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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SOVIETIJA BE VADŲ Šviesesnio
LAUKIANT PARTIJOS CENTRINIO KOMITE
TO PLENUMO POSĖDŽIO SUVEDAMAS 
CHRUŠČIOVO ĮPĖDINIŲ VIENŲ METŲ VAL
DYMO BALANSAS. — NĖ VIENA CHRUŠČIO
VĄ KAMAVUSIŲ PROBLEMŲ NEBUVO IR JO 
ĮPĖDINIŲ IŠSPRĘSTA. — NEBŪDAMI TIKRI 
SAVO VALDŽIOS PASTOVUMU, JIE NESI- 
GRIEBIA INICIATYVOS IR REFORMŲ. — IŠ- 
VADOJE TOLIAU LAIKOMASI PASENUSIŲ 

MARKSIZMO PRINCIPŲ.

Vytautas Meškauskas --------------

Prieš metus valdžios neteko 
Nikita Chruščiovas. Tačiau nė 
viena problema, kurios negalėjo 
išspręsti Chruščiovas, nebuvo iš
spręsta ir jo Įpėdinių. Žemės ūkio 
srityje padėtis dar daugiau pa
blogėjo ir šiais metais Sovietlja 
turi gelbėtis nuo bado pirkdama 
didelius kiekius 'kapitalistinių* 
kviečių. Ir pramonėje dar labai 
toli iki ‘Amerikos pavijimo*, jau 
nekalbant apie ‘pralenkimą*. Už
sienio politikoj nauji sovietų va
dai nesiėmė jokios iniciatyvos, 
nors progų turėjo daug.

štai kaip atrodo balansas, su 
kuriuo partijos vadas Brežnevas 
ir ministerls pirmininkas Kosygi
nas neužilgo turės atsidurti prieš 
Vlsąjunginės Komunistų Partijos 
centrinio komiteto plenumo posė
di. Nestebėtina, kad pačioje So
vietų Sąjungoje, o tuo labiau 
užsieniuose, kalbama apie gali
mas permainas.

Iš kitos pusės, kaip galima ti
kėtis iš Kosygino ar Brežnevo bet 
kokios iniciatyvos ir reformų, jei 
jų rankos faktinai yra surištos at
sakomybe prezidiumo kolektyvui, 
kurio nariai irgi nėra laisvi ir 
save asmens saugir-io saaetl- 
mals išeities vis dar ieško komu
nistinės ideologijos principuose.

Nenorėdama ir negalėdama at
sisakyti tos ideologijos, Sovietų 
Sąjunga noromis nenoromis turi 
konkuruoti su Raudonąja Kinija 
dėl vadovybės tarptautiniam ko
munistų sąjūdžiui, kuris nesibijo 
jokios rizikos. Tuo tarpu pačios 
Sovietų Sąjungos interesai reika
lauja ilgesnės taikos laikotarpio.

Apie Kremliaus valdovų nuo
taikas gerai liudija vis naujai per
redaguojamas Trumpas Partijos 
Istorijos Kursas, bolševikų bibli
ja. šio mėnesiopradžiojepasiro- 
dė jos nauja laida. Ir ji skiriasi 
nuo Chruščiovinės 1963 metų lai
dos. Aną pasirašė partijos sekre
torius Boris Ponomarovas, pas
kutinė redaguota nepasirašiusio 
kolektyvo. Skirtumas toks, kad 
Chruščiovo nugalėti konkurentai, 
kaip. buv. premjeras Bulganlnas 
ir Vorošilovas, jau nebevadlna- 
ml "partijos priešais". Moloto
vas, Malenkovas ir Kaganovlčius 
nėra laikomi asmeniškai atsakin
gais už Stalino laikų terorą. Ir 
pagaliau istoriniai 1956 m. parti
jos XX kongreso nutarimai, ku
riais iš dalies buvo pasmerktas 
Stalino viešpatavimas, nebuvę 
‘vienbalsiai* priimti.

Tai didelis pasikeitimas, jei 
atsiminsime, kad dar prieš pus
antrų metų partijos ideologas 
Michailas Suslovas CK posėdy
je kaltino Molotovą kartu su Sta
linu reikalavus mirties bausmės 
Ir pasmerktųjų ‘liaudies priešų' 
visai nekaltom žmonom. O pats 
Chruščiovas dar praeitų metų 
birželio mėnesj taip charakte
rizavo Bulganiną: "Jis buvo tik 
buhalteris, geras buhalteris, iki 
jo smegenys nepasruvo vande
niu".

Tačiau priešingai Stalino lai
kams, Chruščiovo varžovai nebu
vo nužudyti. Mažiaupavojlngiems, 
kaip Vorošilovui, Kremliaus var
tai atsidarė 1962 m., Bulganinui 
1963 m.,Malenkovul Į Maskvą bu
vo leista grjžti praeitų metų spa
lio mėn. šiuo metu esama gandų, 
kad Malenkovas vėl priimtas Į par
tiją. Dabartinis jų bent dalinis 
reabilitavimas yra labai būdin
gas. Sovietija ir toliau yra valdo
ma komunistų ir bent kokie svai
čiojimai apie režimo pagrindinį 
pasikeitimą yra perankstyvfls.

William AverellHarriman, pre
zidento Johnsono nepaprastas

ambasadorius, kuris šių metųlle 
pos mėnesj viešėjo kaip 'turistas* 
ir turėjo 'neoficialų* uždavinį iš
tirti galimybes bendradarbiavi
mui su sovietais tarptautinėje sce
noje, ypač atominių ginklų mono
polio srityje, gavo panašų Įspūdį

Pasak jo, nors Maskva ir daug 
pasikeitė po U Pas. karo, kon
ferencijos kambarys Kremliuje, 
kuriame jis kalbėjo su Stalinu, 
Chruščiovu ir Kosyginu liko toks 
pat. Ant sienos milžiniškos 
Markso ir Lenino fotografijos. 
Ant ilgo konferencijų stalo vis 
tebestovi bonkos su mineraliniu 
vandeniu. Stalinas tą stalą laikė 
prie sienos, Chruščiovas j| lie
pė patraukti arčiau lango. Kosy
ginas j| paliko toje pačioje vieto- ■ 
je. Tai labai gerai simbolizuoja 
Kremliaus nuotaikas.

Kaip žinia, Harrimanas nieko 
nepešė ir lyg aiškindamas savo Tautos Šventė minima. Ji įves

ta 1930 — Vytauto Didžiojo me
tais — gegužės 14 d. įstatymu 
(Vyr. Žinios 1930.V.14, Nr. 328).

Vytauto Didžiojo metai — 1930 
— buvo skirti Vytautui Didžiajam 
gerbti ir Įamžinti taip, "kad ir 
mūsų praeitis būtų iškelta, ir da
barties darbai Tautos laisvei'H- 
gerovei būtų sustiprinti, ir busi
mosioms kartoms būtų nušviesti 
keliai t Tautos ateitĮ (Vyr. Ži
nios, 1929.XH.31 d., Nr. 318).

Tautos Šventės proga mes at
žymime, kad Lietuvos Valstybė, 
atsikūrusi 1918 m. nebuvo naujai 
sukurta valstybė: ji yra Lietuvos 
valstybės tęstinumas — valsty
bės, kuri Lietuvos karaliaus Min
daugo laikais buvo sukurta.

Šiandieną mes galvojame apie 
Lietuvos laisvę, gerovę, nepri
klausomybę, ateit|. Prisimena
me, kad Vytautas Didysis turėjo 
būti vainikuotas karaliumi 1430 
m. rugsėjo 8 d. Dėl intrigų tai 
nejvyko. Vytautas Didysis, nebe
sulaukęs atidėtos karūnavimo die - 
nos, mirė 1430 m. spalio 27 d.

Jo palikimas yra gyvas ir šian
dien mūsų mintyse. Vytauto Di
džiojo vaidmuo, jo vardas Lietu
vos ir Europos istorijoje yra gra
žus Lietuvos didybės paminklas. 
Jis liudija mums amžiną Lietu
vą, lietuvių tautos ryžtingą ko
vą amžių eigoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės, tautinio savitu
mo išlaikymo.

Šiemet lietuviai mini 25 metų 
kovos dėl nepriklausomybės ir 
laisvės sukaktj. Mintimis skrie
jame Į 1940 metų birželio 15-17 
d. Įvykius Lietuvoje. Noromis ne- taisyti. Sov. Sąjunga pripaž|sta 
noromis jie verčia mus pagalvoti tik jėgą,o tarptautinės jėgos prl-

šiemet sukanka 35 metai, kai

nesėkmę primena, kad Sovietų Są
junga vis dar yra uždara bendruo - 
menė, kuri priešinasi bet kokiai 
tarptautinei inspekcijai bei kont
rolei. Be to, rusai iš seno yra nu
siteikę prieš žmones, kurie 
šniukštinėja jų žemėje.

Kai j<% Harrim.'j.’s, -ykĮ 
Chruščiovo paklausęs, kodėl so
vietai atmetę Eisenhowerlo pa
siūlymą laikyti 'atdarą dangų', 
atseit leisti kontroliuoti galimus 
atominius bandymus iš lėktuvų, 
Nikita atklrtęs: "Nejaugi prezi
dentas Eisenhoweris mano, kad 
aš kvailas? Mes sužinome viską, 
kas dedasi jūsų krašte iš dien
raščių ir žurnalų. Jie kaštuoja 
nelabai daug. Tuo tarpu jūs ži
note labai nedaug apie Įvykius 
Sovietų Sąjungoje."

Ir dabar sovietai laikosi tos 
pačios politikos. Su tiesa jie ne
gali toli nužengtų Melas ir ble
fas palieka jų stipriausi ginklai, 
nors dabar jie dar neturi vadų, 
kurie galėtų jais sėkmingai pa
sinaudoti.

• Lietuviu Studentų Są
jungos metinis suvažiavi
mas Įvyks š. m. lapkričio 
25-27 dienomis Sheraton- 
Cleveland viešbutyje.

• Du latvių žvejai, užda
rę laivo kapitoną ir Įgulos 
narius kajutėie, atvairavo 
žvejų laivą "Varijag” ant 
seklumos Švedijos teritori
niuose vandenyse ir papra
šė švedų vyriausybės egzi- 
lio teisių.

Vietnamo problemoje Kinija nekeičia "pozicijos”...

Rugsėjo 19 d. Jvyko Lietuvių Fondo valdybos ir vajaus komiteto narių pasėdis. Apsvarstyta aktualūs 
fondo reikalai. Fondo naujų narių verbavimui techniškieji paruošiamieji darbai jau užbaigti. Dabar or
ganizuojamas LF Įgaliotinių ir jų talkininkų tinklas tose vietovėse, kur neveikia LF vajaus k-tai. Vajaus 
k-tams ir Įgaliotiniams siunčiami nauji nurodymai, kaip narių verbavimą vietose organizuoti ir vykdy
ti. Nuotraukoje posėdžio dalyviai: dr. V. Šimaitis, dr. A. Razma, dr. G. Batukas, A. Rėklaitis, inž. J. 
Arštlkys, dr. Z. Ašoklis,dr. F. Kaunas,ir dr. Balšaitytė. V. Noreikos nuotrauka

Lietuva vakar, šiandien ir rytoj
Dr. S. A Bačkio kalba Lietuvių Dienoj Bostone

apie žiaurią gyvenimo tikrovę ir 
skelbiamus gėrio ir grožio, žmo
niškumo laisvės, laisvo tautų ap
sisprendimo, tarptautinės mora
lės ir teisės principus. Tie Įvy
kiai parodo, kad valstybių santy
kiai dažnai tvarkomi ne moralės 
ir teisės principais, bet jėga, 
teroru, vadinamu mūsų laikais 
totalistiniu režimu. Atrodo, kad 
viešpatauja, kaip Bismarckas sa
vo laiku yra sakęs, taisyklė, jog 
"užsienio politikos klausimai nė
ra teisės, bet jėgos klausimai" 
ir kad "niekuomet jokia tauta ne
sutiks aukos padaryti dėl ištiki
mybės pasirašytoms sutartims. 
Ji žiūrės savo "nacionalinių in

teresų1' ir pagal juos elgsis. Po
litikoje, atrodo, tikslas turimas, 
bet keliai, metodai vedą | tikslą 
keičiami.

Sovietų Sąjunga, nežiūrint sa
vo iškilmingų pakartotinų pasi
žadėjimų gerbti Lietuvos nepri
klausomybę, jos teritorinę nelie
čiamybę, socialinę santvarką, — 
sulaužė visas sutartis ir Lietuvą 
okupavo. Pagal tarptautinę tei
sę, — kaip sako prof. Basde- 
vant, — kiekviena valstybė, ku
riai primetamas neteisėtas veiks
mas, turi tą veiksmą atitaisyti tai 
valstybei, kurios atžvilgiu tas 
veiksmas buvo padarytas (Ch. 
Rousseau, Droit International 
Approfondi, p. 102, Paris). Deja, 
mes iš Sov. Sąjungos pusės to 
nesulauksime. Šiandieną egzis
tuojanti pozityvi tarptautinė tei
sė, juridinė technika, dar neturi 
galimumų Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę atstatyti ar pri
versti padarytus nusikaltimus ati- 

versti Sovietų Sąjungą pasitraukti 
iš Lietuvos dar nėra.

Gražus principinis Lietuvai ir 
kitoms pavergtoms tautoms lais
vojo pasaulio nusistatymas tei
sės ir moralės požiūriais reiškia 
tai, kad durys yra atviros nepri
klausomybei atgauti ir suverenu
mo vykdymui atstatyti (Plg. Ch. 
Rousseau idem, 289.291 p.p. Pa
ris, 1953). H. Trumano graži min
tis, kad didžiųjų valstybių atsa
komybė yra pasauliui tarnauti, 
bet ne pasauli dominuoti — Lietu
vos atveju, deja, Iš Sovietų Sąjun
gos pusės nėra taikoma. Žinome, 
Sov. Sąjunga skelbia savo ištiki
mybę principui, kad visos tautos 
turi teisę | nepriklausomybę, tei
sę laisvai apsispręsti ir tvarky
tis, o praktikoje — ji neleidžia 
daugiau negu šimtui milijonų eu
ropiečių, esančių josdominacl- 
joje, laisvai tvarkytis.

**•
Tokios Sov. S-gos laikysenos, 

kaip sako Dr. Mangold, dirbąs 
Pennsylvanijos Universiteto Už
sienių Politikos Studijų Institute, 
laisvasis pasaulis, lig šiol nesu
gebėjo demaskuoti ir komunistų 
ideologinius prieštaravimus iš
kelti. Pagal j| -- vakariečiai ne
sugebėjo pabrėžti esančią pra
rają tarp Sov. S-gos pareiškimų 
ir jos veiksmų, skelbiamų idėjų 
ir praktikos (Plg. 1965 m, žie
mos laidą O R B I S, leidžiamą 
Foreign Policy Research Insti
tute of the University of Penn- 
sylvania, Dr. K.P, Mangold 
straipsni).

