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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ĮTIKINIMO KAINA
EILĖ AMERIKIEČIŲ TURI ŽŪTI TOLIMOSE 
VIETNAMO DŽIUNGLĖSE. KAD ĮRODŽIUS, 
JOG JAV NEMANO ATSISAKYTI SAVO GY
VYBINIŲ INTERESŲ, IR KAD AMERIKOS PO
LITIKŲ IR 'VIEŠOSIOS NUOMONĖS’ REIŠKĖ
JŲ PAŽIŪROS Iš TIKRO NEREPREZENTAVO 

DAUGUMOS.

Popiežiaus kelionės motyvai

Kolumnistas Joesph Alsop ne
seniai pranešė iš Saigono apie 
tokĮ būdingą atsitikimą. Prieš ku
rį laiką Vietname buvo pavarto
tos ašarinės dujos. Tai sukėlė to
kĮ susijaudinimą pasaulio 'libe
ralų' ir Tiumanitarų’ sluoksniuo
se, kad VVashingtonas uždraudė 

■Vietnamo kare vartoti ašarines 
dujas, bijodamas, kad toks karia
vimo būdas galėtų pakenkti JAV 
prestižui pasaulio 'viešiosios 
nuomonės' akyse. Ar tai kiek 
padėjo, iki šiol dar nepaaiškė
jo, tačiau sulaikius dujų naudo
jimą, pasidarė daug sunkiau iš 
slėptuvių ir urvų'iškrapštyti'ten 
Įsitvirtinusius komunistų karius. 
Rezultate žuvo daugiau ir JAV ka
rių ir komunistų, nes vartojamos 
dujos žmogų padaro tik laikinai 
neveiksmingu, jokių pasiliekan
čių pasėkų jos nepalieka.

Nepasiant to, VVashingtonas 
delsė atšaukti savo Įsakymą dėl 
to, kad tai galėtų padaryti kai 
kurių nesmagumų... ambasado
riui Arthur J. Goldbergui Jung
tinių Taurų visuotinam susirin
kime. Bet štai neseniai marinų 
pulk. lt. Leon Utter atsidūrė to
kioje būklėje, kad norėdamas iš 
uolų iškra pštyti saujelę komu
nistų ir jų laikomų 300 civilių, 
jų tarpe daugumą moterų ir vai
kų, turėjo būtinai pa.iaudoti aša- publikoje kritikos, 'kurioj metu 
rines dujas, nes' Įprastais gink
lais kovojantį didelė dalis jų žū
tų ar-būtų sunkiai sužeisti. Prieš 
tą pulkininką nebuvo griebtasi 
jokios disciplinarinės akcijos ir

• Dail. Liudas Vilimas, 
iki šiam laikui buvęs Po- 
gue’s bendrovės, Cincinna- 
ti, display direktoriumi, 
nuo spalio mėn. paskirtas 
visų May Co. krautuvių dis
play direktoriumi ir persi
kėlė gyventi į Clevelandą.

Praėjusiais metais Tarp
tautiniame Display kontes- 
te Liudas Vilimas buvo lai
mėjęs pirmą vietą ir aukso 
medalį. Tai ne pirmoji jam 
premija. Jų yra gavęs ir 
daugiau. Išvykdamas iš 
Cincinnati, Pogue’s krautu
vėse paliko šiuo metu įspū
dingai suruoštą parodą, ku
ri gal .jam naujus laimėji
mus atneš. Display World 
žurnalas Nr. 3 viršelyje at
spausdino spalvotą dail. L. 
Vilimo dekoraciją ir pasky
rė daug vietos jo darbams 
aprašyti.

Vytautas Meškauskas -------------
taisyklės buvo pakeistos. Reikėjo 
tokio dramatiško atsitikimo, kad 
Įrodžius tai, ką kiekvienas norma
lus žmogus galėjo lengvai ir be to 
pavyzdžio suprasti.

Tačiau ir neišvenginat tokių 
kvailumo reiškinių -- anot Also- 
po: "The American government's 
capacity for plain silliness" nū
dienė būklė Vietname yra gero
kai pagerėjusi. IŠ paties Alsopo, 
M, Higgins ir eilės kitų patyru
sių korespondentų pranešimų su
sidaro Įspūdis, kad masyvusJAV 
jėgos panaudojimas, nepaisant 
visų klaidų ir 'susilaikymo*, pa
darė vienintelį galimą Įspūdį. 
Vietnamiečiai — JAV draugai Ir 
priešai--pradeda tikėti, kad ame- piežius atvyko Į Amerikos žemyną. Ta proga Jungtinių Tautų visuotiname posėdyje jis pasakė kalbą, 
rikiečiai nesitrauks neužtikrinę kviesdamas visas tautas taikingam gyvenimui, 
pietinio Vietnamo saugumo ir tai 
yra svarbiausias dalykas, kurį 
reikia Įrodyti. Tragiškumas čia 
slypti tame, kad eilė amerikiečių 
čia turi savo gyvybės kaina su
griauti ĮspūdĮ, kur{ padarė visa 
eilė 'liberališkai' nusiteikusių po
litikų ir Įvairaus plauko Ameri
kos 'viešosios nuomonės' reiš
kėjų.

Kaip tai atsitinka, kitą pavyzdį 
duoda kolumnistas Barry Gold- 
wateris. Sustodamas prie senato
riaus J. VVilliam Fulbright nese
nos JAV politikos Dominikų res-

senatorius abejojo JAV karinės 
intervencijos reikalingumu, Gold- 
wateris prisiminė kitą atsitiki
mą iš savo diskusijų suFulbright 
1961 m. Senate. Tų metų birželio 
29 d. Fulbrightas, kuris yra se
nato užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas ir buvo laikomas la
bai artimu prezidento J. F. 
Kennedy administracijai, štai ką 
pareiškė:

"Dažnai minima galimybė, kad 
sovietai gali turėti savo raketų ir 
lėktuvų bazes Kuboje. Atrodo, kad 
mes mažiau patogiau jaustumės, 
jei sovietai Įtaisytų savo rake
tas Kuboje, bet aš esu tikras, kad 
dėl to mūsų nacionalinė egzisten
cija nebotų blogesnėje padėtyje, 
negu yra šiandien. Taip pat aš ne
manau, kad tokios bazės iš esmės 
pakeistų jėgos lygsvarą pasauly-
• r» 
je .

Ar po to galima kaltinti Chruš 
čiovą, kad jis po tokio paties se
nato užsienio reikalų komisijos 
pirmininko paraginimo, iš tikro 
pradėjo ruošti savo raketų bazes 
Kuboje? Kiek daug panašių pa
reiškimų buvo padaryta Vietna
mo adresu senate, spaudoje ir gat
vėse. Buv. ambasadorius Saigone 
gen. Tayloras ir šiandien JAV 
gatvėse yra apmėtomas supuvu-

Mao; "Tavo priešas turi popierinius kumščius... Tavo priešas turi 
popierinius kumščius...

