas duodam visiems patrio
tams, ir tai yra neatskiriama mū
sų pareiga. Bet visgi su kiekvie
nais metais turim pridėti ne
mažiau 1,000 doL Toks tai susi
daro nuostolis.

-- Ar gaunat kokį atpildą už 
tai?

— Vieną kartą per metus ren
giam Jaunimo Centrui paremti 
vakarienę, kuri šiemet įvyks lap
kričio 29 d. Susirinkę žmonės į 
tą mūsų metinę šventę suteikia 
didžiausią atpildą ir pastiprini
mą ateities darbams. Kadangi Jau
nimo Centru vis daugiau ir dau
giau žmonių pasinaudoja, tai šiais 
meteis toje vakarienėje,tikime, 
kad dalyvaus tikrai daug žmonių 
ir Jaunimo centrą dar tvirčiau 
parems.

-- Gal turit paskirų rėmėjų, 
kurie jums tūkstančius atneša?

— Leiskite šiuo tarpu pasi
džiaugti šimtininkais. O tokių 
tikrai turime. Iš jų paminėtini: 
inž. J. Stankus, dr. L. Krauče- 
liflnas, F. Mackevičius, dr. čiu- 
rys, J. Gradinskas, A. Petkus, 
Lietuvių Gailestingųjų seserų 
draugija ir kiti.

Aš dar netikiu kun. dr. Kubi
liui. Slankioju po Jaunimo cent
ro rūmus, ieškodamas pajamų šal- 
tinio. Antai, randu Čiurlionio Ga
leriją, Pasaulio lietuvių archy
vą, aukšt. lituanistinę mokyklą, 
skautų buklus ir t.t. Tai vis ins
titucijos, kurios Jaunimo Centre 
turi nuolatinę pastogę.

— Tai kaip? -- klausiu kun. 
dr. Kubilių. — Aš suradau pa
jamų aruodus. Tėveli, jūs ne
teisus!

Kun. d r. Kubilius atverčia sa
vo dokumentus: čiurlonio gale
rija, kuri čia prisiglaudusi nuo 
1957 m., dar nėra nieko mokė
jusi. Nieko nereikalaujama ir 
iš Lietuvių archyvo. Aukšt. li
tuanistinė mokykla, kurią kas

Prezidentiniai rinkiniai ir
elektorių kolegija

krašto įstatymais, pre-šio
- < * -----

zidentas ir viceprezidentas yra 
vienintėliai federalinės valdžios 
pareigūnai, kurie nėra išrenka
mi tiesioginiu piliečių balsavi
mu.

Prezidentą ir viceprezidentą 
formaliai išrenka taip vadina
ma elektorių kolegija.

Visi elektoriai, kiek jų skir
te kuriai valstijai pagal gyven
tojų skaičių, atitenka tam kan
didatui, kuris gauna toje vals
tijoje paprastą daugumą balsų. 
Pav., Ctiio valstijoje už John
soną balsavo 2,480,000 už Gold- 
waterį 1,472,000. Johnsonui ati
teko visi 26 Ctiio elektoriai, o ne 
proporcingai pagal gautų balsų 
skaičių. Ir taip Johnsonas gavo 
486 elektorius iš 44 valstijų, 
kur dauguma balsavo už demo
kratų kandidatą. Goldwateriui te
ko 52 elektoriai iš šešių pieti
nių valstijų.

Kennedy gavo 303 elektorius, 
Nixonas 219. 1952 m. Eisenho- 
weris gavo 442, demokratų kan
didates Stevensonas — 89. 1956 
m. Eisenhoweris 457, Steven
sonas -- 74,

Prezidento ir viceprezidento 
išrinkimui pakanka gauti papras
tą elektorių daugumą. Elektorių 
kolegiją sudaro 535 atsto
vai. Elektorių kolegija sudaro
ma sekančiai: po vieną nuo kiek
vieno valstijos atstovo Kongrese 
ir po vieną nuo senatoriaus. Ohio 
pav., turi 24 atstovus Kongrese 
ir du senatorius — viso 26. Tiek 
jai priklauso elektorių preziden
tui ir vice prezidentui išrinktu

Nors priimta, kad valstijų elek. 
toriai tenka tai partijai ir kandi
datams, kurie gavo daugumą bal
sų, tačiau yra buvę atsitikimų 
(1824, 1876 ir 1888 meteis), kad 
elektorių kolegija prezidentu ir 
viceprezidentu neišrinko laimė
jusius balsų daugumą.

Kiekvienos valstijos elektoriai 
rinksis gruodžio mėnesio vidu
ry valstijos vyriausybės paskir
tose vietose balsavimui už pre
zidentą ir viceprezidentą.

Eletaorių užpildyti balsavimo 
lakštai užantspauduotuose vo

kuose persiunčiami į Washing- 
toną. Senato pirmininkui.

Bendrame Senato ir Atstovų 
Rūmų susirinkime, 1965 sau
sio 6 d., Senato pirmininkas vie
šai atidarys vokus ir oficialiai 
sekretoriatas užrekorduos kan
didatų gautus balsus ir tuo baigs 
išrinkimo ir užtvirtinimo aktą.

Sausio 20-oji yra nustatyta

šeštadienį lanko per 200 moki
nių, moka $100 mėnesiui. Taigi, 
pajamos labai ribotos.

Ilgainiui ir aš lieku įtikintas, 
kad šeštadienio naktimis kun. dr. 
Kubilius pasidaro tvarkdariu ne 
iš "ražkažio", o iš reikalo, kad 
sutaupius pinigų tiems rūmams, 
kurie yra tapę lietuvybės tvir
tove Chicagoje ir be kurių pas
togės ir šiltos globos seniai lie
tuviškasis veikimas jau būtų li
kęs visai benamis. Ačiū Tėvams 
Jėzuitams, kad jie matė rekalo 
ir įstengė pastatyti tuos jaukius 
rūmus lietuvių visuomenei. To
dėl nenuostabu, kad lapkričio 29 
d. minios įvairiausių pažiūrų ir 
įsitikinimų lietuvių plauks į Jau 
nimo Centro metinę vakarienę 
atsidėkoti jiems ir paremti to
limesnius uždavinius.