Šiandieną padėtis tebėra tokia, 
kaip ji buvo 1940 m. Kaip tada, 
taip ir dabar Sov. S-ga siekia pa
sauli dominuoti. Prieš kelias die- 
nas, 1965.IX.7d. savo kalboje JAV 
Valstybės Sekretorius pasakė, 
kad viso "komunistinio pasaulio 
valstybių bendra strategija yra — 
laimėti Azijos, Afrikos ir Pietų 
Amerikos kontrolę ir tuo būdu ' 
apsupti bei pasmaugti Atlanto 
pasaulĮ (Plg. Rusk Sees Threat 
to Red Containment", The Wa- 
shington Post š.m. rugsėjo 8 d. 
p. A-J6). Toks tarptautinio ko
munizmo pavaizdavimas parodo, 
kokioje būklėje laisvasis pa
saulis gyvena.

*♦»
Visi Sov. S-gos veiksmai oku

puotoje Lietuvoje, atliekami be
tarpiškai ar per Maskvos vyriau - 
sybės pastatytas marionetines vy
riausybes — teisės ir moralės 
požiūriu yra tik Lietuvos ir Sov. 
S-gos teisėtų, normalių santy
kių laužymas, vienašališkas Lie
tuvos teritorijos savinimasis, 
prievartinė, neteisėta aneksi
ja, okupanto kompetencijos per
žengimas (Plg. B. Meissner, Die 
Soviet Union, Die Baltlschen

BEIEŠKANT
šiomis dienomis Chicagoje mi

rė patriotė lietuvė, vieno muziko 
sesuo. Prieš mirtĮ paprašė ją įra
šyti | Lietuvių Fondo narių eiles 
ir |nešė savo Įnašą, pareikšdama 
norą, kad dabar už ją lietuvių tau
tai dirbtų jos santaupos. Gražus 
ir jaudinantis pavyzdys.

Lietuvių Fondo narių eilėse 
Jau yra išsirikiavę apie 800 as
menų kovai už savo tautos švie
sesnį rytojų. Ne šimtai, o tūks
tančiai turi įsijungti | š| gražų 
sąjūdĮ, kuris gali mus iškelti ir 
kitų tautų eilėse.

Mes turime daug Įvairių fon
dų. Nevienas gal ir pasiklysta 
tų fondų pavadinimuose ir karr 
tais nebeskiria, kokie yra tų fon
dų tikslai bei uždaviniai.

Lietuvių Fondas, dažnai vadi
namas milijoniniu lietuvių fondu, 
turi tikslą sudaryti narių įnašais 
bei aukomis vieno milijono dole
rių pagrindini neliečiamą kapita
lą, kurio metiniais procentais 
būtų tenkinami lietuvių švietimo, 
lietuvybės palaikymo, globos, bei 
kultūrinio gyvenimo reikalai. Jau 
dabar jo kapitalas siekia arti 
200.000 dol. Iki vieno milijono dar 
toli, bet nėra jokia svajonė tok| 
tikslą pasiekti. Jei pasidairysime 
aplinkui, matysime, kad ne vie
nos parapijos turtas siekia virš 
1.000.000 dol. Jei vienos parapi
jos lietuviai sugebėjo sudėti pa
rapijos reikalams milijonus, tai, 
atrodo, nesunkiau sudėti tą mili
joną .doleriu visiems Amerikos 
lietuviams lietuvybei išlaikyti bei 
jos kultūrai ugdyti. Panašius fon
dus, bet kur kas didesnius, turi ir 
kitos tautinės grupės.

Lietuvių Fondo pagrindini ka
pitalą sudaro narių Įnašai bei 
aukos. Kiekvienas lietuvis, įne
šęs nemažiau 100 dol.,tampa LF 
nariu ir dalyvauja sprendžiant 
fondo reikalus. Įstojęs' | fondą, 
jis lieka ir po mirties jo nariu. 
Nebegalint jam dirbti savo tau
tai, už ji dirba jo įnašas.

Lietuviai, įstodami | Lietuvių 
Fondą parodo didelę savo meilę 
savo kraštui ir tautai. Varge jie 
nepamiršta savo tautos ir tauta 
negali pamiršti jų. Todėl LF va
dovybė ruošiasi jiems pagerbti 
ir įamžinti išleisti puikų - re
prezentatyvų vardyną, kuriame, 
be bendrų žinių, liečiančių lie
tuvių tautą ir jos kultūrą, ras 
vietos narių gyvenimo aprašymai 
bei jų nuotraukos, įvedama tradi
cija, kad nebūtų pamiršti ir mi
rusieji Fondo nariai.

Lietuvių Fondas augs ir didės 
padedant Fondo Įgaliotiniams bei 
talkininkams. Ant jų pečių gula 
sunki fondo organizavimo naš
ta. Fondo vadovybė jų taipgi ne
pamirš. Kiekvlenerių metų pa
baigoje, o taip pat ir vajų už
baigus jie bus atitinkamai pa
gerbti ir įvertinti.

Nusistatyta Lietuvių Fondo va
jų iki 1968 m. Vasario 16 d.,iki 
50 metų jubiliejinės Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo šven
tės, pastūmėti tiek, kad kovotojų 
eilėse už šviesesnę lietuvių tau
tos ateit) (sijungtų ne pulkas, o 
visa divizija kovotojų. Bendro
mis jėgomis ir bendru darbu ga
lime padaryti didelius darbus ir 
sukurti tautai šviesesni rytojų.

(a.š.)

Staaten und das Voelkerrecht, 
Koeln, 1956).

•••
Lietuvos okupaciją aiškiai Ir 

griežtai pasmerkė JAV vardu 
Sumner Wells 1940 m. liepos 23 
d. (Plg. The Department of Šute 
Bulletin, July 27, 1940, vol. 3, 
No. 5, pusi, 48), Tuo pareiškimu 
buvo pabrėžu, jog okupacija ne
bus pripažĮstama. Nuo tos datos

(Nukelu | 2 psl.)
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ligi šios dienos visi JAV prezi
dentai, vyriausybės, valstybės 
sekretoriai — nuolatos pakarto
ja griežtą JAV nusistatymą, kad 
nepripažjstama Pabaltijo valsty
bių okupacija.

Dėka JAV laikysenos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atžvilgiu — Pa
baltijo valstybių problema ir šian - 
dieną tebėra gyva tarptautinėje 
plotmėje. Dažnai JAV ir kitų vals
tybių delegatai Jungtinėse Tau
tose primena visam pasauliui Pa
baltijo valstybi ų likimą. Kad tai 
daroma — didele dalimi tokių pa
reiškimų priežastis yra ne tik 
mūsų veiksnių, mūsų lietuvių pat - 
r lotų veikla laisvajame pasauly
je, bet ypačiai -- nepalaužiama lie
tuvių tautos valia būti laisva ir 
nepriklausoma. Dėl tokios valios 
tikrumo laisvasis pasaulis neabe
joja. 1941 m. birželio 23 d. toji 
valia buvo pabrėžta visuotinu lie • 
tuvių sukilimu ir Laikinosios Lie- 
tuvos Vyriausybės sudarymu.

Žinome, kad vėliau, antrosios 
Lietuvos okupacijos metu, žuvo 
virš 30,000 lietuvių partizanų, 
kovojusių dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės. Tai nesu
griaunamas įrodymas —kaip ryž
tingai ir kovingai lietuvis laisvės 
trokšta!

Ir šiandieną galima pakartoti, 
kad komunistų propagandos me
lagystę ir dabar griauna lietuvių 
kraujo aukos dėl laisvės, pada
rytos antrosios okupacijos metu.

Tvirta JAV laikysena Pabal
tijo valstybių klausimu -- yra 
gyvybinis mūsų valstybinės eg
zistencijos reikalas. Tą egzis
tenciją mums parodo .Lietuvos 
Diplomatinės ir Konsularinės 
Tarnybos buvimas. Tai mūsų vals
tybinės- egzistencijos de jure 
ženklai.

Sovietų Sąjunga, formaliai |jun 
gusi Lietuvą { vadinamųjų socia
listinių respublikų skaičių, ėmė
si žygių likviduoti Lietuvos pas- 
bes, konsulatus, paimti jų archy
vus ir Lietuvos valstybės turtus 
užsienyje. Ji energingai ir pa
kartotinai darė žygių Nashing- 
tone per savo ambasadorių Ou- 
mansky paveikti JAV nusista- 
tyjną, paskelbtą 1940.7.23)4 Ne
paprastai turime būti dėkingi, 
kad JAV griežtai laikėsi savo nu
sistatymo, kuris moraliniais raiš
čiais buvo stipriai pagristas, JAV 
nusistatymui išsilaikyti gal būt 
padėjo ir šios aplinkybės: Sovie
tų Sąjungos ir Nacinės Vokieti
jos 1939.8.23 d. susitarimas, ku
ris betarpiškai pagreitino Il-jJ 
Pas. karą, faktas, kad JAV ir 
Sov. Sąjungos santykiai buvo šal
ti. Tvirtinama, kad 1940 m. 88% 
amerikiečių rėmė Suomiją. (Plg. 
Harold Lavine and James Wechs 
ler, "War Propaganda and the 
U.S.", New Haven, Yale Univer- 
sity Press; 1940, p. 282).

1940 m. Sovietų ambasadorius 
Mashingtone Oumansky Valst. 
Dep-tui Pabaltijo valstybių {jun
gimą aiškino savaip ir norėjo sa-

Roosevelto pasakymas juokais 
Stalinui, jog jis "| karą neis su 
Sov. Sąjunga, kai jos kariuomenė 
vėl okupuos Pabaltijo sritis" (U. 
S. Dep. of Statė, Foreign Rela- 
tlons of the United Statė, Dip- 
lomatic Papers, The Conferen- 
ce at Calro and Tėheran 1943, 
Washington, 1961, p. 594). Kaip 
iš vėlesnės JAV laikysenos ži
nome, tuo posakiu nieku nebuvo 
pakeistas JAV nusistatymas Pa
baltijo valstybių atžvilgiu,

Pabaltijo diplomatiniai atsto
vai ir Pabaltijo kraštų pogrindžio 
organizacijos tuo metu, kada Sov. 
S-gos kariuomenė antrąkart už
ėmė jų kraštus, kreipėsi | JAV 
ir Britų vyriausybes, kad Pabal
tijo kraštams būtų taikomi At
lanto Chartos principai. Vlikas 
prašė Vakarų sąjungininkus pa-

Kas nauja

* DIDELIS PASAULIO opini
jos ir didžiųjų valstybių spaudi
mas privedė Indiją ir Pakista
ną prie paliaubų. Indijos apsi
sprendimui sustabdyti karo veiks
mus ne mažos {takos turėjo ir 
R. Kinijos grasinimai.

Paliaubos dar neišsprendė pa
grindinių problemų, privedusių 
prie didelių nuostolių turtu ir gy
vybėmis. Tačiau, neatsižvelgiant 
J tuos nuostolius ir kitas patirtas 
pamokas, nėra jokios garantijos, 
kad toje Azijos srityje jau Įsi
viešpataus taika.

Kašmire jau veikia "partiza
nai", o abiejose šalyse nuotaikų 
kaitrą dar vis kursto R. Kinijos 
agentai.

• JAV SENATAS, priėmęs už
sieniui pagalbos įstatymą, pri
jungė klausulę įpareigojančią pre
zidentą atšaukti pagalbą toms 
valstybėms, kurios nesiims prie
monių sustabdyti prekybą su Šiau
rės Vietnamo komunistine vy
riausybe.

♦ JTO PILNATIES SESIJOJE 
Costa Rico atstovas pasiūlė su
daryti specialų komisariatą žmo
nijos laisvių klausimams tirti. 
Tą pasiūlymą parėmėJAV am
basadorius A. Goldbergas.

vo naudai tai interpretuoti. Bet 
JAV atstovai Pabaltijo valstybių 
Sostinėse, p,p. OwenNorem, John 
C. Wiley ir Walter Leonard tei
singai buvo pranešę apie tikrąją 
padėti Pabaltijyje ir Sovietų Są
jungos veiksmus. Valst. Dep-ta s 
1940 m., rimtai padėt} apsvars
tęs, priėjo išvados, jog Sovietų 
Sąjunga klastingais keliais Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybę likvidavo. Tuo būdu Sovie
tų Sąjungai nepavyko 1940 m. Pa
baltijo valstybes, ypačiai JAV-se 
išjungti iš tarptautinės valstybių 
bendruomenės. Todėl čia galėjo 
ir gali toliau egzistuoti ir veik
ti Pabaltijo valstybinių pasiunti
nybės ir konsulatai bei gauti kre - siųsti | Lietuvą misijas tikslu 
ditų iš savo valstybinių fondų, ku
riuos JAV užšaldė.

Sov. S-gos amabasadorius 1940 
m. argumentavo, kad negalės bū
ti jokio Sov. Sąjungos ir JAV san
tykių pagerėjimo, jei JAV-bės ir 
toliau pripažins Pabaltijo valsty
bes ir neperduos jų aukso Sov. 
S-gai (plg. Memorandum of Con- 
versation by Loy W. Henderson, 
August 15, 1940, National Archi- 
ves File 7.11.61/743 1/2).

Tų pačių metų rudeni anglai 
teiravosi VVashingtone, kaip JAV 
žiūrėtų, jei Didž. Britanija pri
pažintų de facto Pabaltijo vals
tybių okupaciją ir išspręstų fi
nansinius klausimus. JAV-bės la
bai aiškiai pasisakė ir Valstybės 
Sekretorius paprašė Europos 
Reikalų Referentą JamesC. Dunn 
painformuoti Britų Ambasados 
patarėją Neville Butler, kad "Bri
tai yra laisvi elgtis, kaip jie 
nori. Kas liečia mus, — mes atsi
sakėme Rusijos okupaciją pripa
žinti... ir dėl to mes Rusi jai kre
ditų neperduosime. (plg. National 
Archives File 860 N. 01/74 ir 
Cordell liuli "The Memoirs of 
Cordell liuli, 2 vol. New York, 
The McMillan Co. 1948, pp. 811- 
812).

Vėliau, kai buvo pradėtas ka
ras tarp Sov. Sąjungos ir Vokie
tijos ir ėjo derybos tarp Sov. 
Sąjungos ir Didž. Britanijos — 
anglai atsilaikė prieš Sov. S- 
gos reikalavimus Pabatijo vals
tybių klausimu, Winstono Chur- 
chillio atsiminimuose meę ran
dame gražių atsiliepimų Pabal-'' 
tijo valstybių reikalu. Jie paaiš
kina Didž. Britanijos laikyseną 
Štai jų keletas:

"Pabaltijo valstybės turi būti 
suvereninės, nepriklausomos tau
tos..,mes, išskyrus defacto,nie
kada nepripažinome Rusijos 1941 stengiasi visomis priemonėmis 
m. sienų. Jos buvo Įgytos agre- pasauli {tikinti, jog Pabaltijo vals^ 
sijos veiksmais ir begėdišku kon - 
spiravimu su Hitleriu. Perleidi
mas Baltijos valstybių prieš jų 
valią Sovietų Rusijai prieštarau
tų visiems tiems principams, dėl 
kurių mes š{ karą vedame ir su
terštų mūsų reikalą... Išlaikymas 
Atlanto Chartos principų, kuriuos 
ir Stalinas prisiėmė, angažuoja 
mūsų garbę. Nuo to taip pat pa
reina ir mūsų Sąjunga su Jung
tinėmis Valstybėmis..."