Praeitą pirmadienį daug kas buvo liudininku istorinio Įvykio. Pirmą kartą Bažnyčios istorijoje po-

v •

Katalikų Bažnyčios isto
rijoje išimtina ir nepapras
ta Popiežiaus Pauliaus VI 
kelionė į JTO ir JAV kiek 
skiriasi nuo ankstyvesnių 
kelionių į Jordaną ir Izraeli 
bei Indiją. Jei anos kelionės 
turėjo daugiau religinio as
pekto, pastaroji kelionė ir 
apeliaciją į taiką turėjo pa
brėžti Vatikano pastangas 
įtaigoti ir pasaulio politiką.

Anot Times, tie, kurie pa
žįsta Popiežių Paulių VI, 
nenustebo Jo pasiryžimu 
panaudoti savo autoritetą 
ir diplomatinius gabumus 
taikos labui. Pasirinkimu 
vizito JTO, o ne JAV (ofi
cialiai) ir buvo pabrėžiama 
Vatikano dedamas svoris 
JTO autoritetui iškelti ir 
pagelbėti. Tais motyvais 
vyko ir pasikalbėjimas su 
JAV prezidentu L. B. John. 
šonu.

Popiežiaus Pauliaus VI 
diplomatinė karjera grin
džiama Pontifikaline Aka
demija, kurioje mokslinami

siais vaisiais ir net buvo apipil
tas raudonais dažais! Jei suklydo 
Chruščiovas, galėjo suklysti ir 
kiti. Blogiau, kad už tai vėliau 
reikia lieti kraują, kaip Vietna
me, ar net rizikuoti totaliniu ka
ru, kaip Kubos krizės metu.

Vatikano diplomatai. II 
Pas. karo metu jis atliko 
visą eilę labai jautrių dip
lomatinių misijų, gi poka
rio laikotarpyje dėjo pa- 

1 stangas sulaikyti komunis
tų veržimąsi remiant visų 
krikšč. demokratų ”libera- 
b-rii” sparną.

1

Popiežiaus Pauliaus VI 
apeliacija taikai išlaikyti 
nesiribojo istorine kalba 
JTO sesijoje. Trumpas, bet 
iš anksto gerai suplanuotas 
vizitas iškėlė Jo asmenybę, 
Jo patrauklumą masėse, Jo 
nedirbtiną, bet šiltą iš žmo
gaus sielos išplaukiančią

Popiežius Paulius VI sako istorinę kalbą.

diplomatiją. V nuo
pradžios iki galo paliko 
daugeliui, nežiūrint religi
nių ir politinių nusistaty
mų, labai gilų ir ilgai palie
kantį įspūdį.

Popiežiaus palydoje buvo 
Vatikano sekretoriato na
rys prel. Povilas Marcin
kus, dalyvavęs vertėju su
sitikime su prez. L. B. John- 
sonu.

* POPIEŽIUS PAULIUS VI, 
grjžęs iš istorinės.kelionės, Ro
moje kvietė visus katalikus dar 
uoliau darbuotis taikos labui. Jo 
kelionė Katalikų Bažnyčią statan
ti prieš didesnius Įsipareigoji
mus taikos tarnyboje.

Iškėlęs žemiškų gėrybių nely
gaus paskirstymo pavojų talkai. 
Popiežius kvietė atkreipti dides- 
nĮ Katalikų Bažnyčios dėmesĮ 
labdaros srityje.

* BRAZILIJOJE VYKSTĄ RIN
KIMAI Į Įtakingas Ir svarbias 
gubernatorių vietas rodo, kad lai—

Lietuvis 
gydytojas, bitės 
ir leukemija

Argentinoje pagarsėjo lietuvis 
gydytojas Dr. Stasys Babelis,at
kreipęs kuo ne viso pasaulio me
dicinos mokslininkų dėmesĮ. Jis 
pradėjo gydyti leukemiją — krau
jo vėž{ --bičiųnuodais. Pradžio
je valdžios Įstaigų inspektoriai 
tikrino jo darbą, Įtardami, kad 
turi reikalo su šarlatanu. Po ku
rio laiko St. Babelį aprašinėjo ir 
išgarsino visi Argentinos laikraš 
čiai.

Dr. St. Babelis su tėvu, kuris 
taip pat yra medicinos gydyto
jas, atvyko Į Argentiną po 11 Pas. 
karo. Kartu su tėvu Įsigiję gydy
tojų praktikos teises. Įsikūręs 
Santa Cruz provincijoje, Dr. St. 
Babelis pradžioje neturėjo dides
nio pasisekimo ir, Įsigijęs ūkĮ, 
pradėjo užsiiminėti daugiau bi
tininkyste nei medicina. Besido
mint plačiau bičių gyvenimu, jų 
maistu ir medaus konservavimo 
būdais, atsirado proga panaudo
ti bičių nuodus, atėjus beviltiš
kai susirgusiam pacientui. Tai 
buvo 17 metų Carmen Dora Da
niele, kuriai Buenos Aires gar
siausi gydytojai pramatė greitą 
mirtĮ, be jokios vilties išsigy
dyti. Dr. St. Babeliui išbandžius 
savo naują vaistą, mergaitė pa
gijo ir dabar laiko jį savo gyvy
bės išgelbėtoju.

7 dienų bėgyje mergaitė gavo 
24 bičių nuodų švirkštus. Po to 
tuoj padaugėjo raudonieji kraujo 
rutuliukai ir dingo daugelis ne
pagydomosios ligos simptomų. 
Sekantieji du pacientai, irgi at
vesti kaip neišgydomi, tuo pat 
būdu buvo išgelbėti. Be bičių nuo 
dų, Dr. St. Babelis naudojo dar 
kai kurias bičių motinėlių mais
to dalis, gerai jo ištirtas.

"Nesu joks mokslininkas, o tik 
provincijos gydytojas", pareiškė 
dr. St. Babelis,„Nesu taip pat ir 
joks šarlatanas, nes vien bičių 
ūkis sudaro pakankamą pragyve
nimo šaltinį. Norėčiau tik, kad 
mano panaudoti leukemijos gy
dymo metodai būtų gerai ištir
ti mokslininkų. Nesu dar tikras, 
kad vien bičių nuodais išgydoma 
leukemija, tačiau niekas negali 
nuneigti fakto, kad ligonys buvo 
išgydyti. Kodėl ir kaip tai atsiti
ko verta nuodugniai ištirti".

Tuos tyrimus jau pradėjo vyk
dyti daugelis Įžymių medicinos 
mokslo laboratorijų.

mi buv. prezidentoKubičeko šali
ninkai.

” PREZ. L.B. JOHNSONASbu
vo paguldytas Bethesda Laivyno 
ligoninėje tulžies operacijai.