O rudenį anksti sutemsta, nors 
Chicagą nusiaubusi šilta ir malo
ni indėnų vasara, šiandien tre
čią kartą sugrįžtu į Jaunimo 
------J. Iš Jėzuitų koplyčios 
skleidžiasi muzikos ir lietuviš
kų giesmių garsai. Ten jauni
mas mokosi giedoti naujas komp, _ . -
B. Markaičio, SJ bendruomeni- 
nes mišias. Mėnulio pilnatyje 
atsispindi Žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklas, o Jauni
mo centro didžiojon salėn ren
kasi skautai akademikai minėti 
savo 40 metų sukakties. Tiesiog 
negaliu atsistebėti, kaip šitame 
geltonų mūrų ansamblyje gra
žiai pinasi ir derinasi lietuviš
ka religinė ir tautinė mintis, koks 
čia atkurtas nuostabus Lietuvos 
kampelis.

VI. Ramojus

prezidento inauguracijos diena. 
Pagal priimtą tvarką buv. prezi
dento terminas baigiasi sausio 20 
vidurdienį, ir pareigas užima 
naujai Aukščiausio Teismo pir
mininko prisaikdintas asmuo.

Laimėjusiems politikieriams 
ta diena yra ypatinga: jų suva
žiuoja tūkstančiai. Iškilmės bai
giamos puotomis daugelyje di- 
džitįjų salių Washingtone. Jas ap
lanko naujas prezidentas nors 
pasirodyti savo rėmėjams.

Respublikonų kandidatas sena
torius B. Goldwąteris netenka sa
vo vietos senate, lieka paprastu 
piliečiu. Kaip buvusiam kandida
tui, jam tenka pareiga vadovauti

Lapkričio 23-ji
Nepriklausomybės lietuvių pusėje, prancūzų vado

vaujama tarptautinė komisija ko
vas sustabdė, kartimis nužymė
dama demarkacinę liniją, kuria

ta nuo Lietuvos.

Lietuvos 
meteis su dideliu susitelkimu mi
nėjome lapkričio 23-ją, mūsų 
šauniosios kariuomenės šventę.

Kai pirmasis Lietuvos laisvės Vilnius ir jo sritis buvo atplėš- 
šflkis paskelbtas iš Lietuvos sos
tinės Vilniaus pasklido po pa
saulį, jis pasiekė net tolimiau
sius pasaulio kraštus, kur tik 
radosi bent vienas likimo nu
blokštas lietuvis. Ėmė rinktis 
visi geriausi ir ištikimiausi Lie
tuvos sūnūs. Iš dūminių pirkių, 
iš kumetynų, iš pasiturinčių ūki
ninkų namų, iš tolimiausių sve
timų šalių, vyrai skubėjo ginti 
jaunos, vos besikuriančios šalies 
laisvės. Artoją s metė arklą. Gre
ta jo rikiavosi darbininkas, jau
nuolis moksleivis, palikęs mo
kyklos suolą, mokytojas -- mo
kyklą.

Stigo lėšų, stigo ginklų, kari
ninkų ir karinių reikmenų. Ta
čiau tėvynės vaikų valia buvo 
tvirta. Kas kaip apsiginklavę ir 
apsirengę, kas ką sugriebę, vy
ko į kariuomenės organizuoja
mus savanorių būrius. Paprastai 
ginkluotų vyrų ryžtas padarė ste
buklus. Lietuvai tapo iškovota 
laisvė, jon besiveržiančios rau
donarmiečių ir lenkų gaujos bu
vo išvarytos.

1920 m. spalio mėn. 7 d. su 
lenkais Suvalkuose buvo pasira
šyta sutartis, Vilnių ir jo kraštą 
pripažįstant Lietuvai. Po dviejų 
dienų lenkai sutartį sulaužė, pa
grobdami Vilnių. Užvirė sunkios 
kovos ties širvintais, Giedrai
čiais, Augustavu ir kitur. Priešas 
buvo priverstas trauktis. Bet kaip 
tik tuo metu, kai persvara rodėsi

LB Clevelando II apylinkės valdyba, kurios rūpesčiu buvo gražiai suorganizuota Lietuvių Diena. Sėdi 
iš kairės: V. Prikockis, I.Stasaitė,pirm. P. Mikšys, O. Jokūbaitienė ir D. Staniškis. J. Gar los nuotrauka

LIETUVIU DIENA CLEVELANDE

Lietuvių diena, rengta Cleve
lando Lietuvių Bendruomenės 2- 
ros apylinkės valdybos spalio 

praėjo gražiai ir iškilmingai.
Apylinkės valdyba nuoširdžiai 

dėkoja: dailininkams, dalyvavu
siems su savo kūriniais dailės 

respublikonų partijai. Netenka 
vietos ir kongreso atstovas Mil- 
ler, kadidatas į viceprezidentus.

Žymesnieji respublikonų vei
kėjai daro viską, kad partija at
sikvošėtų po pralaimėjimo, reiš
kia mintis apie reikalingumą par
tiją sustiprinti ir ruoštis sekan
tiems rinkimams.

1966 .meteis vyks gubernatorių 
ir Atstovų Rūmų narių rinkimai. 
Tai svarbos rinkimai, nes yra bu
vę atvejų, Roosevelto prezidenta
vimo laikais, kad Kongrese dau
gumą turėjo respublikonai.

Apie 26 milijonai balsų, 
šių rinkimų metu paduotų už 
Goldwaterį, buvo protesto balsai 
prieš demokratų krypimą į kai
rę, prieš slinkimą į "liberalų" 
marksistų spąstus.

26 milijonai balsų pralaimėto
jų pusėje šiuo atveju sudaro dau
giau balsų negu 22 milijonaj gu
riuos gavo laimėtojas Roosevel- 
tas 1932 meteis, negu 25 milijo
nai kuriuos jis gavo 1944 meteis, 
negu 24 milijonai, kuriuos gavo 
laimėtojas Trumanas 1948 me
teis.

K.S. KARPIUS

sienei, T. Shaser ir Žilienei.
Parėmusiems aukomis jauni

mą, kuris veltui buvo leidžia
mas l dailės parodą: dr. ir po
niai Stankaičiams, dr. ir poniai

1919-1923 m. buvo kovų metai. 
Lietuviai kariai užmiršę pavojus 
savo gyvybei ir savo asmens bei 
savo šeimos gerovę, drąsiai au
kojosi Tėvynės laisvei.

Sunkūs pirmieji kovų žygiai ap
vainikavo pirmuosius Lietuvos 
kariuomenės atgaivinimo darbus. 
Sunki ir audringa kariuomenės 
organizavimosi pradžia, kartais 
ir abejonėmis apipinta. Pirmie
ji Lietuvos kariai į laimėjimą 
ėjo vargo ir erškėčių keliais. Bet 
jaunatviškos, pilnos entuziazmo 
ir energijos pirmųjų kovotojų dva
sios nei priešai, nei vargai ir 
trūkumai neįstengė palaužti.