Apie JAV, Didžiosios Britani
jos laikyseną Pabaltijos valsty
bių atžvilgiu II-jo Pas. karo me
tu, apie jų pasikalbėjimus įvai
riose konferencijose su Sov. S- 
ga ligi pokario metų neminėsiu. 
Pridursiu tiek, kad JAV apie 
savo aiškų ir griežtą nusistaty
mą nepripažinti Sov, Sąjungos 
okupacijos buvo praneSuslos ir 
lenkams, Gen. Sikorskiui. Ta pro
ga paminėtina dar ir tai, kad mū
sų spaudoje ir privačiuose pasi
kalbėjimuose daromas užmeti
mas, kad mes negerai padarėme, 
jog nesukūrėme egzilinės Lietu
vos Vyriausybės — reikia atmes
ti. Buvo bandyta egzllinę vyriau
sybę sudaryti. Bet mūsų bandy
mams nebuvo pritarimo. Lietu
vos ministeris JAV-se velionis 
P. Žadeikis 194L12.I8 d. buvo 
{teikęs Valst. Sekretoriui Cor
dell Hull notą Lietuvos Vyriau
sybės egzilyje sudarymo klau
simu. 1942 m. sausio 12 d. mi- 
nlsteris P. Žadeikis painforma
vo A. Smetoną, kad Cordell Hull 
jam pranešęs, jog jo notoje iš
keltų klausimų svarstymas esąs 
atidėtas. (Žiūr. A. Merkelio 
straipsnis "T remties Dalia (31)" 
Europos Lietuvyje, 1964.8.4. d. 
Nr. 31, p. 3).

Antrojo Pasaulinio Karo me
tu Pabaltijo valstybių padėtis bu 
vo ypačiai pavojingoje padėtyje. 
Vienas pavojingiausių momen
tų buvo tada, kai Sov. Sąjungos 
kariuomenė stūmė atgal vokie
čių kariuomenę ir antrą kart 
okupavo Pabaltijo valstybių te
ritorijas. Iš tų laikų žinomas 
Bohlen užrašytas prežidento

apsaugoti Lietuvių tautos teises 
bei interesus ir apsaugoti nuo 
eksterminacijos (plg, E.J. Harri 
son, Lithuania’s Figjit for Free- 
dom, New York, 1962, p. 59) 
Deja, Pabaltijo diplomatams ne
pavyko JAV {tikinti, kad pasiųs
tų savo stebėtojus ( Pabaltijo 
kraštus, kur sauvaliavo Sovietų 
Sąjungos kariuomenė.

Antrajam Pasauliniam Karui 
pasibaigus, po karo paliaubų, 
pradėjo aiškėti Sovietų Sąjungos 
groboniškumas. Ir JAV-seviešo- 
ji nuomonė pradėjo keistis. Iš 
palankumo, "appeasement” lai
kotarpio, buvo prieita prie vadi
namojo "šaltojo karo” periodo.
G, Kennan skelbtas "Concept of 
Containment" buvo Eisenhowe- 
rio Dulles pakeistas | "Policy 
of Liberation". Tada mūsų veiks
nių, visuomenės veiklos sąlygos 
pasikeitė. Tuo laiku buvo sudary
tas 1953.VII.27 d. "U.S, Congress
H. R. Select Committee on Com- 
munist Agression". Jam vado
vavo kongresmanas Charles J. 
Kersten. Deja, po 1956 m. Veng
rijos sukilimo nuotaikos paverg
tųjų atžvilgiu keitėsi. Visiems 
paaiškėjo, jog niekas nenorės ri
zikuoti III-jo pasaulinio karo ar 
teikti karinę pagalbą kraštams, 
kurie nori išsilaisvinti iš komu
nistinės dominacijos. Kiek vė
liau, 1959 m, JAV Kongresas pri
ėmė nutarimą, kuriuo JAV Prezi
dentas prašomas skelbti Paverg
tųjų Tautų savaitę, būtent kasmet 
trečiąją liepos mėnesio savaitę. 
Tai JAV Prezidentas kasmet nuo 
1959 metų ir skelbia.

Tad, po Lietuvos vakar, gali
me pasakyti, kad Lietuva dabar 
gyvena "Pavergtųjų Tautų Savai
čių” laikotarp|.

Žinodami, kad Sov. Sąjunga

tybės tariamu laisvu noru įsijun
gė l Sov. Sąjungą Ir kad ji orga
nizuos tariamo tų valstybių išlais
vinimo 25 metų sukakti, laisvie
ji pabaltlečiai šiemet ypačiai sa
vo veiklą suintensyvino ir ją tę
sia.

Energingai veikiant šalia Pa
vergtųjų Tautų Savaitės, šalia ne
paprastai didelio skaičiaus sena
torių ir atstovų padarytų pareiš
kimų JAV kongrese, pabaltlečiai - 
šiemet gali pasidžiaugti ypačiai 
šiais dalykais: JAV Valstybės 
Sekretoriaus priėmimu pabaltie
čių amerikiečių jungtino komi
teto atstovų vadovybės ir Atsto
vų Rūmų vienbalsiai priimta pa
garsėjusia, Monagan (nešta, rezo
liucija 416, Nors ji Senate dar 
nepriimta, bet turint galvoje, kad 
rezoliuciją 416 Atstovų Rūmai 
priėmė jos klausimu gavę iš 
Valst. Dep-to palankų raštą, mes 
turime ypačiai atkreipti dėmesį i 
jos turinj. Juo JAV Prezidentas 
primygtinai skatinamas —

"a. kad jis Jungtinėse Tauto
se ir kituose atitinkamuose tarp
tautiniuose forumuose atkreiptų, 
jo manymu tinkamomis priemo
nėmis, pasaulio opiniją į apsi
sprendimo teisės paneigimą Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos gy
ventojams ir

b. kad jis pastūmėtų pasaulio 
nuomonės svarumą remti šių 
teisių sugr|Žimą Pabaltijo gy
ventojams”.

Čia sužymėti dalykai yra pa
baltiečių siekimams prie šir
dies. Šalia to, kad JAV nepri
pažįsta Pabaltijo kraštų Įjungimo 
1 Sov. Sąjungą, už ką pabaltie- 
čiai yra nepaprastai dėkingi J A V, 
— pabaltlečiai ypačiai nori, kad 
JAV administracijos viršūnės 
savo pareiškimuose dažniau pa
vergtuosius prisimintų, kartu jų 
tarpe taip pat ir Pabaltijo tau
tas. Tuo būtų patikrinta, kad Pa
baltijo valstybių Problema yra 
gyva tarptautinėje arenoje ir ji 
yra eilėje klausimų, kurie po 
n-jo Pas. karo nėra išspręsti ir 
dėl kurių tarp Vakarų ir Rytų 
(tampa yra. Žodžiu, rezoliuci
joje trumpai išreikšti dalykai, 
dėl kurių pabaltiečiai sieloja
si ir Į ką jie kreipia savo atei
ties veiklą. Rezoliucijos įžan
goje dar yra pabrėžta, kad "esa
ma daugelio istorinių, kultūri
niu, bei šeimyninių tarp Pabal
tijo valstybių ir amerikiečių tau
tos ryšių". Tai yra ypačiai svar
bu.

Ryšium su laisvųjų pabaltie
čių veikloje pasiektais laimė
jimais ir JAV kieta laikysena 
tęsti Pabaltijo kraštų okupaci
jos nepripažinimą -- Paverg
tųjų Tautų Savaitė ir Rezoliu

Diena iš dienos
* * * b. k. naujoko užrašai * * *
KAS TAI YRA — Biuletenis? Angliškas bulletin per

imtas iš prancūzę, kaip stovi, tik ištarimas perkreiptas. Pran
cūzuose tas žodis — mažybinė forma iš lotyniško b ui la, kurio 
pirminė reikšmė — burbulas (vandens paviršiuje, lietaus lašui 
nukritus), kamuolys (dūmę), arba betkoks iškilumas paviršiuje 
(kaip pūslė delne).

Turbūt, dėl panašumo Į burbulą ar pūslę, bulla būdavo vadi
namas ir senoviškas vaškinis ar smalkinis antspaudas, prikabin
tas prie oficialaus laiško ar dokumento. Ilgainiui bullomis ėmė 
vadinti nebe antspaudus, o pašius dokumentus. Ypač tas vardas 
prigijo popiežių laiškams bei dekretams. Lietuviškai sakom po
piežiaus bulė.

Prancūzišką bulletin, stengdamies (kiek įmanoma) pamėgdžio
ti prancūzišką ištarimą, vadiname biuleteniu. Kadangi biuletenis 
yra maža bulė arba bulelė, ui tenka suprasti, kad biuletenis turi 
būti nedidelis, neypatingai svarbus raštas. Biuleteniais ud ir imta 
vadinti mažesnię už popiežių (dabar jau ir labai mažesnlę) auto
ritetų rašytiniai pranešimai. Neskalunt tų ar kitų šalutinių biule
tenio žodžio reikšmių, pagrindinė jo reikšmė, anot Websterlo — 
trumpas ar kondensuotas žinios pranešimas visuomenei, ypač pri
pažinto autoriteto išleistas; Įvykio pranešimas ar paskelbimas; 
periodinys leidinys, ypač apimąs vyksmus kokioje draugijoje.

Bet -- kodėl Šia dabar ėmė ir parūpo biuletenis? Nagi todėl, 
kad vidutiniškai kas pusantro mėnesio ateina dailiai (Vilties spaus
tuvėj!) atspausdinus leidinys, kuris savo metrikoj prisisuto: 
PASAULIO LIETUVIS — Informacinis Biuletenis...

Biuletenis? Ir dar informacinis? Informacija, vėl anot to pa
ties Websterlo, yra žinia, pranešta kitų ar įgyta paties tyrinėjimu. 
Taigi: biuletenis — žinios pranešimas, o informacija — pranešta 
žinia. Tai informacinis biuletenis išeina lyg koks akmeninis 
akmuo ar sviestinis sviesUs. Regis, toks pasakymas vadinamas 
tautologija -- dalyko apibūdinimu dviem ar keliais tos pačios reikš - 
mės žodžiais.

Bet iš viso: ar Pasaulio Lietuvis — biuletenis? Kažkaip nepa
našu. Jame nebūna žlnių-naujienų: ateina nešinas daugiausia iš ki
tų laikraščių kartojamomis senienomis, dažnokai pateikiamomis 
nei trumpai, nei kondensuotai, kaip biuleteniuose priklauso. Ir ne
siriboja jisai tik pranešimais apie vyksmus PLB organizacijoj, o 
griebiasi kitų temų, kaip apie karžygių metus, apie lietuvės moti
nos legendą, apie veiksnių kovą prieš sovietinę agresiją,apie lietu
vių ekonominę veiklą, ir t.t. Vietomis galėtum pamanyt, kad tai 
moksleivių laikraštėlis, vietomis — gal skausmingas bandymas pa
gaminti lietuvišką Reader's Digest...

Tikriausiai pasišventusi Pasaulio Lietuvio redaktorių graužia 
hamletiškas klausimas: būt ar nebūt, o jei būt, tai kuo?

cija 416 -- plačiai nuskambėjo 
pavergtuose mūsų kraštuose. Š. 
m. liepos 18 d. Tiesos N r. 167 pa
skelbta yra Mikojano, Kosygino, 
Suslovo ir kitų komunistinių va
deivų kalbos, pasakytos Taline, 
Rygoje ir Vilniuje per tariamo 
Pabaltijo kraštų išlaisvinimo 25 
metų sukakti. Jose plačiai buvo 
puolamos JAV ir puolami laisvie
ji pabaltiečiai dėl Pavergtų Tau
tų Savaitės ir Rezoliucijos 416, 
Tai parodo, kas Sovietų Sąjun
gai ypačiai nepatinka ir tai įro
do reikšmę mūsų kovos dėl lais
vės ir nepriklausomybės.

Pabaltiečių "25 Laisvės Ko
vos Metai" šauniai tad šiemet

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

>f.į • Dabartinis dividen
das Vli,/O išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
1NSURED

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

nuskambėjo Lietuvos, Latvijos, 
ir Estijos padangėse. Tiesa, tai 
ne Laisvės Varpo aidai, bet tai 
laimėjimas kovoje dėl laisvės. 
Tai gražios laisvųjų pabaltiečių 
gėlės ant žuvusiųjų dėl laisvės 
Lietuvoje kapų.

Rytdienos Lietuva — dabarti
nėmis aplinkybėmis vaizduotina, 
kaip mūsų kovos dėl Laisvės ir 
Nepriklausomybės ryžtingas tę
simas.

Mums pažįstamas buvęs Če
koslovakijos prezidentas ir vie
nas Čekoslovakijos patriarchų T 
G. Masarykas yra kartą pasa
kęs, jog didžiausia ir svarbiau
sia taisyklė politikoje yra — 
"VEIKTI". Tiems, kurie nepri
sideda prie veiklos, sakydami, 
kad nėra vilčių laisvę ir ne
priklausomybę atgauti, mes pri
mename JAV vyriausybės vardu 
šiemet Vas. 16 Dienos proga pa
reikštą {sitikinlmą Lietuvos At
stovui, kad mūsų byla galų gale 
laimės, mes primename tai, kad 
tarptautinės teisės ir moralėsbei 
teisingumo principai laimės, o 
ne tironija.

Veikime tad dėl Lietuvos. Bū
kime tikri, kad Dr. V. Kudirkos 
kartą pasakyti žodžiai išsipildys: 
Ateis tokie laikai, kad masko
liaus — nebus, BUS LIETUVA".

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
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Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

C1A GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac .............................5th 4.59,
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P.......... 5th 4.89
3. Armagnac Imp. French Brandy-....... 5th- 4.39
4. Riccadonna Vermouth 30 oz. ............Bott. 1.29

5 Zubrovka 100 nroof ..... ..........
6. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bordeaux French Wine ..............

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų jš viso pasaulio kraštų.
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Ką tik redakcijos stalą pasie
kė Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos žurnalo 
3 nr.

Nesusllaikome nepaskelbę to 
leidinio vedamojo, skirto nese
niai mirusio inž. Vytauto Pavil- 
čiaus pagerbimui.

Inžinierių ir Architektų žur
nalas {domus ir savąja mokslo 
srities informacija, bet lietuvių 
visuomenei yra žinoma, kad lie
tuviai inžinieriai ne visi yra už- 
sikasę technikos pasaulyje, bet 
gyvena visų lietuvių rūpesčiais, 
sielvartais ir laimėjimais. Tat 
tebūnie jų. mintys, išreikštos 
šiame vedamajame, paskleistos 
plačiau lietuvių visuomenėje.

Žodis priklauso to vedamojo 
autoriui:

— Pilkoje kasdienybėje yra 
daug tylaus, kuklaus ir nepastebi
mo heroizmo, nuostabios pilny
bės, Tai gali sukurti ir išgyventi 
savyje tik asmenys, pasiekę 
aukšto kultūros laipsnio, nesava
naudiškai apsisprendę ir pasi
šventę idėjai.

Jie aiškiai yra supratę, kad be 
aukos ir išsižadėjimo nebus pa
žangos kultūriniuose, visuomeni
niuose baruose ir pilnumos as
meniniame gyvenime. Juos lai
kome retais, vertingais ir atmin
tinais, nes jie nesuklupo prieš 
daug žadančią tikrovę ir joje ne- 
paskendo su nepataisomais nuos
toliais sau, be brangaus paliki
mo savo artimiesiems ir visuo
menei.

Nekalbame apie kraštutinu
mus, kas paneigia pilnesnį, tur
tingesni gyvenimą, bet apie tuos, 
kuriems gerovė yra kaipatrama, 
kaip patogumas, veržlesniam ir 
platesniam kultūriniam gyveni
mui.