Gydytojai tvirtina, kad prezi
dentas nebus priverstas ilgesnį 
laiką atsitraukti nuo savo parei
gų. Tačiau, reikalui esant, jį pa
vaduos vlceprez. H. Humphrey.

* IŠ SPAUDOS PRANEŠIMŲ 
susidaro vaizdas, kad Indonezijo
je kariuomenė '■virtai paėmė val
džios vairą Į st o rankas ir šiuo 
metu suimlnėja komunistų agita
torius ir neramumų kėlėjus. Da
bar jau aišku, kad sukilimo už
nugaryje stovėjo Indonezijos ko
munistų partija, prlskaitantl 3 
mil. narių. Prezidentas Sukamo, 
komunistų simpatlkas, stengiasi 
Išvengti kariuomenės tarpe ski
limo ir tarpusavio kovų.

♦ SOV. SĄJUNGA siūlo R. Ki
nijai pamiršti ideologinius gin
čus lr jungtis vieningai kovai už 
Vietnamo "išlaisvinimą" Ir už 
"amerikietiškų imperialistų" iš
vijimą iš to krašto. Tai oficiali 
versija politikos, kurią lydi di
delės sąskaitos š. Vietnamu! už 
sovietinių ginklų pristatymą.
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ŽMOGUS IR MITAS Paulius Žič kus

Theodore C. Sorensen, buvęs 
kongresmano, senatoriaus ir vė
liau prezidento John F. Kennedy 
kalbų rašytojas, patarėjas ir vie
nas artimiausių draugų, parašė 
knygą apie Kennedy: žmogus, po
litikas, prezidentas. Čia
matai' žmogų ir jo tintą. Čia pa
matai ir ką reiškia pinigai ir 
žmogaus ambicija.

Pinigai visais laikais vaidino ir 
vaidina vieną iš svarbiausių vaid
menų žmonių gyvenime. Be pini
gų ir patsai žmogus yra niekas. 
Siekti mokslo, gražiai ir patogiai 
gyventi, daryti tyrimus ir atra
dimus, pamatyti pasaulj, turėti 
draugų, kopti politikos pakopo
mis -- visur reikalingi pinigai. 
Gana dažnai genijai ir talentai su ■ 
nyksta savo neturte.

Buvusio prezidento Kennedy 
tėvas mokėjo sukrauti kapitalą. 
Bet jis turėjo ir gausią šeimą. Iš 
to kapitalo savo vaikams jis pa
skyrė milijonus dolerių. Tačiau 
vien tuo turtu jis nesitenkino, jis 
ieškojo ir garbės. Milijonierius 
Kennedy buvo skirtas Amerikos 
ambasadorium Didžiajai Britani
jai. -Bet ir to jam neužteko. Di
džioji jo svajonė buvo Baltieji 
Rūmai. Jkopti Į juos jam nebuvo 
jokios vilties. O vistiek jis norė
jo matyti Kennedy Baltuose Rū
muose. Viltis buvo vaikai. Ame
rikos prezidentu jis numatė savo 
vyresnįjį sūnų Joseph. Bet ne
laimė, II-jo Pasaulinio karo metu 
sūnus žuvo lėktuvo nelaimėj. Am
basadoriui Kennedy buvo didelis 
smūgis. Tačiau atitraukti savo 
žvilgsnio nuo Baltųjų Rūmų jis 
dar nepajėgė. Nauju kandidatu li
ko sūnus John, kuris nesidomė
jo politika, o norėjo būti žurna-

nalinės liaukos turi dvi funkcijas 
-- gaminti adrenaliną ir noradre
naliną širdies varymui, šią ligą 
šiaip sunku pastebėti. Ja sergąs 
jaučiasi pavargęs ir išsekęs. Ypa
tingai keliuose ir alkūnėse mato
si pageltimai. Ši liga lengviausiai 
pastebima prie didelės infekci
jos arba po operacijos. Kad pa
slėpus šią ligą John F. Kennedy 
visados būdavo nusideginęs Flo
ridos saulėje. Dabar jau yra spe
cialūs vaistai — dirbtinas krista
linis adrenalinas, kuris padeda 
šia liga sergantiems.

Taigi didesniąją savo gyvenimo 
dal{ dėl ligų John F. Kennedy 
praleido skausmuose. Visą laiką 
dėvėjo gorsetą ir ortopedinius 
batus. Dėvėjo akinius, tik viešoje 
vietoje su jais nesirodė. Būda
mas kongresmanu, senatorium ir 
kandidatuodamas { prezidentus vi
sas savo ligas slėpė. Kelis kar
tus po mėnesi ar kelis nesirody
davo kongrese ar senate. Ten bu
vo žinoma, kad jis serga, bet ne
žinoma kuo. Visados miegodavo 
ant specialaus matraco, padėto 
ant lentų. Jeigu kelionių metu 
viešbučiuose nebūdavo lentų, tai 
draugai padėdavo matracą ant 
grindų ir taip jis miegodavo. Jo 
ligą žinojo tik artimieji. Kai 
kalbant kur nors viešoje vietoje 
jam užeidavo skausmai, tik bro
lis Bob žinodavo kad jis kenčia. 
Pašaliniai žmonės visai to ne
pastebėdavo. Dėl ligos jis buvo 
daug kam alergiškas. Galėjo val
gyti tik specialų maistą. Kaidau - 
guma senatorių valgydavo senato 
valgykloje, jam žmona atnešdavo 
pietus iš namų.

Paruošiant kelią { Baltuosius 
Rūmus, pirmiausia reikėjo išpo- 

listu. Be to, jis buvo silpnos svei- Puliarinti jo vardą. Tam reikalin- 
katos. Kelis kartus buvo prie 
mirties. Du kartu jam buvo su
teikus paskutinis patepimas. Bū
damas studentu ir žaisdamas fut
bolą jis buvo sunkiai sužeistas. 
Be to, II-jo Pasaulinio karo metu 
Ramiajam vandenyne japonai pa
skandino jo karinį laiveli ir j{ su
žeidė. Jis turėjo ir Adisono ligą. 
Ši liga yra reta, maždaug iš 
100000 serga vienas. Sergančių ta 
liga sugenda adrenalinės liaukos. 
Tas labai silpnina žmogų. Kol ne
buvo surasti valsui žmonės mir
davo šios ligos pakirsti. Adre-

gas kontaktas su spauda, radijo ir 
televizija. Pinigai yra toji prie
monė, kuria palaikomas toks kon
taktas. Gi pinigų Kennedžiamsne
trūko. Sekantis punktas — mokėti 
gerai kalbėti. Be teisių mokslo, 
kurio siekė visi Kennedžiai, at
skirai dar mokėsi kalbėti. Graž- 
bllystė yra viena iš priemonių, 
kuri imponuoja mases. Ir trečia, 
reikia turėti smegenų trustą, ku
ris gerai dirbtų.