Visos tautos vieningai remiami 
pašauktieji kariai ir savanoriai 
savo tikslą pasiekė. Išvarė įsi
brovusius priešus iš rytų, vaka
rų ir užkirto kelią lenkui brautis 
mūsų krašto gilumon. Sudarė są
lygas Lietuvos vyriausybei įvesti 
viduje tvarką ir suorganizuoti 
valstybinį aparatą.

Laimėjome todėl, kad visoje 
tautoje pabudo lietuvio tautinė 
savigarba, pasišventimas ir ryž
tumas atgauti savo laisvę ir ne
priklausomybę. Tai buvo gražiau
sias mūsų tautoje vieningumo dva
sios pasireiškimas.

J. MIŠKINIS

$200), (__________
$100, Sv. Kazimiero lit.

Lenkauskams ir dr. ir poniai Mi
liauskams.

Dailininkams V. Stančikaitei- 
Abraitienei, A. Vaikšnorui ir K. 
Žilinskui reiškiame ypatingą pa- 

. dėką už laimėjimui padovanotus 
paveikslus.

Dailininkės V. Stančikaitės.pa
veikslą laimėjo A. Ivaška iš Strat- 
ford, Conn., dail. A. Vaikšnoro 
— B. Paulionis iš Euclid, Chio ir 
dail. K. Žilinsko — kun. C.A, 
Batutis iš Philadelphijos, Pa.

Lietuvių dienoje gauto pelno 
dalį valdyba paskyrė sekančiai: 
Liet. Fondui $300 (anksčiau bu
vo duota $200), Čiurlionio An
sambliui 
mokyklai $100, Kultūros Fondui 
$50, "Pasaulio Lietuviui" $25, 
Savanorių Kūrėjų šalpos Fondui 
$20 ir Baltijos Aidų radijo pro
gramai $10. Visi kiti prašymai 
skirti paramą bus svarstomi 
kitam valdybos posėdyje.

Viena iš didžiausių išlaidų po
zicijų -- Naujosios parapijos sa
lės nuoma $200. Brangiau kaip 
kur kitur, tačiau turėjom kur kas 
gražesnes patalpas, kas ir dera 
tokioms mūsų šventėms. Be to, ši 
nuoma nuėjo ne kur kitur, o Į 
mokyklos statybos fondą.

ši Dvyliktoji Liet. Diena, su
silaukusi tiek daug svečių iš ar
ti ir toli, visiems įrodė, kad ir 
mes, kaip ir kitos lietuvių kolo-

parodoje: VI. Stančikaitei - Ab- 
raitienei, L. Balienei, I. Bespa- 
raitytei, T. Idzelytei, M. Kižie- 
nei, R. Laniauskui, J. Minkūnie- 
nei, A. Mulioliui, E. Muliolienei, 
M. Nasvyčiui, V. Raulinaičiui, I. 
Skardytei, K. Šlapelienei, R. Un- 
guraitytei, A. Vaikšnorui, K. Ži
linskui.

Išpildžiusiems meninę pro
gramą: pianistei B. Smetonie
nei, solistei J. Krištolaitytei- 
Daugėlienei, akompaniatorei R. 
Brazaitienei, Čiurlionio ansamb
liui, jo vadovui muz. A. Mikuls
kiui ir chormeisteriui R. Babic
kui.

Valdybos talkininkams: A. Mu
lioliui, V. Raulinaičiui, J. Balba- 
tui, J. Juozaičiui, K. Starins-. 
kui. V. Jokūbaičiui, M. Baliui,
M. Aukštuoliui, E. Mikšienei, D. 
Staniškienei, M. Maslauskienei, 
O. Mikelionienei, M. Radzevičie
nei, sesutėms Jokflbaitytėms ir 
Pilėnų Tunto skautams.

Iškepusioms tortus ir pyragus:
N. Balčiūnienei, A. Gelažytei, 
B. Juodėnienei, Jankauskienei,
O. Juozaitienei, A. Kazėnienei, 
E. Mikšienei, D. Staniškienei, J. 
Minkūnienei, A. Muliolienei, A. 
Petraitienei, P. Staškflnienei, I. 
Navickienei, K. Šlapelienei, A. 
Ožinskienei, Starinskienei, S. Ste- nijos, mokam gerbti savo šven

tes, jei tik joms yra duodama nau
ja ir tinkama programa.

Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
Cleveando Liet. Bendruomenės 
2-ros Apylinkės Valdyba

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
be muito, licencijos ir kitų mokesčių!
Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš 

sandėlių esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame 
automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas maši
nas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, me
džiagas, maistą, svaiginamus gėrimus, cigaretes 
ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietu
vą maistą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms 
specialų labai vertingą

ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3 
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems pal
tams labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vie
nos atkarpos 31/* jardų ekstra geros angliškos me
džiagos žieminiam vyriškam arba moteriškam kos
tiumui tik už

$75.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kalo- 

riteto maisto 22 svarų siuntinį M-13 susidedanti iš 
taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cukraus, ar
batos ir prieskonių tik už

$30.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą 

turėjusį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų 
medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų atkarpų 
trims kostiumams po jardų, viso lOVs jardų 
tik už

$55.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti 

nuo 1938 m.
Atstovai Amerikoje:

L. Venckus, 7042 S. Talman Avė.. 
Chicago, III. 60629. Tel. 436-0494. 
GAIVA, 3570 W. Vernor, 
Detroit 16, Mich.
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• Čiurlionio Ansamblio 

25 mėty sukakties minėji
mui ruošti yra sudarytas 
platus visuomeninių orga
nizacijų atstovų komitetas, 
kuris savo pirmam posė
džiui buvo susirinkęs lap
kričio 15 d.

• Antrojo Kaimo vaidi
nimas Clevelande įvyks sau
sio 16 d.

• Dail. V. K. Jonyno dai
lės paroda Gallery Interna- 
tional patalpose, 13218 Su
perior Avė., Clevelande, už
daroma šį šeštadienį, lap
kričio 21 d. Lapkričio 22 d. 
tose pačiose patalpose ati
daroma paroda dviejų Gug- 
genheimo premijų laureatų 
Romo Viesulo, grafikos, ir 
Frans Wildenhain, skulptū
ros. Galerijos lankymo va
landos antradieniai, trečia
dieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 6 iki 9 
v. v., šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 2 iki 7 v. v.