Tai negausūs visų sričių kultū
rininkai, kurie neiškyla | prožek
torių šviesas ir kuriu nepažįsta 
platesnioji visuomenė, nes jų pa
vardžių nerasime laikraščių pus
lapiuose ir nematysime prezidiu
muose, nes jie nelaiko savęs už
sitarnavusiais platesnio dėme
sio. Jie nesiveržia vadovauti,bet 
prisiima dažnai pat{nedėkingiau
sią ir juodžiausią, bet ir kilniau
sią darbą — būti gyvųjų žmonių 
tomis atramomis ir sijomis, ku
rios palaiko viso bendruomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo pastatą.

palikdami save apačioje, už
marštyje.

Tai kudirkiniai stulpai, daukan 
tiškos vargo pelės, kurios ku
dirkiškai tariant pastato ir palai
ko tiltą, kuriuo patogiai gali žy
giuoti išspuošusi minia, dienos 
didvyrių vedama.

Jiems talentai bei gabumai nė
ra asmeninė nuosavybė, kas ga
lima lengvapėdiškai išeikvoti, bet 
tik didesnė pareiga ir atsakomy
bės jausmas. Dažnai pasišven- 
čiama ilgu naktiniu darbu, kad 
tik bendrieji reikalai nenukentė
tų! Jie išauklėja inteligentiškas 
šeimas. Jų vaikai išeina ne var
go, bet džiaugsmo ir pasididžia
vimo vardo vertas lituanistines 
mokyklas. Jų atžalynas eina iš
didžiai, su tikruoju savo vardu tė
vų pėdomis. Tai tikras ir vienin
telis tęstinumas, apie kur{ tiek 
daug kalbama ir posėdžiaujama, 
įrodytas gyvenimo pavyzdžiais. 
Iš jautrumo bendram reikalui jų 
namų durys atdaros posėdžiams, 
pasitarimams. Jie, reikalui esant, 
prisiima viską: redaguoja, ad
ministruoja, remia kiekvieną lie
tuvišką pasireiškimą, palaiko ry
ši su jaunimu, dalyvauja visuome - 
ninėje bei kultūrinėje veikloje.

Bet, ar daug kam rūpi bend
ruomeninio pastato pamatai ir si
jos, kol pastatas nebraška, ne
linksta ir negriūva nuo perdide- 
lio apkrovimo? Deja, tos žmogiš - 
tosios sijos ir pamatai nėra am - 
žini, nes jie yra gyvL Nusileis
kime apačion ir apžiūrėkime sa
vo visuomeninių ir kultūrinių rū
mų pamatus, nes nuo jų tvirtu
mo priklauso viskas, kuo gali
me didžiuotis ir pasirodyti prieš 
pasaul{!

Vienas iš tokių visuomeninin
kų - kultūrininkų buvo šviesios 
atminties VYTAUTAS PAVIL- 
ČIUS, buv. Technikos Žodžio re
daktorius ir lietuviškosios veik
los puoselėtojas. Jis buvo išti
kimas savo įsitikinimams, ne
svyruodamas ėjo grumstuotu gy
venimo keliu, neužkasė gautus 
iš Gerojo Šeimininko talerius ir 
talentus, bet darbščiai juos in
vestavo J didžiąsias žmonišką
sias nekintančias vertybes.

Gražesnis žmonijos ir tėvy
nės likimas yra pilkųjų nežinomų
jų didvyrių rankose. Jiems plo
jama tik uždangai nusileidus. —

Vieną vakarą mane aplankė 
retas ir mielas svečias — jau
nas kompozitorius Darius La
pinskas. Greitai prabėgo pora va
landų besikalbant apie jo darbus, 
pasiryžimus, planus Ir paties gy
venimo ar lemties daromus stai
gius bei netikėtus posūkius. Nors 
jau keliolika metų su Lapinskų 
šeima gyvenam Bostone, tik da
bar sužinojau, kad abu esam tų 
pačių panemunių valkai. Da
rius Lapnskasyra gimęs garbin
gą istorinę praeiti turinčiame 
Veliuonos miestely, vadinasi ma
no tėviškės kaimyninėj parapijoj. 
Sužinojau dar Ir tai, kad savo gi
minėj jis yra ne pirmas, nuėjęs 
tarnauti menui — jo dėdė iš mo
tinos pusės yra velionis akt. ir 
rašytojas Gasparas Velička.

Žmogus žemės kelionėj nežino 
kada j{ pasitiks laimė ar nelaimė. 
Ir komp. Darius Lapinskas, bai
gęs operos teatro sezoną Stutt
garte, Vokietijoj, iškilo automo
biliu ilgesnėn kelionėn su savo 
vienintele seserim, kuri iš Bos
tono nuvyko brolio aplankyti. Lie
tuvišką spaudą skaitanti visuo
menė buvo sukrėsta žinios apie 
du jaunus žmones ištikusią nelai
mę Ispanijoj: sunkvežimis trenkė 
{ Lapinskų automobilį ir pabėgo, 
net pirmosios pagalbos sunkiai 
sužeistiems nesuteikdamas. Stu
dentę Audronę Lapnskaitę,kars
te parvežtą iš ispanų žemės, Bos
tone palaidojom prieš penketą sa
vaičių, o dabar, nepajėgdamas 
paslėpti liūdesio, žiūriu { baisioj 
nelaimėj išlikusį gyvą mūsų jauną 
muzikinj talentą Darių Lapinską: 
galva buvusi sunkiai sudaužyta, 
regimi nuogi randai, o kairioji 
ranka ir dabar tebėra subandažuo- 
ta. Nesunku suprasti, ką reiškia 
muzikui ranka! Bostono gydytojai 
sako, kad dar truks pusė metų, kol 
Darius galės ta ranka pradėti 
laisviau skambinti fortepionu. 
Tai taip nelemtai ir atsitiko, kad 
komp. Dariaus Lapinsko planai su
sidrumstė, kaip akmeniu tėkštas 
šaltinio vanduo, nors praėjusi pa
vasari buvo ir kitaip galvota, ir 
kitaip jausta. "Niekas niekad to 
sopulio neužgesins mano šir
dy", -- prasitarė Darius Lapins
kas.

Tačiau laikas mus neša { nau
ją rytojų, { naują nežinią. Teko 
nukreipti Darių nuo sunkių išgy
venimų, teko truputj atsigr{žti į 
praeitj, reikėjo žvilgterti ir atei- 
tin, kiek ji beįmanoma žmogaus 
akim aprėpti. Iš anksto buvo su
planuoti du jo kūrinių koncertai 
Amerikoj -- spalio 10 d. NewYor. 
ke, spalio 24 d. Chicagoj. Komp. 
Darius Lapinskas jau tiek su
stiprėjo, kad rengiasi pats juos 
diriguoti. Jis tarė: "Tai šiuo 
metu ir yra mano pats sunkusis 
rūpestis".

Iš Vokietijos, kurion buvom 
patekę karo metu, Darius Lapins
kas l Bostoną atvyko teturėdamas 
16 metų amžiaus. Muziką jis pra
dėjo studijuoti pas komp. Jer. 
Kačinską. Jisai ir buvo tas vy
ras, kuris "atkasė" Dariaus mu
zikinį talentą. 1957 m. D. Lapins
kas baigė Nauj. Anglijos muzikos 
konservatorijos kompozicijos kla
sę, kurios vadovas buvo prof. 
Cooke. Baigęs mokslus Bostone,

STASYS SANTVARAS

jis tuoj išvyko j Vieną, Austrijon 
ir ten 1957-58 m. gilino kompozi
cijos meno studijas ir studijavo 
dirigavimą. Nuo 1958 m iki 1960 
m. D. Lapinskas mokėsi muzikos 
Stuttgarte, Vokietijoj.

Vokiečių senasis universiteti-

davinys — jgroti plokštelėn liet, 
tautinių šokių muziką. Zdaniaus 
orkestruotą. Visa tai turėtų bū
ti padaryta 1965-66 m. sezono 
metu, Stuttgarte. Komp. D. La
pinskas tų planų neišsižada^tiki - 
si juos įveikti, nors daug kas 
priklausysią ir nuo to, kaip su - 
gysianti sužeista ranka.

Komp. Darius Lapinskas
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LAIŠKAI; REIKŠMINGU KLAUSIMU 
DISKUSIJOS

BALIŲ TAU PERDAUG...
Sveikinu Clevelando 

Skaučių Tėvu Komitetą, iš
drįsusį rengiamą balių pa
keisti į nietus!

Baliądaug ir jie visi gra
žiems ir kilniems tikslams 
rengiami. Tačiau iu per 
daug. Nemažinant jų ver
tės, reikia mažinti ju skai
čių. Tikrai altruistinis žes- 
tas iš Skaučių Tėvų Komi
teto pusės, pasitraukti iš 
kelio kitiems ir apsiriboti 
pietų, rengimu.

Reikia tikėtis, kad ir vi
suomenė parems i y gerus 
norus ir atsilankys pas 
skautes papietauti spalio 
3 d.

ir kad lietuvių pasaulyje mes el
giamės ir galvojame kaip lietu
viai, o amerikiečių tarpe tam
pa m amerikonais, bent elgesio ir 
galvosenos atžvilgiu. Kiekvienam 
jaunuoliui ateina momentai, kada 
Lietuva pasidaro labai tolima vie
ta, labai abstrakti idėja. Jaunių 
apima, kaip kol. Jurkūnaitė buvo 
pasakius, lyg koks plėšimas iš 
dviejų pusių, kai jis pajunta, kad 
turi pasirinkt arba vieną arba ki
tą kelią, bet vis dėlto plūduriuoja 
"pakraštyje".

Sveikintinas šio klausimo tiek 
pas neolituanus, tiek kitose mū
sų organizacijose nagrinėjimas, 
ieškojimas sampratos, kurioje 
individas (lietuvis) išlikdamas 
savo prigimtyje, nebūtų trauko
mas dviejų jėgų ir nenešiotų 
dvejopo grimo. Ligšiolinė mūsų 
mokyklų, šeimų ir organizacijų 
šio klausimo bazė — būk geras 
lietuvis, nekalbėk angliškai — 
aiškiai nepilna ir nereali. O, kaip 

kreipdamasis J visus lie. Šarūnas Valiukėnas teigia: "Re
alybės negalima ilgam laikui ig- 
noruot ir nuo jos pabėgt;

Ar nerastų tikslinga, kolegos 
neolltuanai. š{, madingai tariant, 
Dlržio - Valiukėno pradėtąjį po
kalbi tęsti Dirvoje?

A. R., Cleveland

Naktibalda VIII, L.S.T. KorpI 
Neo-Lithuania vasaros stovyklos 
Eik Lake, Mich. .laikraštis 8 nr. 
talpina Šarūno Valiukėno repliką 
Antano Dlržio paskaitai, skaitytai 
minėtą stovyklą atidarant. Deja, 
Naktibalda nedavė paskaitos 
teksto, nė jos santraukos, todėl 
sunkoka referento mint| pasekti. 
Jojo oponentas, Šarūnas Valiukė
nas, savo replikoje perteikia ke
letą A. Dlržio teigimų, būtent: 
"Aš sutinku su kolega, kad "tau
tybė yra gyvoji žmogaus jėga", 
kad pilnas lietuvlškufnas be lie
tuvių kalbos neįmanomas". Ta
čiau savo ruožtu Šarūnas Va
liukėnas pareiškia:

H
• ••

tuviškosios jaunuomenės tėvus, 
sakau, kad mums.tremties val
kams, yra daug ir daug abejonių 
dėl mūsų tautos, dėl mūsų pri
gimties. Jums, Lietuvoje užau
gusiems, sunku suprasti, kad mes 
egzistuojame dviejuose pasau
liuose — lietuvių ir amerikonų;

V.J.
Chicago

nis miestas Tuebingenas buvo ta 
vietovė, kur D. Lapinskas pradė
jo savarankišką muzikini darbą. 
Čia jis gyveno ir dirbo ištisus 
1960 metus. Prof. Vacį. Biržiška 
buvo atradęs, kad būrys Lietuvos 
jaunimo Tuebingeno universitete 
studijavo jau XVI a. Žinoma, dau
giausia tai buvo didikų ir bajorų 
vaikai. Nemenką kiek| lietuvių 2- 
jo pas. karo audra taip pat buvo 
atbloškusi { Tuebingeną — ten 
yra likę gana gilūs mūsų buvimo 
pėdsakai. D. Lapinskas vienerius 
metus čia buvo muzikinės dalies 
vedėjas žinomam Schuberto te
atre. Jis dirigavo orkestrą ir ra
šė palydimąją muziką dramos vei
kalams. Kleist, Goethe, Shakes- 
peare, Sartre, Hauptmann ir kt. 
buvo tie autoriai, kurių veikalams 
muzikini palydą sukūrė komp. 
Darius Lapinskas. Tuebingeną jis 
mini geru žodžiu, nes ten buvusi 
ir kūrybinga nuotaika, ir vokiška 
darbo rimtis, ir orkestras, ku
riam pats dirigavo, sudarė Stutt- 
garto Filharmonijos muzikai.

1961 m. D. Lapinskas persikė
lė dirbti { Stuttgarto operos te
atrą ir, kaip dirigento asistentas, 
dirbo ten iki 1965 m. sezono pabai
gos. Stuttgarto opera yra viena 
pirmaujančių Vokietijoje — tie 
patys solistai dainuoja Berlyne, 
Hamburge, Muenchene, lankosi 
žymūs dirigentai ir geresnieji 
Amerikos dainininkai.SuStuttgar
to operos teatru komp. D. La
pinskas gastroliavo Paryžiuje, 
o šiemet turėjo vykti { Atėnus, 
Graikijon. Teatro sezonas — 
10 mėnesių, panašiai kaip būda
vo nepr. Lietuvos Valst. Teat
re. Vadinasi, darbo būna iki kak
lo! D. Lapinskui Stuttgarto ope
roj teko dirbti su solistais, su 
chorais ir su scenos orkestru. 
Padirigavęs savo kūrinių kon
certus New Yorke ir Chicagoj, 
jis rengiasi grįžti j Stuttgartą, 
nes jo sutartis galioja dar viene- 
riems metams. Nežinia tik, kaip 
reikėsią dirbti su sužeista ran
ka, kaip | tai pažiūrėsianti Stutt
garto operos teatro direkcija...

Ar yra galimybių pasilikti Vo
kietijoj ir šoktelti pakopą aukš
tyn? Į tą klausimą komp. D. La
pinskas atsakė teigiamai. Girdi, 
būtų galima gauti dirigento vie
tą kuriame nors mažesniame vo
kiečių teatre. Į didžiuosius teat
rus esą sunkiau jaunam dirigęn- 
tul patekti, nes ten yra Įsitvir
tinę žinomi ir vyresni dirigen
tai. Atsitiktinimų ir progų bū
ną ir didžiuosiuose teatruose, 
tačiau tai lemią ne tik muzi
kiniai sugebėjimai, bet nemenka 
dalimi lemtis, o gal ir laimė...