Jau kandidatuodamas { Kongre
są Kennedy rinkosi gerus patarė
jus ir kalbų rašytojus. Būdamas
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kongresmanu ilgesni laiką sirgo. 
Tuo laiku jo vardu buvo išleista 
knyga. Daugelis tada sakė, kad ui 
ne jo darbas. Tai buvę minima 
spaudoj ir televizijoj. Kennedy 
prašė atšaukti tuos pasisakymus 
ir net grasinęs teismu. Sorensen 
tvirtina, kad jistikatrinkęsišbib- 
liotekų ir kitur atitinkamą me
džiagą ir prisutinėjęs jam, taip 
pat kai ką patardavęs ir padė
jęs, bet knygos nerašęs, kaip ki
tų buvę tvirtinama. Į viceprezi
dentus Sorensen patiekęs Kenne- 
džiui kelių dešimčių asmenų są
rašą, kurj su Kennedžių sumažinę 
iki keliolikos, o vėliau parinkę, 
tą, kuris atrodęs galįs daugiau 
prisidėti prie balsų surinkimo ir 
padėjimo išrinkti prezidentu. 
John Kennedy tikrai turėjo puikų 
šubą, kuris rašė jam kalbas ir 
teikė idėjas.

Rinkimų metu Kennedy nebuvęs 
tiek žinomas, kiek Nixon. Jiems 
kilusi mintis organizuoti debatus 
televizijoj. Tam jie iš anksto Pra

dėję ruoštis. Einant {debatus Keti - 
nedy buvęs nugrimuotas, kad svei
kiau ir gražiau atrodytų. Prieš 
pat prasidedant debatams dar iš 
studijos važiavę atvežti melsvų 
marškinių Kenedžiui, kuriesuda- 
rytų gražesni efektą televizijos 
šviesoj. Gi Nixon dėvėjęs švie
sesni kostiumą ir buvęs šviesiai 
nugrimuotas, kas darė ji daugiau 
išvargusiu ir blogiau atrodan
čiu.

Iš spaudos ir žmonių lūpų ne
išnyksta jauno prezidento Kenne - 
dy vardas. Tie, kurie kalba ir 
rašo, mini ne jo darbus, o gražias 
kalbas ir idėjas. Yra dar du bro
liai Kennedžiai. Yra taip pat ir 
pinigai. Kennedžių vardas links
niuojamas ir prie menkiausios 
progos. Reikia palaikyti gyvą var
dą, kad jis neišnyktų iš žmonių 
atminties. Ir vėl yra patarėjai 
ir kalbų rašytojai. Kelias { Bal
tuosius Rūmus yra ilgas ir sun
kus, bet su tomis priemonėmis, 
kurias turi ir naudoja Kennedžiai 
yra atdaras. Netektų nustebti, 
jeigu ateityje, net ir pakaitomis, 
broliai Kennedžiai ateitų i Bal
tuosius Rūmus.

NEW YORKO TEATRO VIEŠNAGĖ
BOSTONE

Rugsėjo 26 d. Bostono ir apy- 
linkinių kolonijų lietuviai turė
jo retą progą pasigrožėti Vinco 
Krėvės vaikalų ištraukų vaidini
mu. Vaidino New Yorko lietuvių 
teatro trupė Vytauto Valiuko re
žisūroje.

Teatrą pakvietė ir globojo 
ALT S-gos Bostono Skyrius.

Žiūrovams buvo parodytos sep 
tynios scenos iš "Dangaus ir 
žemės sūnūs", dvi iš "Šarūno” 
ir viena iš "Raganiaus”.

Pasakotoja Vincė Jonuškaitė. 
Scenovaizdis daiL Alb. Elskaus, 
Muzika ir efektai Birutės Liogįe. 
nes. Šviesų technika Vyt. Oniū- 
no, scenos technika Romo Vilko. 
Scenos dekoracijos simbolinės ir 
visuose veiksmuose nebuvo kei
čiamos. Aktoriai buvo apsivilkę 
juodais smokingais.

Visose scenose pagal reikalą 
veikė tie patys asmenys: Vytau
tas Valiukas, L. Karmazinas, K. 
Vasiliauskas, Vyt. Abromaitis, 
Edv. Liogys ir Elvira-Ošlapienė. 
Šviesų efektai komplikuoti ir pui. 

kiai priderinti rodomam paveiks
lui.

Aktorių vaidyba ir judesiai re
žisieriaus Vyt. Valiuko puikiai 
paruošti ir darniai pritaikinti ar
tisto rolei.

Eiliniam žiūrovui iškilo {spū
džių pluoštelis, kuris dalinai, 
gal atstovautų bendrąją žiūrovų 
nuomonę.

Gyvename amžiuje, kuriame vi, 
sose gyvenimo šakose ieškoma 
naujų kelių. Pasikeitimai vyksta 
ne vien technikoje, bet taip pat ir 
literatūroje, muzikoje, tapyboje 
ir teatro mene.

Gal būt, iš šito taško žiūrint, 
rėžis. Vyt. Valiuko pasirinktas 
kelias, vaidinant ištraukas iš V. 

. Krėvės raštų, galėtų būti pilnai 
suprantamas. Tačiau šis kelias 
reikalauja iš žiūrovo ir intelek
tualinės erudicijos ir šekspyri- 
nio teatro supratimo.

Eiliniam lietuviui žiūrovui, ku
rio dėmesj daugiau patraukia ak
toriaus išorinė forma, rūbai, gri
mas ir scenos dekoracijos, negu 
jo kalba, judesiai ir vidiniai iš
gyvenimai, Vyt. Valiuko pasirink
ta forma buvo sunkiau supranta
ma.

Nors aktorių vaidyba nepap
rastai gerai parengta, tačiau ei
liniam stebėtojui sunkiau buvo 
įsivaizduoti istorini Judėjos Ka
ralių Herodą, (Vyt. Valiukas) sė-

dintį soste, apsivilkusi juodu smo
kingu. Arba matyti karingąjį Dai
navos šalies kunigaikšti Šarūną, 
besirengiantį žygiui prieš Kry
žiuočius mūsų laikų baliaus rū
buose.

O, kaip impozantiškai ir di
dingai atrodytų. Vyt. Valiuko 
sukurtas istorinio Herodo tipas, 

. kada jis kalba maištingiems Je
ruzalės žydams, apsivilkęs pa
tricijaus toga, laikydamas ran
koje karališką skeptrą. Šio vaiz
do niekados nebūtų galima pa
miršti.

Šiltais aplodismentais buvo pa - 
lydėtas K, Vasiliauskas (K. Gu- 
gio) rolėje iš "Raganiaus", kuris 
po mirties su savo kaimynu J. 
Kukiu (Ed. Liogys) perkalbėjo 
šv. Petrą atidaryti dangaus var
tus.