• Plieno Vyrijos inžinie- 
rij balius įvyks lapkričio 21 
d., 8 v. v., Somerset Inn — 
3550 Northfield Rd. Pa
kvietimai gaunami pas V. 
Malcaną tel. 761-9959.

• CLEVELANDO ORKESTRO
koncertų programoje lapkričio 
mėn. 27 ir 28 dienomis pasiro
dys svečias Lukas Foss, Buffalo 
Philharmonia orkestro dirigen
tas. ,

Savo programai L. Foss pasi
rinko klasikinės ir modernios 
muzikos kūrinius, kurių tarpe bus 
progos išgirsti Beethoveno 
"Great Fugue" stygų orkestrui ir 
Alban Bergo operos "Lulu" iš
traukas. Be to dar numatyta Cai 
kovskio Fantasia P°, Dantės, 
"Francesca da Rimini" ir kt.

Bilietus koncertui iš anksto pa
tartina įsigyti Burrows krautu
vėse ir Severance Hali kasoje.

Vyras ieško draugo bend
rai gyventi vienam bute.

Skambinti po 5 vai. vak. 
MU 1-6509. (130-131)

REIKALINGAS
BRAIŽYTOJAS, 

mažiausiai su 3 metų prak
tika, įsijungimui i cryoge- 
nic engeneering skyrių.

PRITYRĘS PROJEK
TUOTOJAS — BRAIŽYTO
JAS produkcijoj, šiliminės 
apykaitos gamyboj. Pasto
vus darbas. Privalo mokėti 
angliškai.

Skambinti telefonu:
UT 1-6878

Mr. Ralph Greenberg
(129-131)

“Užburtosios dūdelės" aktoriai su veikalo autoriumi M. Venclausku. V. Pliodžinsko nuotrauka

Scena iš "Užburtosios dūdelės": ragana — Aldona Balčiūnaitė ir 
karalaičiai -- Vytautas Puškorius ir Rūta Jokūbaitytė.

"UŽBURTOJI DŪDELĖ” CLEVELANDE

Lengvai suprantamas, žais
mingas ir mūsų išeivijos scenos 
sąlygoms pritaikytas veikalas — 
M. Venclausko aranžuota pasaka 
Užburtoji Dūdelė, susilaukė Cle
velande pasisekimo tiek vyres
niųjų, tiek ir jaunųjų žiūrovų tar
pe. Lapkričio 14 ir 15 dienomis 
patiekti spektakliai šv. Jurgio pa
rapijos salėje praėjo gražaus pa
sisekimo ženkle.

Vaidilos teatro vadovo Petro 
Maželio pastangomis buvo ap
jungtas teatro veteranų ir jaunų
jų pajėgus darnus vienetas, ne
pretenzingai, bet su nuoširdžiu 
įsijautimu atidavęs savo duoklę 
sceninių veikalų ir panašių pa
rengimų išsiilgusiai mūsų visuo
menei.

Pagrindinį vaidmenį simpatin
ga, neperdėta, neįtempta, bet na
tūralia laikysena atliko jaunasis 
Šarūnas Stempužis. Atžymėtinas 
Algio Rukšėno įsijautimas Velnio 
vaidmeny. Reikia pripažinti, kad 
iš jaunųjų vaidilų, tiek sesutės 
Jokūbaitytės, tiek Vytautas Puš
korius, Petras Matulevičius, Leo • 
nas Melsbakas -- visi,atrodo,bu’ 
vo supratę repeticijų metu paau
koto darbo prasmę. Savo vaid
menyse jie kai kada parodė dides
nį savim pasitikėjimą, nei vyres
nieji jų scenos kolegos. Ryškiais 
vaidybiniais gabumais pasirodė 
Aldona Balčiūnaitė — raganos 
vaidmeny. Vytenis Gatautis, jei 
būtų išvengęs jaučiamos įtampos 
ženklų, būtų graliai įsiderjLnęs 
į laisvai scenoje besijaučiančių 
vaidintojų ansamblį. Elena Bri- 
džiuvienė ir Ignas Gatautis turė
jo įšilti kiek lėtokoje veikalo pra
džioje, kai vėlesnėse scenose 
jie jau galėjo parodyti žymiai 
laisvesnius ir nuoširdesnius liū
desio ir džiaugsmo niuansus. 
Zigmas Peckus — Karalius, Ro
mas Zorska -- dvaro prievaizda, 
Aleksandra Kazėnienė — Kaimy
nė, Petras Maželis — Pasakų 
Senelis -- visi pasirodė savo 
patirties ir sugebėjimų aukštu
moje. Raganos "asistentės" — 
Violeta Žilionytė ir Gailė Marifl- 
naitė sąžiningai įsiderino ne tikį 
epizodinius vaidmenis, bet ir cho. 
reografijoje pasirodė tinkamo
mis pagelbininkėmis. šokių sce
nose pasirodė vis didesnę pažan
gą darančios sesutės Jokūbaity
tės. Savo amžiui ir skirtiems 
vaidmenims drąsios ir savim 
pasitikinčios pasirodė mažy
čiai zuikučiai Nijėlė ir Viktutė 
Lenkauskaitės su Vabalėliu — 
Daiva Marcinkevičiūte. Muziki
nių {tarpų paruošimas ir pritai
kymas buvo tiksliai atliktas Juo* 
zo Stempužio.

Petrui Maželiui, šalia Pasa
kų Senelio vaidmens, atiteko ir 
didžioji spektaklio ruošos naš
ta. Jis ir veikalo režisierius ir 
dekoratorius, jis choreografijos 
vadovas ir kostiumų eskizųauto- 
rius. Režisūrinė ir dekoratyvinė 
veikalo pusė šį kartą pasirodė 
skoningu apvainikavimu jo 25 me
tų sceninio darbo sukakties, ša
lia gėlių ir dovanų, P. Maželis 
vertai susilaukė šilto Vaidilos 
Teatro pirmininko Romo Zors- 
kos sveikinimo, kuriam gyvai 
pritarė gausiai salę užpildę sve
čiai.

ATŠAUKIAMAS PARENGIMAS
LB 2-ros apylinkės valdyba 

paskelbtą Užgavėnių blynų ba
lių 1965 m. vasario mėn. 27 d., 
atšaukia, jo neberengs. Mes esam 
tos nuomonės, kad Lietuvių Bend
ruomenė neturėtų daryti daugpa- 
rengimų, kada kitos organizaci
jos, dėl jų gausumo, nebeturi 
laisvų vietų net jų metiniams pa
rengimams. Mes laikom, kad vi
sos mūsų organizacijos platesne 
prasme, yra Liet. Bendruome
nės nariai, šiuo atveju, daryda
mi daug parengimų, mes ken
kiam ne tik savoms organizaci
joms, bet ir Liet.Bendrumenei.