Be darbo Stuttgarto operos te
atre, D. Lapinskas turi ir kitų 
planų. Tie darbai priklauso lie
tuvių muzikinio gyvenimo ra
tui. Visų pirma teksią surepe
tuoti su orkestru ir plokštelėn 
{dainuoti bei {groti tenoro Stasio 
Baro dainas ir arijas. Kitas už-

Dirbdamas Vokietijoj, Darius 
Lapinskas daug laisvalaikio va
landų skyrė kompozicinei kūry
bai. 1960-65 m. laikotarpy jis pa
rašė Koncertą vargonams, stygi
niam orkestrui ir mušamiesiems

instrumentams, du dainų ciklus, 
kurie yra naujiena mūsų muzi
kinėj literatūroj: Metų laikai, 12 
dainų su fortepionu, kurių teks
tai yra japonų lyrika, ir antras 
ciklas, 5 dainos su simfoniniu or. 
kestru — kinų lyrika. Be to, jau
nasis kompozitorius sukūrė 3-jų 
dalių forteplono koncertą 2 v, 
baletą Daivą (Eglės, Žalčių ka
ralienės, motyvais), Daivos 
orkestracinę siuitą, Mergaitės 
dalią — 12 liet, liaudies dainų 
su simfoniniu orkestru, O.V. de 
L, — Milašiaus Septintąją vie
natvės giesmę — rečitatyvą ir 
ariją, pluoštą lietuviškų ir vokiš
kų dainų, minėtas muzikines {tar
pas dramos veikalams, Mainzo 
televizijai pantomimą Menand- 
ros Schiedsgerlcht ir kt. Šiuome 
tu rengiasi rašyti smuiko koncer
tą, kuris yra pažadėtas olandų 
smuikininkui Nils Nilson’uL "Su
žalota ranka, — su šypsena sako 
D. Lapinskas, — privers mane 
daugiau atsidėti kompozicijos me
nui".

Iš tarpo minėtų D. Lapinsko mu 
zikinių kūrinių gyveniman žengia 
Mergaitės dalia — 12 liet, liau
dies dainų, kurias plokštelėn jdai - 
navo, pačiam autoriui diriguojant 
simfoninj orkestrą, op. solistė 
Aldona Stempužienė, Porą kartų 
man jau teko tos plokštelės dai
nų paklausyti. Staigmena buvo tai, 
kad lietuvių liaudies daina gali 
taip autentiškai, taip darniai 
skambėti modernaus orkestrinio 
akompanimento fone. D. Lapins
kas, berods, yra teisingas, kai 
jis teigia, kad liet, liaudies dai
nos savo ritmais ir melodijom 
yra vertingas atradimas ir mo
derniam kompozitoriui. Aldonos 
Stempužienės - Dariaus Lapins
ko minima plokštelė netrukus tu
ri pasirodyti muzikos dalykų par _ 
duotuvėse.

Komp. D. Lapinskas savo kom- 
pozicinėj kūryboj vartoja laisvą 
dvylikos tonų sistemą. Imdamas 
klasikinę formą vienam ar ki
tam didesniam kūriniui, jis ieško 

(Nukelta { 4 psl.)

TAUTIETI, LIETUVI!

AR GIRDĖJAI
kas bus šįmet, lapkričio (November) 13-tą dieną? Bus MANIFES- 
TACUA New Yorke, Madison Squarę Garden, ir bus ŽYGIS Į JUNG
TINES TAUTAS! Tai bus pats didžiausias mūsų atsakymas rusams 
bolševikams, kurie šią vasarą mėgino pasididžiuot, kad jau 25 me
tai viešpatauja Lietuvoj, lyg kokioj Afrikos ar Azijos kolonijoj.

DVIDEŠIMT TŪKSTANČIŲ mūsų,kitųpabaltiečiųir mūsų drau
gų amerikiečių tą šeštadieni, lapkričio 13 dieną, 12 valandą susirinks 
{ Madison Square Garden ir didžiu balsu pasakys: Gana laukti! Lai
kas likviduot kolonializmą ir pačiam Europos vidury, prie Baltijos 
krantų!

Iš ten mūsų gretos žygiuos per New Yorko gatves iki Jungtinių 
Tautų, rodydami tą reikalavimą visų valdžių ir viso pasaulio spau
dos atstovams, kad Išnešiotų žinią apie j{ po visus kraštus.

NetyĮėjom per visus 25 metus apie rusų nusikaltimus Lietuvoj, 
bet kol nusikaltimai nesibaigia, mums reikia stipriau ir stipriau 
šaukti: štai nusikaltėliai! Sulaikykim juos!

Mūsų turi būti DVIDEŠIMT TŪKSTANČIŲ toj manifestacijoj. 
Tautieti, ar būsi? BŪK! Užtark Lietuvą sunkiuose jos laikuose! 
Būk ir padėk žadint žmoniją prieš rusų bolševikų daromas neteisy
bes!

O jei ir negalėtum būt, tai padėk kitiems padaryt, kad manifes
tacija išeitų didelė ir garsi. KOMITETAS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBEI ATSTATYTI, kuris rūpinasi tos svarbios manifes
tacijos sušaukimu, turi stipriai pasidarbuot. Jauni ir narsūs yra ko
miteto vyrai. Daugumas patys Lietuvos nematę, Amerikoj gimę, ki
tų ir tėvai jau Amerikoj gimę. Bet kai tėvai ištikimi lietuviai, tai ir 
šitie jauni vyrai, Amerikoj užaugę ir mokslą išėję, jaučia didžią pa
reigą senajai tėvynei, ten priespaudoj gyvenantiems tautiečiams. Jie 
dirba išsijuosę, --ui argi galima jiems nepadėt?

Gali suprast, kad toki dideli triukšmą sukelt dėl Lietuvos rei
kia ne tik daug prisirengimo, bet ir pinigo. Didelė ir garsi vieta 
Madison Sųuare Garden, ir Ji gera vieta tokiai manifesucljai. Kad 
ją turėtum, reikia brangiai užmokėt. Užmokėsim. Bet rengėjai už tą 
vietą turi mokėti jau dabar. Dabar reikia apmokėti garsinimus ir 
visas klus organizavimo išlaidas.

Skubiai sumeskim pinigų lapkričio 13 dienos manifesucijos iš
laidoms. Parodykim, kad visi lietuviai esam su manifesuclja, — 
ne tik tie, kurie tą dieną tenai būsim,o visiškai visi! Taigi, tau
tieti,

nelauk,
kol galėsi nuurt, ką darysi tą lapkričio tryliktosios šeštadieni, 
o prisidėk prie manifestacijos rengimo dabar!

Dabar imk doleri, du, penkis ar, jei išsigali, ui ir dešimti, ir 
siųsk, pasinaudodamas atkarpa. Ček| rašyk vardu: Committee
To Restore Lithuania’s Independence.

Lietuvi! Žygiuok už Lietuvą su visais lietuviais!
Dėkojam už greitą prisidėjimą.

Finansų Komisija: 
ANTANAS REVENTAS, pirmininkas 
ANTANAS DIRŽYS, iždininkas

KOMITETAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI ATSTATYTI

29 WEST 57th STREET • NEW YORK, N. Y. 10019 
Tenth Floor Code 212 Tel. 752-0099

Siunčiu $

Vardas, pavardė

Adresas
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Sol. Aldona Stempužienė dainuoja Reutlingene Pabaltiečių Draugijos suruoštame koncerte, diriguojant 
D. Lapinskui.

Pokalbis su Icomp. Darium Lapinsku

(Atkelta iš 1 psl.) 

naujo pasisakymo, naujųmuziki- 
nių minčių ir sąskambių, daug dė
mesio kreipia J ritmų slinktis ir 
vystymąsi, nevengia temųkarto- 
jimo, nes anot jo žodžių, temos 
kartojimai turi savo reikšmę, jie 
padeda klausytojui giliau Įsijaus
ti Į muzikos kttrinĮ. Ir moderni- 
nėj muzikoj esą labai svarbūs 
elementai -- melodija ir rit
mas. Jis pats labai domisi liet, 
liaudies dainom, kurios esančios 
turtingos melodijom ir ypač rit
mais. Dvasia plazdanti, lyg saka
las, D. Lapinskas labai norėtų 
ir savo indėlj palikti liet, muzi
kinėj kūryboj. Žinoma, origina
lų gyvybingą, nepakartotą ir ne
pakartojamą...

Vincas Rastenis, mane ragin
damas nepražiopsoti pašneke
sio Bostone su naujai kylančiu 
muzikiniu talentu, pasirodo, be
sąs gavęs Įdomią žinovo nuomo
nę apie Dariaus Lapnsko kūry
bą. Tą V. Rastenio laiško pa
straipą čia • ir cituoju, tikėda
mas, kad nesulauksiu rūgonių: 
"Dar prieš aną automobilinę tra
gediją man teko susidurti su Da
riaus Lapinsko vardu. Stempu
žienė buvo atsiuntusi man savo 
plokštelės kopiją ir klausėm jos 
su Vaclovu Nelkybeliu, čekų kom
pozitorium, kuris anais metais 
parašė "Dainą Suite” iš lietuviš
kų melodijų (yra išspausdinta ir 
Įgrota juostoj). Taigi klausėm 
plokštelės, Stempužienės Įdai
nuotos, D. Lapinsko aranžuotos. 
Nelkybelis apie pirmosios dalies 
vidurį ir sako: "Marvelous! Ex- 
celent!” Lapinskas yra kažkas 
tarp Stravinskio ir Bartokol 
Plokštelė — uniąuel Verta dėti 
visas pastangas išleisti geroj fir
moj. Klausė, ar Lapinskas neat
važiuos Amerikon. Sakiau, girdėt 
kad žada pasirodyt. Štai, dabar jis 
čia. Neplanuota proga...”

Atbėga, tiesiog atskrenda ir 
komp, Dariaus Lapinsko koncer
tai Amerikoj, skiriami lietuvių 
visuomenei. Kaip minėta, pirma
sis Įvyks Brooklyne, N.Y., Walt 
Whitmano auditorijoj, spalio 10 
d. 4 vai. po pietų. Salė esanti 

gera koncertui -- ten gastroliuo
janti ir Bostono Simfonija. Ant
rasis koncertas yra rengiamas 
Chicagoj, Marijos Aukšt. mokyk - 
los salėj, spalio 24 d., 3 vai. po 
pietų. Trečiasis bus surengtas- 
Clevelande, Chio, 1966 m. pava
sari. Mane gerokai stebina ap
linkybė, kad niekas iki šiol ne
siėmė iniciatyvos surengti D, 
Lapinsko kūrinių koncerto K Bos
tone, kuriame jis gimė kaip mu
zikas. Galimasdalykas.kadirčia 
bus apie ui pagalvou.

Dabar, spalio mėn., D. Lapins
ko rengiamų koncertų programa 
yra tokia: Mergaitės dalia — 12 . 
liet, liaudies dainų, palydimų sim 

IŠ MŪSŲ MUZIKŲ PADANGĖS
Iš tremties atvykusiems 

vyresnio amžiaus lietu
viams muzikams ligi šiol 
retai kam pavyko įsibrauti 
į Amerikos muzikos meno 
arba šio mokslo įstaigas ir 
dirbti savo profesijos prak
tinį arba pedagoginį muzi
kos darbą. Net n buvusieji 
Lietuvos aukštosios muzi
kos mokyklos mokytojai ir 
profesoriai JAV buvo pri
versti griebtis arba vargo- 
ninkavimo amato arba vers
tis nuobodžiomis privačio
mis pamokomis. Gabiam, o 
ypač noro turinčiam mūšy 
tremties jaunimui retkar
čiais pavyksta įsibrauti ir 
šioje šalyje i granito apka
sais ąpsitvirtinusią muzikos 
sritį.

Šio mėnesio pradžioje 
garsioji Amerikos Metropo
litan opera j savo muzikų 
eiles priėmė jauną smuiki
ninką Herkulį Strolią. šis 
jaunas vyras muziką buvo 
studijavęs Bostono konser
vatorijoje. Būdamas dar 
mažas muzikos mokytojo 
savo tėvelio Juozo Strolios 
per eilę metų muzikaliai 

foninio orkestro; jas dainuos Al
dona Stempužienė; fortepiono 
koncertas, taip pat simfoninio 
orkestro palydimas, kurĮ skam
bins pianistė Aldona Kepalaitė; 
Milašiaus Septintoji vienatvės 
giesmė -- rečiutyvas ir arija 
su orkestru bus dainuojama Aid. 
Stempužienės; Daiva, orkestrinė 
siuita. Koncertų dirigentas — 
pats Darius Lapinskas.

Kūrybinė liepsna skaidrina ir 
turtina žmogaus gyvenimą. Te
gu ji būna atgaiva po sunkių iš
gyvenimų D. Lapinskui! O jo 
muzika visų pirma tegu prigyja sa 
voj tautoj, lietuvių širdyse!...

paruoštas Herkulis yra 
daug koncertavęs Vokieti
joje (Drezdene, Leipcige,

Muz. Herkulis Strolia

Detmolde ir kitur) lietuvių, 
vokiečių ir anglų koncertuo
se, per Londono BBC radi
ją, o tuojau atvykęs iš 
tremties j JAV smuikavo 
Chicagos televizijoje, kur 

yra gavęs garbės diplomą ir 
aukso laikrodį dovanų. Po 
studijų šioje šalyje pašauk
tas j kariuomenę Herkulis 
buvo priimtas į VH-sios 
amerikiečių armijos simfo
ninį orkestrą, su kuriuo yra 
aplankęs koncer tuoj ant 
daugelį Vakarų Europos 
didmiesčių. Apšigy v e n ę s 
New Yorke, jis buvo pri
imtas į Saint Cecil simfoni
jos orkestrą koncertmeiste
rio pareigoms.

Be savo muzikinių parei
gų Herkulis Strolia daug 
laiko yra skyręs lietuviškos 
kultūros palaikymo ir kė
limo darbui. Jis yra ne tik 
koncertavęs lietuvių paren
gimuose, bet, reikalui esant, 
šioje šalyje yra daug kur 
šokęs lietuviškus tautinius 
šokius ir dainavęs lietuviš
kuose choruose, šiandien 
dar prisimenama, kaip Her
kulis Strolia, vos 9-10 me
tų amžiaus vaikas, daug 
kur yra koncertavęs su sa
vo a. a. mamyte dainininke- 
soliste, su savo vyresniai
siais broliais Vytautu ir 
Faustu ir tėveliu Juozu 
Strolia. Tai būdavo, tary
tum, natūralūs vienos šei
mos muzikų kvinteto kon
certai. šiandien šis buvęs 
kvintetas yra išsiskirstęs: 
dainininkė Strolienė mirė 
Vokietijoj, o likę gyvieji 
kiekvienas dirba vis kitur 
ir vis kitokį muzikos darbą. 
Faustas Srola veda Chica
gos Lietuvos Vyčių chorą, 
padeda lietuvių operai, kon- 
servatorij o j e studijuoda
mas muzikos pedagogiką. 
Atseit, ruošiasi tapti moky
toju ir kuria nuosavą šei
mą. Vytautas Strolia, bai
gęs Bostono universiteto 
muzikos skyrių, veda lietu
vių operetės chorą Brookly
ne, groja New Yorko sim
foniniame orkestre, kartais 
diriguoja Five-Tovvn ir ki
tų simfoniniii orkestrų kon
certus, o atliekamu laiku 
rengia lietuviškai studenti
jai ir šiaip visuomenei pa
vyzdžiais pailiustruojamas 
paskaitas iš muzikos sri
ties. šalia viso to, Vytau
tas Strolia ruošia lietuviš
kos diskologijos studiją.