Po vaidinimo aktoriams inž. 
J. Dačys scenoje tarė padėkos 
žod{, {teikdamas rež. Vyt. Valiu
kui Skyriaus dovaną ->- knygą: J. 
Končiaus "Medžio drožiniai gim
tajam kraštui atsiminti". Mažo
sios lietuvaitės R. Cibaitė ir 
Dačytė artistus apdovanojo gė
lėmis.

Tautinės Sąjungos namuose ak
toriams ir svečiams buvo su
rengta pagerbimo arbatėlė, kuri 
laimingai sutapo su dail. J. Bag
dono meno paveikslų parodos už
darymų.

J.V. Sūdavas

REMTINAS
UŽSIMOJIMAS

Lietuvai velkant žiaurią sovie
tų vergiją, lietuvių išeivijai tenka 
atlikti nepaprastai didelius užda
vinius. Turime vadovaujančius 
veiksnius, bet greta jų gyvenimas 
iššaukė "partizanines" jėgas: L. 
Valiuko vedamą komitetą "The 
Americans for Contressional 
Action to free the Baltic Statės", 
komitetą Lietuvos nepriklausomy 
bei atstątytL Jeigu pridėsime J. 
Kapočiaus spaustuvės sėkmingai 
baigiamą išleisti Lietuvių Enci- 
kjopediją, Stepo Zobarsko Many- 
land Books, Ine. spaustuvės lei
džiamas lietuviškas knygas ang
lų kalba, — gauname vaizdą, ką 
reiškia privati iniciatyva bend
riems lietuvių išeivijos uždavi
niams vykdyti.

Dirvos vakaro programos išpildytojai, iš kairės: vyrųokteto seniū
nas P. Kudukis, pranešėja Ingrida Stasaitė-Bublienė, solistė Irena 
Grigaliūnaitė ir okteto vadovas Rytas Babickas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Šiuo laiku visi LE prenume
ratoriai gavo Lietuvių Enciklope
dijos leidyklos atsišaukimą pa
remti išleisti LE anglų kalba (5 
tomus). Reikia manyti, kad rėmė
jų atsiras, nes RE anglų kalba 
yra būtinai reikalinga:

L Gyvename daugiausiai ang
losaksų kraštuose.

2. Anglosaksai vadovauja lais
vajam pasauliui.

3. Anglų kalba yra viena iš vy
raujančių kalbų.

4. Su anglų kalba informacine 
literatūra daugiausiai pasiekia
me kitataučius.

5. Iki šiol išleisti anglų kalba 
paskiri leidiniai tik dalinai at
lieka informacijos apie Lietuvą 
pareigas.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
turėtų būti informacijos apie Lie
tuvą visuma. Tai milžiniškas 
darbas ypač mūsų mokslinin
kams, politikams. Joje negalima 
užmiršti nieko, kas apie Lietuvą 
reikalinga žinoti kitataučiams — 
mokslo įstaigoms, vyriausy
bėms, politikams. Neužmirštini 
ypač dabartinės Lietuvos padė
ties faktai. Joje turėtų būti pil
nai nušviestas Lietuvos genoci
das, lietuvių tautos žudymas ir 
Lt.

LE anglų kalba garantiją turė
tų suteikti LE prenumeratoriai, į 
kuriuos pirmoj eilėj LE leidykla 
ir kreipiasi. Bet, man atrodo, jos 
spausdinti reikėtų žymiai dides
nis egzempliorių skaičius arba 
numatyti ateityje išleisti pataisy
tas laidas, nes LE anglų kalba 
pareikalavimas numatomas dide
lis. Juk ji turės pasiekti visas 
laisvojo pasaulio bibliotekas, vi
sų kraštų vyriausybių pareigū-

nus, be to, gi mes patys daug iš
platinsime dovanų ar kitokia for
ma savo artimiesiems, kurie tik 
anglų kalba knygas apie Lietuvą 
skaito. Neužmirškime, kad su LE 
anglų kalba mes galime pasiekti 
visus čia gimusius lietuvių kil
mės amerikiečius, kurių yra šim
tai tūkstančių.

LE anglų kalba 5 tomai -- ne
maža pinigų suma. Bet tai nega
li mūsų gąsdinti. Ištesėjome 35 
tomus LE išleisti (baigsime 1966 
m.), sumokėję po 300 ir daugiau 

• dolerių, ištesėsime ir dar 5 to
mus išleisti. Džiugu, kad J. Ka
počiaus asmenyje turime gerą 
organizatorių ir dideli būr{ in
telektualų, kurie sutinka dar il
giau padirbėti.

KEARNY

J. Nendrė

* ”Rūtos” Ansamblis ren
gia tradicinį koncertą ir 
balių spalio 16 d., šešta
dieni, Dievo Motinos Sopu
lingos Liet, parapijos salė
je, Bergen ir Davis Avė. 
kampas, Kearny, N. J. Sve
čiai bus vaišinami skaniais 
užkandžiais bei gėrimais. 
Pradžia 7:30 v. v. Progra
moje: solistai — Irena 
Stankūnaitė ir Liudas Stu- 
kas ir ”Rūtoš’’ Ansamblis, 
diriguojamas Alg. Kača- 
nausko. Po programos bus 
šokiai, grojant Gutauskų 
orkestrui. Visi kviečiami 
dalyvauti. Bilietai gaunami 
pas ansamblio narius. (Kai
na $3.50).

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

BOTAN'Y ..500” kostiumai ir paltai.
M A NU ATTA N marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan

5th 0.98

VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, 111. Telef. Y A 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P.............. 5th
2. Popular V.S.O.P, German Brandy .... 5th
3. Napoleon Imp. French Brandy ...........5th
4. Zeller Schtvarze Katz .............. 5th
5. Creme De Banana Liųueur ................5th

4.89
4.98
3.35
1.29
3.19

6. Chianti Import. \Vine Full. Qtit. 0.98
7. May Wine, Liebfraumilk German 

Wine

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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užsidarydami naujosios emigra-

Mes taip pat neįstengėme tin
kamai įsižiūrėti į tas tautybių 
grupes, kurios ir dabar tebėra 
skaitlingos, nors jų naujųjų atei
vių skaičiai mažesni už mūsų. 
Kas gi ten veikia, kas ten pa
laiko skaitlingas savųjų orga
nizacijas, klubus, kultūrines ir 
ekonomines įstaigas ir instituci
jas? Savo visuotinu, o ne išsi
skiriančiu organizuotumu jie li
ko patvarūs ne tik savoje bend
ruomenėje, bet įtakingi ir Ame
rikos politiniame ir ūkiniame gy
venime.

Mūsų gi pastangos išsilaikyti 
tuose pačiuose batuose, kuriais 
dėvėdami atvykome į šį kraštą, 
parodė, kad lietuvybės išlaiky
mas negali būti monopolizuotas ir 
statiškas. Ne visi tai norime 
suprasti, ne visi norėtume pri
sipažinti, kad dešimtmečiai nu
bėgusio laiko daro savo, kad dar
bo ir veiklos metodai nusidėvi ir 
pasensta.