LB 2 Apyl. Valdyba

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Bonna, Hecker, Addison ir 
kt. Arti gero susisiekimo, 
bažnyčios, mokyklps. Ne
brangūs, galima pirkti su 
mažu įmokėjimu. Nedideli 
mokesčiai. Suintere s u o t i 
skambinkite.

Investavimui
2 š. ir 1 š. ant 1 sklypo. 

$11,500. Įmokėjimas $500.

6 š. mūrinis arti St. Clair. 
$22,000.

4 š. medinis E. 47 — St. 
Clair. $11,500.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė, John Lorenz 
ir Ant. Mikoliūnas 

13229 Superior Avė.
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ŠEŠTADIENIS,
1964 m. lapkričio mėn. 21 d.

Šv. Jurgio parapijos salėje.

1. Oficialioji dalis.

2. Šventei pritaikintas montažas, vado
vaujant VLADUI BRAZIULIUI.

Po programos: Muzika, bufetas, baras.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 1 dol.

SEKMADIENIS,
1964 m. lapkričio mėn. 22 d.
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

10:30 vai. pamaldos už mirusius ir į 
Sibirą išvežtus karius ir šeimos narius.

Visos organizacijos pamaldose prašo
mos dalyvauti su vėliavomis.

L.V.S. Ramovės Clevelando 
Skyriaus Valdyba

BALFO METINIS AUKŲ VAJUS
Ir šiais metais Clevelande ir no lietuvio, kuris neprĮsiustu sa-

jo apylinkėse yra vykdomas Bal
fo metinis aukų vajus. Tam tiks
lui yra sudarytas vykdomasis 
komitetas: Balfo direktorius dr. 
V. Ramanauskas, 55 skyriaus 
pirm, P. Mikšys, 68 skyriaus 
pirm. K. Gaižutis, ižd. J. Bal- 
batas, A. Banis, V. čyvas, A. 
Karsokas, J. Kuzas, J. Mikonis,
F. Navickas ir P. Zigmantas.

šv. Jurgio parapijos klebonui 
kun. B. Ivanauskui leidus, š.m. 
lapkričio 22 d., sekmadienį, baž- 
nyčioje bus išdalinti aukų vokai, 
o už savaitės tai yra lapkričio 
29 d. jie bus surinkti su auko
mis. Kas bažnyčioje savo aukos 
nebus atidavęs, tas bus aplankys 
tas namuose. Mes labai prašytu
me, kad visi, kurie dalyvaus baž
nyčioje, grąžintų vokus su auko
mis. Tai būtų didelis palengvini
mas aukų rinkėjams, kuriems 
nereikėtų du kartus kreiptis su 
tuo pačiu prašymu. Tiems, kurie 
gyvena už Clevelando ribų, aukų 
vokai bus pasiųsti paštu.

Clevelande veikiant trims Bal
fo skyriams, šių metų aukų va
jaus iniciatyva atitenka 55 sky
riaus valdybai. Todėl pinigus, 
čekius ar pašto perlaidas pra
šom siųsti šio skyriaus iždinin
kui šiuo adresu: United Lithua
nian Relief Fund c/o Mr. Jonas 
Balbatas, 19711 Muskoka Avė., 
Cleveland, Ohio 44119.

Visus lietuvius, kurių adre
sai mums nežinomi,prašom sa
vo metinę auką prisiųsti aukš
čiau nurodytu adresu.

Tenebūna šiais metais nė vie-

V I S I SKUBA Į
LIETUVIŲ KLUBĄ

SUTIKTI
NAUJŲJŲ—1965—METŲ

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas gruodžio mėn. 
31 d., Lietuvių salėje, ren
gia Naujųjų — 1965 — Me
tų grandiozinį sutikimą.

Bus paruošti įvairūs val
giai, kuriuos kiekvienas pa
gal savo skonį galės užsisa
kyti. Taip pat veiks gausus 
įvairių gėrimų bufetas.

Galima užsisakyti stalus 
po 10 asmenų su maistu ar 
be maisto.

Gros nuotaikingas orkes
tras. Palikime rūpesčius, 
vargus praeičiai, dalyvauki
me šiame subuvime, kur ga
lėsime linksmai praleisti 
laiką.

Bus ir daugiau įvairių 
netikėtumų.

Klubo nario įėjimas — 
nario kertelė, svečiai moka 
po vieną dolerį. Norintieji 
gauti smulkesnių informa
cijų skambina EX 1-1143.

Klubo Valdyba

PARDUODAMAS NAMAS 
vienos šeimos, 4 miegamie
ji, įrengtas rūsys ir viršuje 
2 miegami. Parduoda savi
ninkas, Nauj. parapijos re- 
jone.

Teirautis tel. 531-8968. 
Skambinti po 5 v. vak.

(130-132) 

vo aukos Balfo šalpai. Tik su 
mūsų visų aukomis Balfas galės 
pagelbėti visiems tiems ( ku
riems ji yra būtina.

Peržiūrėjus pereitų metų aukų 
lapus, mes matome daug pensi
ninkų, paaukojusių Balfui net po 
penkinę. Ir dirbantis jaunimas 
vis su didesnėm aukom ateina į 
Balfo šalpą. Aukų lapuose miela 
matyti fabriko darbininką, ku
ris po sunkaus darbo aukų rinkė
jų eilėse yra aplankęs per ketu
riasdešimt šeimų ir dar pats 
paaukojęs 25 dol.

šiais metais Balfas švenčia 
20 metų sukaktį. Kaip būtų gražu, 
kad ta proga mes savo auką pa- 
dvigubintumėm. Tuo mes paro- 
dytumėm tinkamą pagarbą Bal
fo steigėjams ir visiems sunkaus 
darbo vykdytojams, o šelpiamie
ji, šiek tiek didesnę pašalpą, ke
leriopai būtų dėkingi Balfui ir 
mums visiems.