Visų čia suminėtų jaunų 
lietuvių muzikų tėvas ir bu
vęs ilgametis jų muzikos 
mokytojas Juozas Strolia, 
atsisakęs nuo visų vargo- 
ninkavimo ir chorų vedimo 
darbų ii' nuošaliai laikyda
masis nuo muzikinio mono
polio Chicagoje, dirba dau
giausia muzikos publicisti
kos ir muzikologijos srity
je. Be to, taip pat verčiasi 
muzikos pamokomis, spau
dai rengia savo muzikos 
kūrinius ir ruošia studiją 
apie muzikos svetimybes, 
patekusias į mūsų religinę 
ir pasaulinę daugiausia vo
kalinę muziką.

K. Bražionis

HAMILTON
PAGERBĖ VISUOMENĖS 

VEIKĖJUS

Rugsėjo 18 d. Onos ir Po
vilo Savickų 15-kos metų 
vedybų sukakties proga, su
tartu laiku į sukaktuvinin
kų namus suvažiavo gausus 
būrys lietuvių iš Hamilto
no, Toronto, Delhi ir St. 
Catharines. Kelių minučių 
bėgyje erdviame rūsyje bu
vo paruošti stalai. Sukaktu
vininkai tokios staigmenos 
nesitikėjo, labai susijaudi
no tokiu antplūdžiu bičiulių 
bei pažįstamų.

Nenuostabu, kad O. ir P. 
Savickus pagerbė ne tik 
vietiniai hamiltoniškiai, bet 
ir iš tolimesnių miestų lie
tuviai. Savickai yra žymūs 
visuomenės veikėjai, jų var

APRŪPINKITE SAVO ARTIMUOSIUS 
IR GIMINES

ŽIEMAI IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS MAISTU; 
DELIKATESAIS, VYNU:

• BE PRIEKAIŠTŲ SKONIU IR RŪŠIMI,
• BE PRIEKAIŠTŲ KAINA.
• GAUSUS ĮVAIRUS PASIRINKIMAS.

(MILTAI, RYŽIAI, CUKRUS, KRUOPOS, SVIESTAS, 
DEŠROS, KAVA, ARBATOS, KAKAO, MEDUS IR 

KITA).

APLANKYKITE MŪSŲ PARODOS SALĘ, IŠSI
RINKITE, ATŽYMĖKITE DOVANAS SAVO GIMI
NĖMS. PRADEDANT AUTOMOBILIAIS IKI PŪKI
NIAIS ORENBURGO ŠALIKAIS, VILNONĖMIS ME
DŽIAGOMIS IR KT. DAUGELIUI PREKIŲ KAINOS 
SUMAŽINTOS.

UŽSAKYKITE KELIALAPIUS PABUVOTI 12-KĄ 
DIENŲ POILSIO NAMUOSE KAUKAZE, KRYME, 
RYGOS PAJŪRYJE IR PRIE MASKVOS.
REIKALAUKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South, 
New York, N. Y. 10003 

Telefonas 228-9547
VEIKIANČIU SUSITARIMU SU FIRMOMIS

I’ACKAGE EXI’RESS AND TRAVEL AGENCY, INC. 
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 

GRAMERCY SHIPPING CORP. 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC

(Visi skyriai) mūsų įgalioti priimti užsakymus Sovietų ga
minius dovanoms, o taip pat priimti rezervacijas KELIA
LAPIAMS į kurortus-sanatorijas SOVIETŲ SĄJUNGOJE.

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ 

KAILIŲ PREKYBĄ 
ĮVAIRŪS KAILIAI 

”SPARTA” atstovybę 
RADTJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS
MUZIKOS NAMUS

PIANAI IR VARGONAI
Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505

Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

das plačiai žinomas ir yra 
gerbiami asmenys plačios 
visuomenės. O ir P. Savic
kai yra ne tik malonaus bū
do, bet kartu giliai sieloja
si ir remia Lietuvos laisvės 
kova. Dideli rėmėjai spau
dos ir lietuviškų knvgų my
lėtoji. Povilas Savickas 
vra SI,A 72 kuopos narys. 
Sukaktuvininkų garbei bu
vo pareikšta daug šiltų žo
džiu.

Sukaktuvininkai buvo ap
dovanoti vertingomis dova
nomis. O. ir P. Savickai vi
siems dalyviams už sveiki
nimus ir dovanas išreiškė 
padėką. Dalyvis

I NEPAMIRŠKIT

ATNAUJINTI

DIRVOS 
PRENUMERATĄ! I

(2)
Viskas prasidėjo kaip bana- 

liškame špionažo romane, nuo 
smulkaus skelbimo, atspausdinto 
Ankaros laikraštyje:

"Britą ambasada savo pirma
jam sekretoriui ieško šoferio".

Prisimenu visą sceną iki smulk
menų. Aš buvau Įsitaisęs Anka- 
ra-Palas viešbučio halėje. Ne
žiūrint išklotų kilimų, grindys 
einant nemaloniai grlgždėjo, ta
čiau Ankara - Palas buvo pir
mos rūšies viešbutis šiame 
mieste ir aš neĮsivaizdavau ki
tos vietos, kuri būtų garbinga pri
imti mane -- kawassą Elyezą 
Bazną. Žinokite, kad kawass yra 
visokiems patarnavimams pasi
ruošęs žmogus, arba kitaip sa
kant, visai nereikšmingas žmo
gus. O aš negalėjau pakęsti bū

ti nereikšmingu. Štai kodėl lals 
valaiklu Įsitaisydavau Ankara- 
Palas halėje, užsisakydavau ka
vą su likeriu ir paprašydavau 
paduoti užsieninius laikraščius. 
Tada patarnautojai, panašūs ka- 
wassai kaip ir aš, man žemai 
lankstydavosi ir aš buvau lai

mingas.
Bet ta diena nebuvo panaši Į 

kitas. Nei kava, nei likeris, nei 
tarnų lankstymasis nepašalino 
mano liūdnų minčių. Aš rimtai 
buvau susimąstęs dėl savo gy
venimo. Man buvo 38 metai am
žiaus ir nebuvo jokios priežas
ties, kad gyvenimas man bėgtų 
monotoniškai ir beprasmiška L 
Banališkas kavasso gyvenimas 
man kėlė nerimą.

Aš slėpiausi už laikraščio ne
pajėgdamas jo skaityti. Mane kan
kino mintis, kad mano gyveni
mas man bėga, kaip smėlis tarp 

pirštų ir aš save apgaudinėju, 
Įsivaizduodamas, kad turiu to
kią pat vietą halėje, kaip ir ki
ti turtingi klientai.

Kodėl aš pasidariau kawass? 
Dėl to, kad buvau žemos kil
mės ir neišmokau nieko kito 
kaip vairuoti automobilius. Aš 
pradėjau tarnybą kaip šoferis- 
kambarinis pas Jugoslavijos am
basadorių Jankovic. Jis gerdavo 
daug ir man buvo geras. Kartą 
jis pasakė:

— Elyesa, aš vakar girdėjau 
jus dainuojant, kai valėte auto- 
mobilĮ. Jūs turite gerą balsą 
ir reikėtų jĮ lavinti.

Aš Įstojau Į konservatoriją, 
lankydamas dainavimo klasę du 
vakarus per savaitę. Mano pro
fesorius buvo vokietis Klein ir 
man ypač patiko operų arijos. 
Paskui aš apsivedžiau. Aš esu 
musulmanas ir buvau užaugin

tas senose tradicijose, kurios 
sako, kad žmona turi dirbti ir 
gimdyti vaikus. Mano žmona buvo 
kiek kitokia, bet aš mylėjau vai
kus, kuriuos ji man davė. Aš nu
sipirkau foto aparatą ir kartą pa
rodžiau ambasadoriui Jankovic 
savo vaikų nuotraukas.

— Jūs mokate gražiai foto
grafuoti.

Aš tada nežinojau, kad turiu fo
tografavimui gabumus ir vieną 
dieną tai pakeis mano gyvenimą.

Septynerius metus išbuvau šo
feriu pas ambasadorių Jankovic. 
Mano didžiausia ambicija buvo 
pasidaryti dainininku. Pagaliau 
pasitraukiau iš tarnybos norėda
mas Išbandyti laimę prieš publi
ką. Mano pirmasis koncertas Įvy
ko Instanbule. Publikai nepatiko 
mano arijos ir niekas daugiau 
nepasiūlė dainuoti. Aš vėl pasi
dariau kawass, ŠĮ kartą paspulk. 
Class, JAV karinj attache. Pul
kininkas gerdavo dvi bonkas 
whisky per dieną ir būdavo visą 
laiką girtas. Jo žmona buvo jau
na ir graži ir mėgdavo lošti po- 
ker{. Ji taip pat mėgdavo dirbti 
sode ir po savo suknele nieko ne
nešiojo. Ji maudydavosi du kartu 
per dieną. Jos akyse aš buvau tik 
kawass, naudingas paruošti vo
nią. Ji nesivaržydavo manęs ir.

norėdamas išvengti skandalo, tu
rėjau pasiliuosuoti.

* Aš pasidariau kawasspas vokie
čių ambasados patarėją Jenke, 
kuris buvo vedęs Ribbentropo se- 
serĮ. Aš bauvau jo tarnu 1942 me
tais iki 1943 m. pradžios. Aš ne
sivaržiau skaityti savo šeiminin
kų laiškus, tarnybinę ir privačią 
korespodnenciją. Visi kawass tai 
daro. Ir kai vieną kartą pradėda
vo, nebegalėdavo toliau susilaiky
ti. Aš nufotografavau keletą laiš
kų, norėdamaspasigirti savo žmo' 
nai, kaip aš laisvai elgiuos pas 
Jenke. Sallone lšsitlesdavau 
sofoje, kojas padėjęs ant minkš
tų pagalvėlių ir gurkšnodamas 
šeimininkų konjaką, tokioj pozoj 
save nufotografuodavau. Aš saky
davau žmonai, kad kada nors ir 
mes turėsime tokĮ butą.

Paskui pastebėjau, kad amba
sadoje mano kambarėlyje buvo pa
daryta krata. Ar vokiečiai paste
bėjo, kad aš skaitau jų laiškus. 
Gal jie Įtarė, kad šnipinėju?

Patarėjas Jenke man pranešė, 
kad turĮs atsisakyti nuo mano pa
tarnavimų ir, kitaip sakant, man
dagiai išmetė pro duris. Aš buvau 
Įžeistas. Jis su manim pasielgė 
kaip su paprastu vagišium. Dabar 
atsisėdęs Ankara - Palas halėje 
visa tai mąsčiau ir nervinausi.

Aš buvau niekas kitas, kaip tik 
klausyti kitų Įsakinėjimus, pa
duoti gėrimus, valyti automobilĮ, 
paruošti vonią ir mane be žodžio 
galėjo išmesti pro duris.

Kodėl vokiečiai manimi nepa
sitikėjo? Dėl to, kad Ankara buvo 
neutralioje teritorijoje ir čia prie
šai vedė tarpusavyje slaptą karą, 
šnipinėdami vieni kitus. Man ki
lo idėja, kodėl aš negaliu pasida
ryti šnipu? Si tarnyba turėtų būti 
gerai apmokama. Aš norėjau bū
ti galingas ir didesnis už kitus. 
Tam aš buvau tinkamas. Aš bu
vau tylus, pralĮsdavau nepaste
bėtas, buvau kantrus, kaip ir vi
si kawass.

Pats likimas man parodė kelią. 
Staiga mano akys sustojo laikraš
tyje ties skelbimu:

"Britų ambasada savo pirma
jam sekretoriui ieško šoferio".

Sujaudinus vaizduotės, aš ap
leidau Ankara-Palas. Prieš mane 
atsivėrė naujas kelias ir iš anks
to aš sutikau rizikuoti visais jo 
pavojais.

(Bus daugiau)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• ProfAlgirdas J. Grei
mas, baigęB savo viešnagę 
Amerikoje, rugsėjo 21 d. 
išskrido iš Chicagos į Mon- 
trealj, o iš ten atgal į Pa
ryžių.

Prieš išskrendant į Eu
ropą, prof. A. J. Greimas 
su ponia apsilankė Cleve
lande pas p. Bagdonaitę, p. 
Greimienės seserį. Ta pačia 
proga svečiai apsilankė ir 
Dirvos redakcijoje.

• Kun. Petras M. Urbai
tės S.D.B., Lietuvių Selezie- 
čių Įstaigos Italijoj atsto
vas, apleisdamas Cleveląn- 
dą nuoširdžiai dėkoja šios 
apylinkės veikėjams už pa
tirtą prielankumą ir vi
siems bendradarbiams bei 
aukotojams už konkrečią 
dosnią paramą.

Kun. P. Urbaitis apgai
lestauja, kad dėl laiko sto
kos, negalėjo asmeniai ap
lankyti dar kitų skaitlingų 
rėmėjų ir bičiulių. (Kun. P.
M. Urbaitį iki lapkričio 7 
dienos galima laiškais pa
siekti per Balfo Centrą — 
Brooklyne).

• Lietuvių Saleziečių 
įstaigai remti Clevelande 
visuomenininkų pageidavi
mu ir nuoširdesnių Europos 
jaunimo bičiulių pritarimu 
organizuojamas komitetas

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI,
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 

vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

INSURED SAVINGS

HOME and
REMODELING 

LOANS

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 E»st 185th St.
EN 1-1763 KE 1-7770

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju: p.p. J. ir K. Tallat-Kelp- 

šams, p. Al. ir Ant. Mikoliūnams, p. Macijaus
kienei, p. čepukaitienei, p. Natkevičienei ir p.p. 
V. ir M. Apaniams, kurie mane užjautė ir pa
guodė ar savo aplankymu ligoninėje arba linkė
jimais geros sveikatos ir dovanomis.

Dėkoju visiems mane paguodusiems ligoje.
Mėta Tamulis

dar daug kam mažai pažįs
tamai, lietuviškai mokslo 
įstaigai Europoje efektin
giau paremti.

Kun. Petras Urbaitis ir 
Petras Zigmantas iš anks
to dėkoja visiems, kurie vie
naip ar kitaip prisidės prie 
šio sumanymo įgyvendini
mo.

• Metmenys, tik ką pasi- 
sodžiusį jaunosios kartos 
kultūros žurnalo 9 nr., ga
lima įsigyti ar užsisakyti 
paštu Dirvoje.

Kaina —1.50 dol.

• LTM Čiurlionio Ansam
blio balius Įvyks š. m. spa
lio 16 d., šv. Jurgio para
pijos salėje. Bilietus gali
ma įsigyti pas A. Penkaus- 
ką telef.; 486-3228 arba V. 
Plečkaitį telef. 731-7699.

SPORTO DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Centro Valdyba pasitarus su 
daugeliu sporto darbuotojų, nuta
rė šaukti visuotinĮ sąjungos su
važiavimą - konferenciją. Pri
brendo būtinas reikalas nuodug
niai peržiūrėti sąjungos organi
zacinius reikalus, padaryti rei

kalingus pakeitimus, peržiūrėti 
ir papildyti naujus projektus, be 
kurių tolimesnis darbas vargu 
ar būtų įmanomas.

Iškilo eilė techninių klausi
mų, kuriuos metiniuose suvažia
vimuose nespėjame persvarsty
ti ir kurie taip pat yra reikalin
gi stambesnių reformų.

Todėl ir kviečiame visus są
jungos valdomuosius organus, 
klubų vadovybes ar jų atstovus ir 
atskirus sporto darbuotojus at
vykti suvažiavlman.