Ir štai, ateina ir bręsta įvy
kiai, kurių metu paaiškės, ar pa
kankamai esame pasiruošę juos 
pasitikti atviru žvilgsniu ir at
vira širdimi. Ar esame pasiry
žę suprasti tą dvasią, kurioje 
bręsta kiek kitoks lietuviškumas, 
negu jį atsinešėme iš krašto.

Patriotizmo ir lietuviškumo 
liepsna nėra užgesusi. Jai lieps
noti ir rusenti padėsime ne smer
kimu ir reikalavimais, bet šiltu 
supratimu ir protingu vertinimu 
visų aplinkybių.

New Yorko manifestacija,Jau
nimo Kongresas ir Jaunimo me
tai -- tai neeilinės progos dar la
biau pakurstyti lietuvybės lieps
ną jaunosiose širdyse ne pasišai
pymais ir ne užmetimais, bet 
nuoširdžia pagalba, lietuviškubi- 
čiuliškupiu. Tai būtina ne tik 
mūsų išeivijos, bet visos tautos 
ateičiai. Nes kitaip liksime tik 
apdulkėjusių archyvų sargais.

(j.C.)

KAD NELIKTUMEM
ARCHYVU SARGAIS

Kanados Jaunimo Šventė, Lap
kričio 13 manifestacija, Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongresas, Dai- cijos ateivių gheto. 
nų šventė — tai artėjanti pro
grama, kurioje skirtingais bū
dais, bet vieno tikslo vedina pa
grindinį vaidmenį suvaidins toji 
lietuvių išeivijos karta, kuri at
eina ir be kurios nebeturėtume 
ateities. Ateiną įvykiai ir jiems 
pasiruošimai rodo, kad ilgai už- 
sitęsę verkšlenimai ir dejavimai 
dėl mūsų jaunosios kartos nutau
tėjimo turi tiek prasmės ir tie
sos, klek jos turi lietuvių kalbos 
sintaksės mokytojas, sakydamas, 
kad nė vienas iš jo mokinių egza
minų neišlaikytų — Ukmergės, 
Panevėžio ar kitoj gimnazijoj. 
Tiesa, gal jie neišlaikytų dauge
lį egzaminų, kaip jų neišlaikytų 
ir dalis Lietuvos laisvės kovų 
partizanų. Gai tai ir liūdna ir gal 
tai kai kam kelia baimę ir net 
sudaro pagrindą naujos tragedi
jos kūrimo metmenims. Bet pa
žvelgus giliau į gyvenimo aplinką, 
geriau įsižiūrėjus į sąlygas ir 
aplinkybes, geriau suprasim ir 
priežastis, kodėl Lietuvos pat
riotų yra ir tų eilėse, kurie lie
tuviškai visai nekalba.

Dar nespėjus ne vietos komite
tui susiorganizuoti, teko susi
durti su žmonėmis, kurie prašė 
tikslesnių informacijų dėl kelio
nės Į New Yorką lapkričio 13, 
Tie žmonės kreipėsi angliškai ir 
suteikus turimą informaciją pri
sipažino esą lietuviųkilmėsirkad 
labai norėtų prisidėti prie mani
festacijos. Atėję į Dirvos admi
nistracijos ir krautuvės patalpas, 
jie nustebo tokia gausa lietuviškų 
knygų ir plokštelių. Ir išsikalbė
jus su jais, randi, kad dar yra 
daug tokių širdžių, kuriose ruse
na lietuviška širdis. Tik mes, 
kartais per anksti net savąjį jau
nimą nurašę į nuostolius, daug 
anksčiau nepagalvojom, o gal ne
įvertinom to lietuvybės turto, ku
rį galėjom turėti, jei nebūtume 
per anksti pasipūtę su savo įsiti
kinimu, jog vieni patys, be seno
sios imigracijos ir jų jaunosios 
kartos pagalbos, viską geriau, 
tiksliau ir --lietuviškiaupadary
sime.

Kokie patriotai bebūtume, kaip 
besmerktumę nutautėjimą, bet tu

Skaityk ir platink
DIRVĄ

A. SMETONOS

MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

sukėlė dideli (uo leidiniu susidomėjimą. Veikalai 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršeliais leidinį, siunčiant 
čeki ar pašto perlaidą;

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.

Ties Jono Stonio palikimu
(Zr. 'Prie atdaro ir uždaro mikrofono’)

Ant stalo liko užrašų aplankai, 
atskleistas jų ketvirtosios dalies 
176-tas lapas su tuo vienu žodžiu 
-- šoko — dvi senos cigarų dė
žutės su keliolika šimtų rašalu ir 
pieštuku prirašytų įvairaus dy
džio kortelių-lapelių, o spintoj 
stirta plokštelių ir juostelių, iš 
kurių dar ir dabar gali prabilti 
kaikurie balsai, šiurpius dalykus 
kalbėję prieš 25metus... (Nema
žiau panašios garsinės dokumen
tuotos medžiagos ir iš 1942-44 
metų.)

Rengėsi Stonys dar kartą savu 
žodžiu prabilti. Rengėsi visa tai, 
kas dėjos Lietuvoj anais metais, 
papasakoti ir pasakojimą pailius
truoti autentiškais žodžiais bei 
balsais tų metų garsenybių: Pa
leckio, Niekio, Sumausko, Ado- 
mausko, Paleckienės, Meskupo, 
Venclovos, Vaišnoro, gen. Že
maičio, M. Gedvilo, P. Pakark
ite, L, Giros, gen. Vitkausko ir 
kitų.

Bet, gen. konsulo V. Stašinsko 
žodžiais tariant, "Nutilo balsas, 
kurį visa Lietuva mylėjo”...

Palyginti, nedaugelis Lietuvoj 
(ir čia) pažinojo Joną Stonį, bet 
daugelis pažinojo jo balsą. Pen
ketą metų prieš Lietuvos katas
trofą jisai buvo vienas iš "radi
jo dėdžių” (radijo pranešėjų var
das, paveldėtas iš pirmojo radio
fono vedėjo ir pranešėjo Petro 
Babicko). Nervingas tai buvo už
siėmimas visada, bet pati aukš
čiausia įtampa atėjo su 1940 metų 
įvykiais, į kurių patį sūkurį J. Sto
nys irbuvo patekęs,būdamasprie 
atdarų ir uždarų radijo mikrofo
nu. Nenuostabu, kad to meto įvy
kiai vėliau buvo kone vienintelė 
tema, apie kurią Stonys buvo tik
rai iškalbingas.