Balfo Metinio Aukų Va
jaus Vyk. Komitetas

* OHIO LIETUVIŲ KOMITE
TAS senat. B. Goldwateriui rem
ti, įsisteigęs priešrinkiminiu lai
kotarpiu, lapkričio 12 d. savo su
sirinkime nutarė toliau tęsti sa
vo veiklą kitu pavadinimu ir atei
ties politiniams reikalavimams 
labiau atitinkančiais tikslais, šis 
persiorganizavęs politinės veik
los klubas pagrindiniu tikslu yra 
užsibrėžęs — aktyviai dalyvauti 
ir reikštis amerikietiškoje poli
tikoje bazuojantis Lietuvos lais
vinimo siekiais ir lietuvių išeivi
jos kovos su komunizmu reikala
vimais. Rinkimų metu klubas ne
sirems vien partine politika, bet 
rems tuos kandidatus, nežiūrint 
ar jie demokratai ar respubliko
nai, kurie savo siekiais ir darbais 
pasirodys palankūs lietuvių sie

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCf 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME ind 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

kiams įgyvendinti ir rodys aiš
kų antikomunistinį nusistatymą.

Klubo valdybą sudaro: dr. VI. 
Ramanauskas - pirm., VI. Pleč
kaitis — vicepirm., adv. J. Sme
tona - sekretorius, nariai inž. 
R. Kudukis ir K.S. Karpius.

Klubo valdyba kviečia Cleve
lando lietuvių visuomenę atsi
lankyti į ruošiamą aktualią ir įdo
mią paskaitą, kurią gruodžio 4 d. 
Čiurlionio Ansamblio salėje skai
tys prof. M. Pap tema "Dabarti
niai pasikeitimai Kremliuje ir jų 
įtaka tolimesnei JAV užsienio po
litikai". Prof. M. Papdažnaima
tomas televizijoje, jo sraipsnius 
užsako didžiosios žinių agentū
ros, nes jis yra užsirekomenda
vęs kaip aukšto lygio tarptauti
nės politikos žinovas ir įvykių 
Sov. Sąjungoje komentatorius ir 
stebėtojas.

• Laikas patikrinti visus 
savo turimus draudimus. 
Mielai patarnausime. Skam
binkite: Z. Obeleniui 
881-7741 ar V. Giedraičiui 
944-6835.

DIRVOJE GALITE
ĮSIGYTI KNYGAS:

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

Dr. J. Prunskis — Moks
las ir Religija — 2 dol.

Nerimą Narutė. (poezija) 
Relikvijos — 2 dol.

L. Dambriūnas — Lietu
viškas auklėjimas šeimoje' 
— 50 centų.

J. Kralikauskas — Min
daugo nužudymas — 3 dol.

K. Bradūnas — Sidabri
nės kamanos — 2 dol.

J. Ignatonis — Lūžiai — 
3 dol.

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

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN 
1-0182 po 6 vąl. vak.
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• Ryšium su Padėkos Die
na — lapkričio 26 — penk
tadienio Dirvos numeris 
(lapkričio 27 d.) neišeis. 
Sekantis po šventės Dirvos 
numeris išeis pirmadienį, 
lapkričio 30 d.

• T. Mickus, iš Washing-
tono, D. C. užsiprenumera
vo per Dirvą prez. Antano 
Smetonos monografiją.

• Prez. Ąnt. Smetonos 
monografiją per Dirvą už
siprenumeravo Pr. Butkie
nė, iš Clevelando, ir J. Bar- 
zevičius, iš Toronto.

BOSTON
• Jūrų skautų Nemuno 

tunto sueiga įvyks lapkri
čio mėn. 29 d. (sekmadie
nį), 4 vai. p. p. Tautinės 
Sąjungos namuose. Visi jū
rų skautai privalo būti uni
formuoti, nes inspektuos 
BSA atstovai. Sueigon kvie
čiami tėvai ir svečiai. Po 
sueigos kavutė ir meninė 
dalis.

Spalio mėnesį Nemuno 
Tuntas padarė dvi iškylas: 
vieną j Baltuosius kalnus
N. H. ir antrą (kartu su 
keliais šimtais BSA skau
tų) j Mėlynąsias aukštumas 
prie Bostono. Antrosios iš
kylos išlaidas padengė JAV 
laivynas. Bronius Kovas

• Išryškinimui svarbiųjų 
Vatikano nutarimų ir pro
blemų, lapkričio 28 d., 7 vai. 
30 min. vak., Bostono L. B. 
Kultūros Klubo susirinki
me, Tarptautinio Instituto 
patalpose, 287 Common- 
vvealth Avė., Bostone, skai
tys paskaitą kun. dr. Val
demaras Cukuras. Po pa
skaitos diskusijos ir kavu
tė. Klubo valdyba tikisi pla
taus visuomenės dėmesio 
paskaitai ir gausaus daly
vių skaičiaus susirinkime.

» Antrojo Kaimo vaidini
mas Bostone, Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėj įvyks 
lapkričio 22 d. ne 3 v. p. p., 
bet 4 vai. p. p.

• Aldona Noakaitė-čekie- 
nė lapkričio 21 d., 7 v. v. 
kultūriniame subatvakary- 
je kalbės apie idealizmą ir 
materializmą.

TORONTO
• Prezidento Antano Sme

tonos mirties 20-jų metinių 
minėjimas įvyks gruodžio 
13 d., 3 vai. 30 min. p. p.

šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovės vedėjas Juozas Gribauskas sukvietė Cicero vyrus, turin
čius "storesnes pinigines", kurie pasižadėjo Balfui aukoti nemažiau 100 dolerių. Nuotraukoje iš kairės: 
Jonas Budrikis, Dr. York, Dr. Atkus - Atkočiūnas, Povilas Putrimas, Juozas Gribauskas, C. Kareckas, 
A. Bernadišius, B. Diržius, J. Kimbarkas. Aukščiau stovi Dr. Petras Kisielius ir Dr. Ę.V. Kaunas. 
Apačioje sėdi K.P. Deveikis . V. A. Račkausko nuotrauka

Bloor Collegiate auditorijoj 
(Bloor — Dufferin gatvių 
kampas). Paskaitą apie ve
lionį yra pakviestas skaityti 
rašytojas Stasys Santvaras 
iš JAV. Meninę programą 
išpildys Varpo choras.

• Putvio vardo šaulių 
kuopa Toronte lapkričio 28
d. mini savo veiklos dešimt
metį. Paminėjimas įvyks 
šv. Jono Kr. parapijos salė
je.

• Lietuvių Bendruomenės 
ir švietimo Tarybos rūpes
čiu vėl atgaivintas lituanis
tikos seminaras. Seminaro 
vedėju pakviestas pedago
gas A. Rinkūnas. Pirmoji 
paskaita ”Ar reikalinga 
studentui religija?” buvo 
skaityta lapkričio 13 d.