Jei dar mums rūpi lietuviško
jo sporto reikalai, dalyvaujime 
visi nuoširdžiai aptarkime visus 
sąjungos reikalus.

Suvažiavimas įvyks spalio 
mėn. 16-17 dienomis Clevelande, 
Čiurlionio Ansamblio namuose 
(10908 Magnolia Dr.), Posėdžių 
pradžia šeštadieni spalio 16 d. 
1 vai. po pietų punktualiai.

Dar kartą visus prašome įsi
dėmėti vietą ir laiką ir laukia
me visų suvažiavime - konferen • 
ei joje.

Centro Valdyba

VYRAI!
ĮRANKIŲ GAMINTOJAI 

IR MECHANIKAI
Pastovus darbas, moder

niškos priemonės, geras at
lyginimas, apmokamas 
draudimas ir atostogos. 
Privalo būti patyrę. Skam
binti Joe Ronay DI 1-8100. 
CUYAHOGA STAMPING 

COMPANY
10291 HARVARD AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 
<103-105)

CLEVELANDO PARENGIMŲ KALENDORIUS _
SPALIO 3 D. šv. Jurgio para

pijos salėje pietūs Clevelando 
skautų ir skaučių veiklai parem
ti.

SPALIO 10 D, Pietūs. Rengia 
Vysk. Valančiaus mokyklos tėvų 
komitetas.

SPALIO 16 D. Čiurlionio An
samblio balius.

SPALIO 16-24 D. Česlovo Ja- 
nušo kūrinių paroda Čiurlionio 
namuose. Rengia LB I apyL val
dyba.

SPALIO 23 D. Koncertas, Pia
nistas A. Kuprevičius, solistė L 
Stankūnaitė, Rengia šv, Kazlmie 
ro lit, mokyklos tėvų komltatas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. Lithuanian Vilią- 
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 6 D., Vakaras jau
nimui. Rengi* Vysk, M, Valan
čiaus mokykla.

LAPKRIČIO 14 - GRUODŽIO 
11 D, Jono Rimšos tapybos Ir ak
varelės kūrinių paroda Gallery 
International patalpose.

LAPKRIČIO 27 D. Kanados lie
tuvių jaunimo teatras Aukuras 
vaidins K. Binkio "Atžalynas" 
šv. Jurgio par. salėje. Rengia LB 
I apyl. valdyba.

GRUODŽIO 5 D. Neringos tunto 
iškilminga sueiga šv. Jurgio pa
rapijos salėje,

GRUODŽIO 12 D. Dr. A. Nas- 
vyčio paskaita "Moderniškostech
nikos laimėjimai erdvėje”. Ren
gta LB I apyl. valdyba.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Ęg- 
lutė. Ruošia Vysk, M. Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis

Gydytojų suvažiavimui praėjus
------------- VL MINGĖLA -------------------

Penktasis š. Amerikos 
lietuvių gydytojų suvažia
vimas Detroite jau praeity.

Suvažiavime dalyvavusių 
gydytojų žodžiais, penkta
sis suvažiavimas Detroite 
praėjo pasigėrėjimo ženk
le, jame dalyvavo rekordi
nis gydytojų skaičius, bū
tent 105 atstovai! Tai vi
sais atžvilgiais darbingas 
suvažiavimas. Tačiau taip 
pat galima pridurti: labai 
perkrautas didžiu mokslo 
svoriu suvažiavimas. Tik 
dvi dienos: — ir tiek daug 
paskaitų, parodų ir dar 
koncertas-balius. Ar nepra
bėgo paskaitininkų gilios 
mintys pro klausytojų au
sis ir jų sąmonę, kaip tas 
greit lekiantis automobilis? 
Į tas dvi dienas — rugsėjo 
4 ir 5 — sukrauta tiek daug 
turinio, tiek daug medici
nos mokslo naujovių! Ir 
nors organizacinis komite
tas viską suplanavo tiksliai 
ir prasmingai, bet galų ga
le viskas į pabaiga užsitęsė 
— balius ir koncertas net 
beveik visa valanda buvo 
nuskriaustas. Tačiau reikia 
pagirti organizacinį k-tą, o 
ypač jo pirmininką dr. V. 
Majauską už pakvietimą 
vietinių spaudos atstovų su
važiavimo propagandai pra
vesti, už duotą pasikalbėji
mą, be to, ir baliaus metu 
parodytą dėmesį tiems, ku
rie apie suvažiavimą rašė 
laikraščiuose. Tai pavyzdys 
ir kitoms organizacijoms.

Pirmiausia reikia pagirti 
organizacinį komitetą už 
puikų suvažiavimo darbų 
nušvietimą gražiai išspaus
dintoje programoje, kurioje 
ne tik duota žinių apie visą 
darbų eigą — parodas, pa
skaitas, bet duoti ir paskai
tininkų atvaizdai: modera
toriaus dr. J. Valaičio, dr. 
V. Povilainio, dr. Ed. Rin- 
gaus, gydytojų raštų, kny
gų, parodos organizatorės 
dr. M. Budrienės, dr. V. 
Vaitkevičiaus, dr. V. Ma
jausko, polit. mokslų dr. V. 
Vardžio ir gydytojo V. Tau
ro buvusio PLGS ir ALGS 
pirmininko. Be to, gale bu-

Lletuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv, Jurgio pa- 
rap. salėje.

1966

SAUSIO 9 D. Šv. Kazimiero 
liet, mokyklos eglutė.

SAUSIO 29 D, Liet. Budžlams 
remti valdyba ruošia tradicinf 
blynų balių šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 5 D. Ateities klubo 
balius.

VASARIO 19 D. Šv. Kazimie
ro liet, mokyklos parengimas.

VASARIO 20 D. Aukuro an
samblio išvvkoms paremti pie
tūs. Rengia Vysk. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetas.

BALANDŽIO 3 D. A ukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 16 D. Vysk. Va
lančiaus mokyklos abiturientų, 
tėvų ir rėmėjų balius.

BALANDŽIO 17 D, Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. Va
lančiaus mokykla.

BALANDŽIO 30 D. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės spe
cialus parengimas.

GEGUŽĖS 7 D. Dirvos balius 
Carter viešbutyje.

GEGUŽĖS 8 D. Motinos Dienos 
minėjimas. Ruošia Vysk. Valan
čiaus mokykla.

BIRŽELIO 5 D. 1966, Sv. Ka
zimiero Lituanistinės Mokyklos 
mokslo metų užbaigimas.

BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan
čiaus mokyklos gegužinė 

vo duotas planas, schema
tinė kelių apybraiža, kaip 
pasiekti viešbutį, kuriame 
vyko suvažiavimo darbai.

Gerai padaryta, kad ,dr.
M. Budrienės parodoj išsta
tytiems eksponatams api
būdinti irgi buvo išspaus
dinta parodos rodyklė. Pa
rodoje buvo išstatyta kny
gų iš istorinės Lietuvos, 
Ypač susidomėjimo sukėlė 
"Prūsijos valdžios groma- 
tos, Pagraudenimai ir Ap
sakymai Lietuviams Vals
tiečiams (1738 m. liepos 28 
d. Prūsijos karaliaus Prie- 
kaus Viliaus įsakas, drau- 
džiąs įsileisti j Prūsiją pirk
lius ir kitus žmones be svei
katos liudijimų”. Begaliniai 
vertinga ir įdomi knyga: 
Žinia apie Gidima Ligų Kū
no ir Duszes.- Apie Luteri ir 
Kalvvina (Wilniuje, 1857 
(sic!) ”.■ Paminėtini; ”Ausz- 
ra”, 1804. "Varpas” 1890. 
"Ūkininkas” 1902 ir dau
giau. Kitas skyrius sudarė 
n e p r įklausomos Lietuvos 
medic. literatūra, Okupuota 
Lietuva. JAV, Vokietija, 
Lietuvių gydytojų str. ame
rikiečių spaudoje, medici
nos žurnalai. Autografai, 
fotografijos, suvenyrai, ku
riuos surinko dr. S. Budrys. 
Bibliografines žinias paruo
šė A. Ružancovas. Gaila tik, 
kad dėl suvažiavimo eigos 
nebuvo įmanoma į šiuos 
vertingus eksponatus — 
knygas įsigilinti, kadangi 
tam reikėtų mažiausiai 
dviejų dienų.

Dail. grafiko Viktoro Pet
ravičiaus paroda vyko toje 
pačioje salėje, kur buvo 
skaitomos paskaitos. Nors 
buvo suvažiavę 105 gydy
tojai ir, be to, daugumas 
jų su žmonomis, bet pažįs
tamų apsupti, įdomių ir 
moksliškai vertingų paskai
tų mintimis apsunkinti, jie 
kažkaip išstatytais 20 pa
veikslais n e s u s i d omėjo. 
Ateity labai vertėtų pagal
voti, ar panašūs suvažiavi
mai tinka parodoms ruošti? 
Be to, šioje pat salėje buvo 
išstatytas tam tikras kie
kis keramikos dirbinių, ku
riuos išstatė dail. Sofija 
Petravičienė ir Lansingo. 
Ir šie, dailiai kūrėjos — me
nininkės apipavidalinti kū
riniai nesukėlė reikiamo su
sidomėjimo.

Prisiminus anksčiau dail. 
V. Petravičiaus rengtą De
troite parodą, kurioje jis iš
pardavė beveik visus savo 
grafikos kūrinius, tenka ap
gailestauti, jog gydytojai, 
kitais suvažiavimo reikalais 
besirūpindami, ne visi šiuos 
puikius kūrinius ir pastebė
jo.

Sužinojome, jog turime 
tikrai stambių medicinos 
mokslo specialistų — moks
lininkų, ypač vėžio ligos 
srityje, štai jie: dr. .J. Va
laitis, dr. V. Pavilanis, dr. 
Ed. Ringus, dr. Vain. Vait
kevičius, dr. J. Maurukas 
sukonstravęs kraujo tyri

mams daryti naują apara
tą, kuris sukėlė amerikie
čių medicinos mokslo žino
vų dėmesį; juo labiau, kad 
toks aparatas laboratorijo
se tekaštuosiąs 5000 dol. 
Savo paskaitas skaitė: dr. 
V. Pavilanis "Virusinės vė
žio ligos etiologija”; dr. J. 
Valaitis: "Kas naujo vėžio 
ligos diagnostikoj ?”; dr. E. 
Ringus: "Kas naujo vėžio 
ligos Rentgeno terapijoj ?”; 
dr. Vain. Vaitkevičius: 
"Kas naujo vėžio terapi
joj ?”; dr. J. Maurukas tuoj 
po simpoziumo pademons
travo savo išradimą, ir at
sakė j visus klausimus. 
Simpoziume dalyvavo gydy
tojų ir negydytojų publikos 
apie 200 asmenų.

Paaiškėjo, jog mūsų jau
nieji gydytojai domisi sa
vo profesijos srityje žinių 
gilinimu. Jie dalyvauja 
amerikinėje medicinos mok
slų spaudoje. Detroitiškis 
dr. Vainutis Vaitkevičius 
paskelbė 14 str.; dr. A. J. 
Palubinskas 13; dr. Jonas 
Valaitis 9; dr. Vytautas 
Pavilanis 9; dr. Birutė Bis- 
kis 8. Kiti yra parašę ma
žiau.

Dr. Vyt. Vardžio paskai
tą išklausė rekordinis klau
sytojų- skaičius — nema
žiau 250 asmenų, šis Wis- 
counsino u-to politinių mok
slų profesorius kalbėjo te
ma "šių dienų pavergtoji 
Lietuva ir išeivija 1965 m.” 
Išvadoje prelegentas pa
reiškė nuomonę, jog šian
dien Lietuvos vadavimo by- 
loie yra daugiau šviesesnių 
laisvės pragiedrulių negu 
buvo prieš 20 metų. Paskai
ta sukėlė tikrai didelio su
sidomėjimo.

Baliaus pradžioje koncer
tą atliko solistė Dana Stan
kaityje. Koncerte ir baliuje 
dalyvių buvo apie 300. Kon
certą reikia laikyti iškiliai 
nusisekusiu. Plojimams ir 
galo nebuvo. Kelias dainas 
solistė bisui padainavo. Va
karas greit prabėgo geroje 
ir draugiškoje nuotaikoje, 
šokiams grojo Atžalyno or
kestras, Vyt. Petrausko va
dovaujamas.

• "Azijos Milžinas”, kun. 
Petro M. Urbaičio, ilgai gy
venusio Kinijoj, aktuali ir 
gausiai iliustruota knyga 
tebetęsia Clevelande ir kitur 
prenumeratų vajų. Knygos 
kaina — auka nuo $3.00'. 
Kun. Urbaitis dėkoja pre
numeratų rinkėj ams-sava- 
noriams. Svarbu, kad Sale
ziečių Spaudos Studija tu
rėtų ką nors lietuviško 
spausdinti ir kad ten spau
dos specialybėj besilaviną 
jaunuoliai jaustųsi valgą 
garbingai užsidirbtą duoną 
bei esą ' Tremties Knygne
šystės” veiklūs nariai.

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Buvusių Urbanos lietu
vių studentų vakarienė-po- 
būvis, rengiamas 10 meĮtų 
sukakties proga, Įvyks spa
lio 16 d., 8 v. v. Baleto-Te- 
atro salėje, 2515 West 69th 
St., Chicagoje. Kadangi 
vietų kiekis salėje ribotas, 
visi turi užsisakyti rezer
vacijas iš anksto prisiųsda- 
mi po 4 dol. asmeniui adre
su: R. Korzonas, 6401 S. 
Talman Avė., Chicago, III. 
60629 (tel. 778-6723). Re
zervacijas prašoma prisiųs
ti iki spalio 11 d. Prie įėji
mo bilietai nebus parduo
dami.

Pobūviu kviečiami visi, 
kurie 1953-1957 metais Illi- 
nois u-tą Urbanoje baigė ar 
jame studijavo, bei jų drau
gai ir pažįstami.

ROMAS ŠLEŽAS, kurio filmas 
"Velnio bala" buvo parodytas 
Santaros-Šviesos suvažiavime.

P. Petručio nuotrauka

• The Voice of Seton Hali 
University (South Orange, 
New Jersey) 
to Universiteto transliacijų 
kultūrinėje programoje nu
matytas lietuvių muzikos 

Iš Santaros-Šviesos suvažiavimo Tabor Farmoje. Iš kairės dr. P. 
Tonkūnas, St. Barzdukas ir J. Bachunas. Toliau matyti inž. Burba. 

VI. Kaupo nuotrauka

BRONEI JUKNAITIENEI ir SOFIJAI RA- 
ČINSKIENEI, jų mylimai motutei

A t A
JUZEI JANKAUSKIENEI 

mirus Clevelande, o taip pat SOFIJAI RAČINS- 
KIENEI ir sūnui ARVYDUI, jų brangiam vyrui 
ir tėvui

A t A
ANTANUI RAČINSKUI 

Vokietijoje mirus, jų dvigubo liūdesio valandoje, 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

Stasė ir Ernestas šmidtai 
Vladas ir Adelė Mickūnai

A t A

BRONISLAVAI BARCEVIČIENEI
mirus, jos sūnų BRONIŲ ir artimuosius gilaus

skausmo valandą nuoširdžiai užjaučia

Puterių ir Basčių 
šeimos-■ • , ■ ■ - *•»

. . . . • c-

pristatymas vyks pirmadie
niais nuo 8:05 iki 8:30 vai. 
vak., pradedant rugsėjo 27 
dieną.