1940 metais, po "Stalino sau
lės parvežimo”, Stonys netrukus 
tapo atitolintas nuoatdarųmikro
fonų, nors liko netoli nuo užda
rų. Grįžo jisai prie mikrofono, 
tiems nušalintojams dar beveik 
nespėjus kulnų iš Lietuvos iš
nešti. Ir vėl girdėjo Lietuva jo 
balsą iš Vilniaus arba iš Kauno 
iki 1944 metų vidurvasario.

Paskui vėl, maždaug 1953-58 
metų laikotarpyje jį girdėjo iš 
Amerikos Balso europinės lietu
viškos programos. Ne vienas pa
tekęs iš Lietuvos į Vakarus tei
ravosi, kas tas Urvikis, kodėl jo 
nebegirdėt. O tas Urvikis, jei 
tenai pavykdavo jį pro trukdyto
jus išgirsti, buvo itin įdomus. 
Jo satyriški komentarai apie visą 
eilę tenai viešai neminimų daly
kų Lietuvos klausytojui būdavo 
balzamas.

Urvikis išnyko, uždarius eu
ropinį Am. Balso lietuviškąjį 
skyrių. Stoniai atvyko Ameri
kon. Per penketą metų neįleido jie 
Čia šaknų nei tiek, kiek kitas per 
penketą mėnesiu įleidžia. Turbūt 
todėl, kad be mikrofono Stonys 
jau buvo tapęs, lyg žuvis be van
dens. Nešiojosi savy tragiškiau
sio Lietuvos istorijos laikotarpio 
faktus, godžiai gaudė kiekiu ir 
tikslumu skurdžias žineles apie 
tai, kas toliau Lietuvoj dedas, 
ir skaitė knygas apiel9-tojo šimt 
mečio politinių Lenkijos bei Ru
sijos emigrantų pergyvenimus. 
Čia rasdavo nemaža panašumų 
su mūsų išeivija, nemaža tokių 
pačių klaidų ir nusivylimų, ir

kartais prasiverždavo St. Ja
ro ar kokio kito vardo satyriška 
kritika.

Yra užrašų sąsiuviniuose 
įglaustas ir ilgo kažkam rašy
to laiško juodraštis — Ameri
kos Balso laikysenos kritika ir 
ištisa eilė siūlymų, ką AB turė
tų daryti, jei tikrai ryžtųsi Lie
tuvai apčiuopiamiau padėti. Ne
realistiški, žinoma, siūlymai, 
nes paremti įsivaizdavimu, kad 
Amerikos Balsas galėtų bo
ti ne tiek Amerikos, kiek Lietu
vos nepriklausomybės kovotojų 
balsas. Dabar nė nematyt, ar tas 
laiškas buvo kam parašytas, ar 
taip ir liko tik juodraštis.

Vienoj cigarų dėžutėj tebėra 
koks trejetas šimtų nebaigtajam 
pasakojimui dar nepanaudotų kor
telių. Paskutinė liečia 1940 me
tų rugpiūčio 24 dieną, kai antrą 
kartą susirinko vadinamasis liau 
dies seimas. Štai bent koks vie
nas nuošimtis iš tų įrašui

* 1940 m. liepos 14 Trakų 
gatvėje (Kaune) prie rinkimų būs 
tinės vykdoma radijo transliacija 
apie rinkimus. Radiofono kores
pondentas klausia komisijos narį 
drg. Naktinį, kodėl ant grindų 
mėtosi tiek daug numestų balsa
vimo kortelių. Drg. Naktinis at
sako: "kad niekas už žydą nebal
suoja. Už dr. Garmų ir Banaiti 
visi balsus metaurnon.bet už Vi- 
nickį net žydai nebalsuoja". Dėl 
tokio atsakymo transliacija nu
traukiama.

* 1940 m. liepos 16 d. naujoji 
Darbo Lietuva praneša, kad esą 
daug vietų, kur balsavę 138%visų 
turėjusių teisę balsuoti...

* 1940 m. liepos vidury Kauno 
pašte įvedamas pasikalbėjimų te
lefonu sekimas. Vadovauja Levi
tam Ypatingai sekamos pasiun
tinybės, redakcijos ir įtartini as
menys. Sekami net Krėvė ir Vit
kauskas...

■ * Tiesa paskelbė, "ką reikia ži
noti stojant į komunistų partiją". 
Vienoj vietoj pasakyta: "Partie
čiai negauna ir didesnių atlygini
mų už nepartinius, dirbančius tą 
patį darbą". (O kokios buvo par

tijos centro narių algos -- žr. į 
atskirą lapelį).

Tame kitame lapelyje: ALGOS. 
Ant. Sniečkus, pirm, sekr. — 
1,800 litų, įeik Meskupas, ant r. 
sekr. -- 1600, Kazys Preikšas, 
treč. sekr. «- 1600, Chaim Ai- 
zin, kadrų sk. virš. -- 1400, 
Grossman-Didžiulis, žem. ūk. 
sk. — 1400, Čiblis, pramonės sk.
— 1400, J. Grigalavičius, org. 
sk. ved. pad. — 1200, Boruch 
Šneider, ypat. reik. sk. --J200,J, 
Bezparteiny, finansų ir ūkio sk. 
-- 1200, I. Nikitin, ūkio sk. virš, 
pad. -- 1200, Kurojedov -- pro- 
pag. ir agitac. ved. -- 1200, Mai- 
min. pram. sk. virš. pad. --1200, 
15 kitų partijos centro pareigūnų
— po 1000, 13 — 900,13 — po 800. 
Žemųjų tarnautojų algos siekia 
apie loį'o...

Nenuostabu, kad St. Jaras kar
tais griebdavosi užlyginti kaiku- 
rių kitų paša koto jųapieanuos lai
kus "iškastas vilkduobes". Netik 
čionykščiams, bet ir anapus pra
bylantiems Urvikio balsu atminti 
palygindavo, o pastaruoju metu 
čia bent savo tarpe atitinkamais 
"memo” pasidalindavo, Štai vos 
trys savaitės prieš išėjimą at
siųstas pastabų lapelis 
apie 1964 m. liepos 21 d. Tiesoj 
įdėtą Moločkovo, buvusio anais 
laikais Tasso atstovo Kaune, 
straipsnį:

* Moločkovas Liaudies vyriau ■ 
sybę šiandien vadina "Lietuvos 
laikinoji vyriausybė".

Moločkovas sako: "Salėje, de
putatų vietose, liaudies išrinktie
ji -- darbo žmonės, darbininkai 
ir valstiečiai, inteligentai".

-- Tikrumoje jokių deputatams 
skirtų vietų salėje nebuvo. Jie bu
vo susodinti -- "sumaišyti" su 
salėje buvusiais "žiūrovais”, ėjų 
siais žvalgybininkų pareigas.