CHICAGO

KULTŪRINĖ POPIETĖ

Lapkričio 22 d., 3:30 vai. 
p. p. "Gintaro” svetainėje. 
2548 West 69 St., Chicagoje 
įvyks pagal numatytą planą 
LTAK Sambūrio mėnesinė 
kultūrinė popietė. Jos metu 
Pedagoginio Lituanisti n i o 
Instituto direktorius Do
mas Velička skaitys paskai
tą.: "Lituanistinio švietimo 
problemos išeivijoje”.

• Pranas Razminas žino
mas pedagogas praktikas ir 
teoretikas rajoninėje moky
tojų konferencijoje Chica
goje, lapkričio 28-29 dieno
mis kalbas apie naujus ban
dymus literatūros dėstyme. 
Pr. Razminas yra užsimojęs 
paruošti medžiagą 30 lite
ratūros pamokoms ir apta
rimus, kaip tas pamokas 
pravesti. Tema labai aktu
ali ir įdomi. Kas rūpinasi 
lituanistinio švietimo page
rinimu, kviečiami paskaito
se dalyvauti.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVO 
NAUJAS ADRESAS

Pasaulio Lietuvių Archyvas 
persikėlė Į lietuviy jėzuitų patal
pas. Istorinės medžiagos siunti
mui ir susirašinėjimui reikia 
vartoto ŠĮ adresą: Pasaulio Lie
tuvių Archyvas, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, Illinois 606 
36.

Gautąsias patalpas reikėjo pri
taikyti šios Įstaigos reikalams. 
Darbus organizuojant patarimus 
suteikė kontraktorius Valerijo
nas Šimkus, Jonas Pučeta sutvar. 
kė šildymą, vienas asmuo išardė 
pertvaras,užtaisė sienas ir išda
žė, kitas — vandentiekio darbus, 
o trečias -- elektrą (veltui).

Archyvo visą turtą veltui su
pakavo Kazys Jasėftas, Stasys Sta- 
niškis, Stasys Tamošaitis (nuola-

Kongresmanas M. Feighan palaiko 
artimą ryšį su tautybių spauda

Kongresmanas M. Feighan de
mokratas iš Chio, įnešdamas 
reikšmingesnių Įstatymų projek
tus JAV Kongreso dienotvarkėn, 
nepasitenkina tokį projektą pa
ruošęs ir Įnešęs. Jis visomis iš
galėmis kovoja, kad toks jo Įneš
tas Įstatymo projektas botų ap
svarstytas ir priimtas.

Pastaruoju metu jis turėjo sun
kią kovą ir beveik nenugalimą 
opoziciją jo paruoštam naujam 
imigracijos Įstatymo projektui, 
kuriam pritarė ir respublikonų 
frakcija.

Jo imigracijos Įstatymo pro
jektas, pakeičiąs pasenusĮ ir lai
ko dvasia bei realioms aplin
kybėms nebeatitinkanti senąjĮ Įs
tatymą, principe remiasi žmoniš - 
kūmo dėsniais, o ne kvotų arit
metika, kuri seniai jau Įrodė sa
vo atgyventą amžių ir klaidingas 
formules. Įstatymo projektas re
miasi šeimų ir giminių apsijun
gimo principu ir nukentėjusių nuo 
komunistinio režimo pabėgėlių 

tiniai bendradarbiai) ir Rožans- 
kis (atėjęs talkon). Pakavimui dė
žių veltui davė Vladas Vijeikis 
(Vi Vi Printing) ir Paramos krau
tuvė. Visą turtą pergabeno ketu
riais dideliais sunkvežimiais Juo
zas Naujokaitis. Patalpas išrūpi
no ir remonto bei per kraustymo 
išlaidas apmokėjo JAV LB Cent
ro Valdyba.

Labai esu dėkingas Jėzuitams 
už PLA priėmimą Į savo globą, 
Centro Valdybai — už sąskaitų 
apmokėjimą, darbų vykdyto
jams — už pigiau atliktus dar
bus, o ypač didelis ačiū nieko ne- 
ėmusiems.

Centro Valdyba 31 mėnesĮ 
mokėjo nuomą už privačias pa
talpas, atgabeno prof. dr. K. Pakš
to biblioteką ir du sykiu perkraus- 
tė visą Archyvą. Tam reikėjo iš
leisti daug pinigų. Nors jėzui
tams už patalpas nereikės mou 
keti, bet išlaidų bus ir dabar. 
Reikės pirkti knygoms lentynų ir 
kitiems dalykams sudėti — spin
tų. Kas galėtų ir norėtų šios Įs
taigos veiklą paremti, prašoma 
aukas siųsti Centro Valdybos iž
dininkui Mečiui Šimkui, 4259 So. 
Maplewood Avė., Chicago, III. 
60632.

Vincentas LiUlevičius

Kongresmanas M. FEIGHAN 

statusu. Bandymui paliekama ir 
dalis kvotų sistemos. Be to, at
sižvelgiama ir Į šio krašto rei
kalavimus , tam tikras pirmeny
bes teikiant visokių rūšių specia
listams.

Kong. M. Feighan, ilgą kovą 
vedęs už to Įstatymo projekto 
pravedimą, yra pravedęs plačius 
apklausinėjimus ir surinkęs tuo 
klausimu faktų ir nuomonių. Jau 
trečią kartą jis buvo pakvietęs 
Clevelando tautybių spaudos at
stovus pasitarimui ir susipa
žinimui su Įstatymo projekto ei
ga, sutiktomis kliūtimis ir toli
mesne eiga Kongrese.

Lapkričio 13 d. pasitarime bu
vo progos su kong. M. Feighan 
ir jo adm. asistentu McCormick 
išsikalbėti ne tik imigracijos Įs
tatymo klausimais, bet paliesti 
visą eilę kitų problemų, iškeltų 
Kongreso kitų atstovų pavergtų 
tautų ir komunizmo klausimais. 
Pasirodo, kong. M. Feighan vi
sa širdimi pritaria kong. R.Taf- 
to Jr. Įneštam pasiūlymui steig
ti Freedom Academy. Kalbant pa
vergtų tautų atstovams rūpimais 
klausimais, iškilo ir Valst. Depar - 
tamento vaidmuo eilėje proble
mų. Kong. M. Feighan visais 
klausimais parodė gilų suprati
mą ir iki detalių išstudijuotą rei
kalų žinojimą, kartu jautėsi ir 
susirūpinimas ta Valst. Depar
tamento vedama politika, kuri 
neatitinka jo pažiūroms Į Rytų 
Europos ir kitų komunizmo pa
vergtų kraštų problemų išriši
mą.