Transliacijų direktorius 
ir pranešėjas prof. J. Stu- 
kas.

NEW YORK

• ALT S-gos 1-sis sky
rius, pradėdamas savo veik
los sezoną, ruošia i-domią, 
paskaitą "Kaip išlikus lie
tuvių tautai dabar” ir tau
tinės ideologijos diskusijas. 
Paskaitininku pakvie s t a s 
teisininkas Antanas Diržys, 
koreferentu Stasys Gudas. 
Bus pranešimas apie žygį į 
Jungtines Tautas, kurį pa
darys Dr. Algis Budreckis. 
Po to vaišės.

Šis pobūvis įvyks spalio 
9 d,, šeštadienį, 7 v. v. Ame
rikos Lietuvių Atletų Klu
bo patalpoje, 1332 Halsey 
St., Brooklyn 27, N. Y.

Skyriaus valdyba kviečia 
Tautinės S-gos Rytų Apy
gardos skyrius, narius ir 
prijaučiančius dalyvauti.

* Komp. D. Lapinsko pir
masis koncertas, jam diri
guojant simfoniniam or
kestrui įvyksta š. m. spalio 
mėn. 10 d., 4 vai. p. p. 
Brooklyno kolegijos Walt 
Whitman auditorijoje. Bus 
atliekami naujausi jo kūri
niai. Programoje dalyvau
ja: pianistė A. Kepalaitė, 
solistė Aid. Stempužienė, 
mezzo sopranas ir Filhar
monijos orkestras, vado- 
vaujamas J. Gerber’io. New
Yorko ir apylinkių lietuviai 

praneša, kad . turės laimės išgirsti D. La
pinsko kūrinius, kurie su
didžiausiu pasisekimu jau 
buvo išpildyti Europoje.

Lapkričio 13 manifestacijai remti Detroito komitetas. Sėdi iš kairės: V, Ciunkaitė, A. Juška, J, Ur
bonas, pirm, inž. V, Urbonas, K. Veikutis, V, Tamošiūnas, A. Vaitiekaitytė. Stovi: P. Misiūnas, J. 
Atkočaitis, Dr. V. Misiulis, V. Mingėla, A. Suakauskas ir A. Vaitiekaitis. J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVIAI REMIA ŽYGĮ 

Į JUNGTINES TAUTAS
Detroito Laisvės Komitetą su

daro šie asmens: pirm. inž. V. 
Urbonas, vicepirm. Kaz. Veiku
tis, vicepirm. Jonas Urbonas (rū
pinasi transportu), sekr. Vincas 
Tamošiūnas, ižd. Alf. Juška,Spau-
dos Informacija: Vladas Selenis 
ir Vladas Mingėla, nariai — dr, 
Vincas Misiulis, inž. Jonas Gai
žutis, Jonas Atkočaitis, Antanas 
Sukauskas, inž. dr. Stasys Juzė
nas, Vikt. Čiunkaitė, Audronė 
Vaitiekaitytė, Arūnas Vaitiekai
tis, Marčikaitis ir P, Misiūnas.

Komitetas bent kartą savaitėje 
posėdžiauja. Be aukų rinkimo ir 
transportacijos rūpesčiųyra ir ki
tų darbų. Štai nutarta Vytauto 
Alanto naujai parašytą komedi
ją "Žmonos portretas" 4 v. pa
statyti scenoje Lietuvių namuo
se. Vaidins Dramos mėgėjų sam 
būris, Z. Mikšienės vadovauja
mas. Vaidins: V, Žebertavičius, 
R. Lišauskaitė, A. Pesys, M. Sa
jauskas, A. Gladkauskas, K. Ba
lys, I. Laurinavičienė, B. Mar- 
čiukaitytė. Ši Vyt. Alanto kome
dijos premjera numatyta suvai
dinti š.m. lapkričio m. 6 d. 7:30 
vaL vakare. Visas pelnas skiria
mas Lietuvos Laisvės Žygiui Į 
New Yorką paremti.

Laisvės Žygiui J New Yorką 
jau gauta aukų grynais 500 dol. 
Nelaukime paskutinės valandos. 
Jau šiandien reikia sumokėti už 
didelę salę Madison Sųuare Gar- 
dent net 10.000 dolerių. Neatidė
liokime! Platinami ženkleliai, 
parduodami specialūs bilietai įė
jimui l Madison Square Garden: 
tie bilietai galės būti {teikti ir 
kitų tautų žmonėms — mūsų drau
gams.

Kaip žinia, transporto vadovas 
yra inž. Jonas Urbonas. Jo tele
fonas: 585:1303. Visi maloniai pra
šomi registruotis kelionei l New 
Yorką. Manifestacija truks tik vie
ną dieną. Sekmadieni jau būsime 
namie Detroite. Traukiniu važiuo
jant, jeigu susidarytų daugiau ne
gu 40 asmenų kaštuotų,-tik 35 doL 
l abu galu. Vagone telpa 64 žmo
nės. Geležinkelių direkcija šuto 
sąlygą, kad prieš 2 sav. reikia 
užsisakyti vieus traukiny ir su
mokėti visus pinigus iš anksto: tik 
tuo atveju bus gauta nuolaida. 
Traukiniu kelionė užtruks apie 13 
vai.

Už vieną autobusą reikia mokė-

LIETUVIAI 
KOLUMBIJOJE

• Maria Elvikienė rugsė
jo 13 Medelline staiga nuo 
širdies smūgio mirė, sulau
kusi 74 metų amžiaus. Liko 
liūdintis vyras ir sūnus, ku
ris gyvena prie Bogotos. El- 
vikis gyvena naujuose Lie
tuvių Namuose ir yra tų na
mu užvaizdą.

l
• Kun. Tamošiūnas su 

naujai išrinkta bendruome
nės valdyba stengiasi 
įtraukti i lietuvišką veiklą 
mūsų jaunimą. Naujuose 
lietuvių namuose jau yra 
Įrengtas kambarys susirin
kimams, kur bus įsteigta 
lietuviška biblioteka, šach
matų stalas.

• Inž. Kęstutis Kalėda 
spalio pradžioj skrenda tar
nybos reikalais j JAV. Lan
kysis Chicagoj, Clevelande 
ir kituose pramonės mies
tuose.

ti 987 doL Telpa 38 žmonės. Vie
nam asmeniui atsieitų 26 dol. į 
New Yorką ir atgal. Kelionė truk
tų apie 14 vai. Sąlyga: autobusas 
turi būti užsakytas prieš mėnesi

Lapkričio 13 manifestacijos koordinatoriai A. Sniečkus, G. Mažei
kienė, R. Kezys vieno posėdžio metu. R. Kisieliaus nuotrauka

MADISON SQUARE 
GARDEN žygio Į Jungtines 
Tautas manifestacijos da
lyviams lapkričio 13 d. bus 
atidarytas 10 vai. 30 min. 
iš ryto. Programos pradžia
— lygiai 12 vai., pabaiga
— 2:30 vai.

EISENOS pradžia — 3 
vai. žygiuos nuo MSG 49- 
tąja gatve iki United Na- 
tion Plaza, prie 1-os Avė. 
žygio pabaiga apie 5 vili. 
Aiškinamasi su atitinkama 
Nevv Yorko policijos įstaiga 
dėl eisenos tvarkos ir jos 
suderinimo su miesto eis
mu. Atsakingas eisenos 
tvarkytojas — A. Vekselis.

MSG salė yra prie 8-tos 
Avė.,‘tarp 49 ir 50 gatvių. 
Iš užmiestinės autobusų 
stoties, kuri irgi yra prie 
8-tos Avė., tarp 41 ir 42 
gatvių, į MSG tiesiai 8-tąja 
Avė. galima nueiti pėsčiam 
per kelias minutes. Iš Penn- 
sylvanijos stoties, 7 ar 8 
Avė., — keliolika minučių. 
Iš Grand Centrai stoties — 
42 gatve ir 5, 6, 7, arba 8 
Avė .ir 49 gatve — apie 20- 
25 minutės pėsčiam.

Artimiausia požemio 
traukinio stotis prie MSG 
yra IND 8-tos Avė. linijos 
50-tos gatvės stotis (tik 
”Local” traukiniai!). Kitos 
netolimos stotys — IRT 7 
Avė., BMT Broadvvay ar 
IND 6 Avė. linijų 49-50 gat
vės stotys.

Paaiškėjo, kad Čiurlionio 
ansamblis, dėl kitų įsipa
reigojimų, manįfestaci j o s 
meninėj programoj daly
vauti negalės. Programos 
turinys bus skelbiamas ga
lutinai susitarus su visais 
jos dalyviais.

Manifestacija truks apie 
5 valandas, todėl vien tuo 
tikslu atvykstantiems ne
būtina rūpintis nakvyne: 
atvykus iš ryto prieš 11 va
landą, apie 6 vai. galima 
išvykti. Numatantieji pasi
likti New Yorke ilgiau ir 
reikalingi patarimų ar pa
galbos nakvynei rasti arba 
pasimatyti su Nevv Yorko 

sumokant 35 dol. užstato; prieš 10 
dienų nuo kelionės pradžios turi 
būti sumokėti už autobusą visi pi
nigai t.y. 987 dol..

Tad laikas apsispręsti. Regis
truotis reikia: pas Vladą Paužą 
Neringoj, pas J. Petrulionj Gai
voj ir Dariaus-Girėno klube. Ga
lima užsiregistruoti pas visus 
Komiteto narius. (vs)

lietuviais gali kreiptis į 
nakvynių komisiją per 
KLNA raštinę: Comm. to 
Ręst. Lith. Ind., 29 West 57 
St., Tenth Floor, Nevv York,
N. Y. 10019.

ROCHESTER

• Tautinių šokių grupė 
spalio 2 d., šeštadienį, §v. 
Jurgio parapijos salėje ren
gia vakarą, kuriame pa
grindinę programos dalį at
liks žinomas akordeonistas 
Dauparas.

CHICAGO 
• Muz. Darius Lapinskas 

pasižymi nepaprastai sub
tilia ir originalia lietuvių 
liaudies dainų harmonizaci
ja. Jo kūriniai, palydint 
simfoniniam orkestrui, bus 
atlikti Margučio rengiama
me koncerte, spalio 24 d., 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje, Chicagoje.

• Chicagos ir priemies
čių dailininkai kviečiami 
dalyvauti su savo kūriniais 
Grynojo Meno šventėje (ta
pyba, skulptūra, grafika, 
keramika) spalio mėn. 2-3 
d,d., 112 Charlton Avė., 
Willow Springs, III. dail. V. 
Vaitiekūno kieme, 2 akru 
plote. Parodos atidarymas 
šeštadienį, 2 vai. p. p., už
darymas sekmadienį, 6 vai. 
p. p.

Esant blogam orui, šven
tė nukeliama i spalio mėn. 
9-10 d.d.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis teb 859-5299.

* PEDAGOGINIS LITUANISTI
KOS INSTITUTAS, veikiąs Chica
goje, naujuosius mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 18 d. su forma
liu priėmimu naujųjų klausytojų, 
kurių šiais metais įstojo 24 (iš 
viso — 54 stud.). Be Instituto 
vadovybės ir dėstytojų. Liet. 
Bendruomenės Centro Valdybos 
pirm. J. Jasaičio iršvietimoTa-

rybos pirm. J, Ignatonio, naujų 
klausytojų priėmime dalyvavo 
svečias prof. dr. Pranas Skar
džius, kuris ta proga Instituto 
studentams ir Chicagos Aukštes
niosios Lituanistinės mokyklos 
mokiniams skaitė paskaitą apie 
lietuvių kalbos senovę ir dabar
tinę jos padėti lingvistikos moks
lo s'rityje. Institute dėstomam ak
centologijos kursui eiti dr. Skar
džius yra parašęs "Lietuvių kal
bos kirčiavimą", kuris šiuo me
tu spaustuvėje baigiamas rinkti. 
Instituto vadovybės prašomas, 
dr. Skardžius nuo š.m. rudens su
tiko dėstyti ir kai kuriuos spe
cialiuosius kalbos dalykus neaki
vaizdinio kurso studentams. Ne
akivaizdinis, arba koresponden- 
cinis, Institute einamų dalykų dės
tymas vyksta be pertraukos. Ga
lima Jstoti bet kada ir bet kur gy
venančiam. Kreiptis: P.L. Insti-
tutas, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, Illinois 60636.

EAST ST. LOUIS
ALT S-GOS EAST ST. LOUIS 

skyrius visuotiname narių su
sirinkime stengėsi užbrėžti ru
dens ir žiemos darbų gaires. 
Skyrius, peržvelgęs veiklos ke
lią -- galėjo pranešti nariams, 
jog tapo dvigubu šimtininku "Vil
ties" draugijos, kuri leidžia Dir
vą, neskaitant pavienių narių, ku
rie jau yra šimtininkais. Skyrius 
dar šiais metais parėmė ir Va
sario 16-tos gimnaziją pasiųsda
mas $50.00 naujų patalpų sko
loms mokėti. Nariai aktyviai da
lyvauja "Aušros" chore ir bend
ruomenės bei kolonijos veik
loje, nors skyrius ir nėra gau
sus skaičiumi.

RUDENS BANKETAS - VA
KARAS kaip tik atidarys duris 
l sezono įvykių pradžią koloni
jos gyvenime. Galima sakyti, jau 
tradiciniu virtęs ir daugelio pa
mėgtas, ir šįkart šis banketas - 
vakaras šių metų spalio 9 d. 7 
vai. vakaro jaukiose Fisher’s 
restorano Vesta Room patalpo
se 2100 West Main, Belleville, 
III. sudarys mielą progą ne tik 
vėl susiburti draugėn, bet taip pat 
sutikti naujus veidus ir daugeli 
svečių iš amerikiečių ir latvių 
tarpo. Vakaro programos pravė

dintų rūpinasi Irena Gintautienė, 
kurios baleto studijos mokinės 
atliks nuotaikingus šokius. Taip 
pat ir Albertas Paulikaitis, cho
ro "Aušra" vadovas, sielojasi 
programos paruošimu ir sve
čiai galės pasigrožėti prieš įsi
traukdami vakaro sūkurin.

Visi nariai ir svečiai prašomi 
atvykti banketan - vakaran dar 
prieš 7 vai. vakaro, kad galima 
būtų laiku pradėti programą. Mo
kestis kiekvienam asmeniui tik 
$1.00 ir valgius visi galės pasi
rinkti pagal skon{. Bus galima 
laimėti nepaprastai gražią lie
tuvišką lėlę, puikius žiūronus ir 
kitus vertingus fantus.

VIETOS KOLONIJA atsiliepia 
ir J bendrus lietuvių poreiš- 
kius. Parapijos klebonas prela
tas dr. A. Deksnys pasiuntė $50 
lietuvių kolonijos vardu paremti 
ruošiamą žygi l Jungtines Tau
tas, Choras "Aušra" sugrįžta 
prie darbo ir rengsis dainų 
šventei. Lietuvių Bendruomenės 
skyrius ruošiasi derliaus šven
tės vakarui. Tokiomis progomis 
buvo sukeltas Lietuvių Fondui 
$1,000.00 jnašas skyriaus vardu.

(b.t.)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

REQUEST 
RECORD

Naiijausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
se arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST 
RECORDS, INC.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.
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