Pasikalbėjimas su Kong. M. 
Feighan palieka ĮspūdĮ, kad pa
vergtųjų tautų atstovai Ameriko- 
je nėra palikti savam likimui. 
Jie turi nuoširdžių ir jų padėtĮ 
giliai suprantančių draugų, kurių 
Įtaka ir svoris Amerikos politi
koje yra nenuginčijamas. Tų drau
gų yra abiejose partijose ir kon
taktai su jais parodo, kad jie to
kių ryšių'jPasikeitimų nuomonė
mis ir sugestijų siekia ne vien tik 
priešrinkiminiu metu. Svarbiau
sia, tokiems pasikalbėjimams ir 
ryšio palaikymui nereikia nė bran
giai atsieinančių delegacijų siųsti 
Į VVashingtoną.

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

RETENYBĖ - 75 METŲ PO
LITIKAS. Tai atskiru leidiniu 
(16 psl.) išleista žurnalisto Vin
co Rastenio kalba, 1955 m. ko
vo mėn. 14 d. pasakyta New 
Yorke, Lietuvos Įgalioto minis
terio Londone B. K. Balučio 75 
m. amžiaus sukakties minėjimo 
proga.

Knygutę išleido B. K. Balučio 
geras bičiulis P. L. B. pirmi
ninkas J. J. Bachunas (Tabor 
Farm, Sodus, Michigan).

Viršelyje vietoj žodžio "poli
tikas" gal būtų geriau tikęs —

"diplomatas". Gi ir V. Rastenio 
kalbos pabaigoje apie B. K. Ba
lutį sakoma:

"Balutis -- diplomatas ne tik 
tarptautiniuose, bet gal, ir net 
ypač, santykiuose su žmonėmis. 
Diplomatas ne visai ta prasme, 
kuria mūsų dažno diplomatišku
mas suprantamas. Ne apgaulin
gu gudrumu, ne dirbtiniu ar for
malistiniu mandagumu ir Įtiki
nėjimu, o nuoširdžia vidujine ši
luma tas žmogus yra patraukęs 
šimtus ir tūkstančius draugų sau 
ir Lietuvai, ir yra apmalšinęs 
dešimtis ar net šimtus jos prie
šų.

Todėl be galo malonu pasi
gėrėti tokia asmenybe. Ypač ma
lonu, kad mes turim laimės gė
rėtis ne kaip pašaliniai žiūrovai, 
o kaip ir neva tariamo nuopelno 
tame turĮ -- štai iš mūsų tau
tos, iš mūsų Dzūkijos kampelio 
išaugo toks vyras, kuris ir šian
dien, nepaprastai sunkiose mūsų 
tautai aplinkybėse, didžiausioje 
Europos sostinėje visgi figūruo
ja, kaip "Very Important Person" 
ne tik formaliai, bet ir iš es
mės."

PASAULIO LIETUVIS — 10 nr. 
(spalio) jau bus pasiekęs to PLB 
biuletenio skaitytojus. PLB val
dyba atlieka gerą darbą, biulete
niu informuodama ir bendruome
ninius Įvykius registruodama 
ir tuo ryšį palaikydama. Ko biu
letenyje pasigendama, tai naujų 
minčių ir sveikų sugestijų gyve
nimiškai bendruomeninei veiklai. 
Biuletenio idėjinė dvasia reiškia
si dažnomis dr. J. Griniaus raš
tų citatomis, posakiais.

MARGUTIS — spalio mėn. nr. 
savo skaitytojus supažindina su 
sovietų poeto Brodskio byla.

Kultūrinėm apraiškom daugiau 
dėmesio kreipiąs žurnalas supa
žindina skaitytojus su naujuoju 
Nykos-Nyliūno Hamleto vertimu 
ir Ant. Gustaičio poezija. Plati

Lietuvių Moterų Philadelphijos Klubo valdyba ir reviz. komisija. 
Sėdi iš kairės: V. Majauskienė, pirm. J. Augaitytė, M. Krevienė, 
šiaudzienė. Stovi: T. Traunienė, S. Jurskytė-Gamble, E. Mitalienėir 
S. Ramanauskienė. M. A. T ra un nuotrauka

GALVOJATE APIE 
KALĖDŲ DOVANA?

Jau iš anksto galite užsisakyti Kalėdoms dovanas, 
prisiuntę Dirvai užsakymą knygoms:

Laisvės Kovu Dainos,
R. Spalio — Alma Mater,
V. Ramono — Dailininkas Rauba.

VISŲ TRIJŲ KNYGŲ KAINA — TIK 10 DOL.

Prašau prisiųsti Dirvos knygų komplektą (Laisvės 
Kovų Dainas, Alma Mater ir Dailininkas Rauba) šiuo 
adresu:

VIRŠUJE: Los Angeles lietu
viai skautai lapkričio 8 d. iškil
mingai paminėjo Liet. Skautų Są
jungos 46 metų sukaktį. Nuotrau
koje skautai "laužo" metu.

L. Kančausko nuotrauka

"Mindaugo nužudymo", kaip isto
rinio romano apžvalga, ir žvilgs' 
nis Į Stasio Vainoro kaip rezis
tento portretą. Pabaigai V. Meš
kausko komentarai ir aktualijos. 
Žurnalą puošia meninio lygio A. 
K ežio S. J. nuotraukos.

GYVENIMO LAŠAI, Alės Rūtos 
eilėraščių rinkinys. Išleido Nida, 
Londone. Knygutė 58 psl. Kaina 
nepažymėta.

PHILADELPHIA
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS

Lietuvių Moterų Klubo 
valdyba pasiryžo suteikti 
progos lietuvių visuomenei 
Philadelphijoje ir jos apy
linkėse su draugais ir pa
žįstamais palydėti senuo
sius ir sutikti Naujuosius 
Metus.

Naujųjų Metų sutikimas 
ivyks gruodžio 31 d. puikio
je McCallister salėje, 1811- 
17 Spring Garden St. ši vie
ta daugumai lietuvių pažįs
tama, ir visiems ten buvu
siems paliko malonios ap
linkos įspūdį.

N. M. sutikimo pradžia 9 
vai. vak., baigsis 2 vai. nak
tį. Bilietus galima įsigyti 
pas visas valdybos ir rev. 
komisijos nares, šokiams 
gros puikus orkestras.

Iki malonaus pasimatymo 
.Naujųjų Metu sutikime.

Visus nuoširdžiai kviečia 
ir laukia Klubo Valdyba.

Priedų: $10.00.
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