Moločkovas sako, kad vadina
mam Liaudies Seime kalbą pasa
kęs Zibertas, 20 metų išsėdėjęs 
kalėjime, ir kad jo kalba sukrė
tusi visą salę; visi atsistojimu

de įvyko lietuvių inžinierių ir ar
chitektų susirinkimas, kuriame 
pranešimą padarė dr. inž. Algir
das Nasvytis tema: "Planetinio 
sankrūvio pavarą pažanga", pa
demonstruodamas modelius ir 
filmą. Nuotraukoje inžinieriai ir
architektai su poniomis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

pagerbę seną revoliucionierių.
— Zibertas seime jokios kal

bos nesakė.
Moločkovas sako, kad "Teatro 

aikštėje, nors ir lyja, iš pat ryto 
ligi vėlaus vakaro būriuojasi mi
nios žmonių, laukiančių didžių 
Liaudies seimo nutarimų".

-- 1940 metais nebuvo jokios 
Teatro aikštės. Teatro sodelis 
liepos 21 d. jau nuo 10 vai. ryto 
buvo išvalytas nuo publikos. Pa
krūmėse susodinta žvalgyba ste
bėjo kiekvieną net ir gatve pra
einančio piliečio žingsnį. V, 
Teatro patalpose jau L, seimo 
susirinkimo išvakarėse buvo dau 
gybė seklių. Prašalaičiams nebu
vo leidžiama nei teatran, nei so
deliu įeiti, ar gatvėje sustoti. 
Ir taip tęsėsi tris L. seimo po
sėdžiavimo dienas. Posėdžių me - 
tu V. Teatro scenoje ir už sce
nos, orkestro patalpose, ložėse 
ir galkonuose sargybas nešė en
kavedistų kariuomenės dalinys.

Kai Žmogus išeina sakinio ne
pabaigęs, likusiems iš karto ne
žinia nei ką sakyt. Čia buvo, čia 
nėr. Metai prabėgo greit. Metai
— dar neperdaug laiko apsiprast 
su tuo "buvo, bet nebėr", tik 
laikas gi atidžiau žvilgtert į tą 
savotišką, vieninteli mūsų tarpe 
tokios rūšies palikimą.

Ne taip paprasta jį visą per- 
žvelgt. Dar sunkiau pasakyt, kas 
iš jo. Šiandien mažai, beveik nie
kur negalima tikrai prasmingai 
juo naudotis. Galbūt rytoj, o gal 
niekados... O vistiek, palikt neži
nomo likimo valioj -- argi būtų 
gerai? Sielojamės dingstančio
mis ankstyvųjų laikų knygomis, 
laikraščių komplektais, -- o kaip 
bus su šiuo palikimu? Jis liko 
žmonos, Galinos Kamarauskai- 
tės Stonienės globoj ir nuosavy
bėj. Bet ką ji gali daryti? Iš viso
— kas ką gali ir kas ryžtųsi ką
daryti? Reikia jo, ar nereikia is
torijai? (v. r.)

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYT] ŠIANDIEN!

Dabartinis dividen
das 4’/i% išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.



Nr. 108 — 4 DIRVA 1965 m. spalio 8 d..... —'

MAMOS RIDIKAI
Daržovių Australijoje netrūks

ta. Mėgstu morkas, žirnius, mėgs - 
tu ir pamidorus. Bet pažiūrėkit Į 
mūsų daržą!

Kiekvieną metą ten vis atsiran
da po naują svečią. Kažkokius ne
matytus ir negirdėtus augalus 
mama parsineša iš kaimynų ir 
kiša { mūsų daržą. Kartais net 
gauna iš tolimų pažįstamų, kurie 
yra gavę iš kitų pažįstamų. Jau 
žaliavo mūsų darže mylimi ir lais
tomi kopūstai, agurkai, špinatai, 
rūgštynės, krienai, rūtos ir mė
tos, augo sėtiniai, burokai, pas
tarnokai, kaliaropės ir krapai, 
artišokai ir saulėgrąžos. Šios net 
saulę užstojo ir piktožoles nu
smelkė — tokios didelės išaugo. 
Bet to neužtenka. Mama vis atsi
mena, kas Lietuvoje buvo labai 
skanu ir vis nori mus įtikinti. 
Todėl prašo ragauti, nes kas Lie
tuvoje buvo labai skanu, ir visa
me pasaulyje bus skanu.

Ką besakysi! Kraipom galvas, 
ragaujam. O mamos akys švyti 
iš džiaugsmo. Kartais paragavus 
tenka pastūmėti ant lėkštės kraš
to ir staiga pradėti judėti ar su
kelti kokį triukšmelį, paversti ką 
nors netyčia. Per didelį sumi
šimą juk žmonės pamiršta, apie 
ką buvo kalbėję prieš tai.

Daug tokių atsitikimų yra buvę. 
Ypač kai ant stalo atsirandabliū- 
das krienų, rūgščių karštų kopūs
tų sriuba ar kitokių žolių maiša
lynė. Lietuvoje, girdi, net iš dil
gelių sriubą virdavę. Dilgelės 
kanda — ačiū Dievui, kad mama 
jų nerenka.

Šiais metais sulaukėm naujo 
derliaus — juodųjų ridikų! Sako, 
juos žemaičiai ropėmis vadina. 
Jau daugel kartų buvom girdėję, 
kokie skanūs tie ridikai su grie
tine, su grietinėle. Mamos svajo
nė buvo dar kartą tokio skanumė
lio paragauti. Ir svarbiausia — 
duoti mums. Mama ilgai šnekė
jo, bet matyt nei pas vieną pažįs
tamą šito dyvo nebuvo užtikus. 
Buvo todėl pasiųstas laiškas te
tai į Lietuvą su vienu didelis 
prašymu: SOS! siųskit juodųjų ri
dikų sėklų!

Ir atėjo. Laiško kampelyje koks 
tuzinas rudų sėklikių, kelios net 
suspaustos buvo. Bet nebijokit — 
mes jas visas iškilmingai darže 
pakasėm, kaip į patalėlius pagul- 
dėm.

Prasidėjo laukimas. Nei prie 
žirnių, nei prie morkų nebegalė- 
jom nei iš tolo prieiti. Vis kad 
nesutryptumėm tų lietuviškų ri
dikų. Tik iš tolo, tik atsargiai 
buvo galima koją daržan įkelti. 
Laistyti ir žiūrėti vis po kelis 
kartus per dieną teko, kad tik 
laimingai užaugtų!

Pradžioje jokių stebuklų ne
matėm. Atrodė, kaip paprasti ri
dikėliai -- ir lapai tokie pat, ir 
žievė jų balta. Po mėnesio vaiz
das pradėjo keistis. Ridikai pa
kilo augti. Atrodė, kad jiepučiasi 
vis didyn ir didyn. Labai išsi
plėtė kaip paukščio sparnai, o 
žemėje jų žievė - oda pradėjo 
eiti juodyn. Laukiam tos dienos ir 
valandos, kada valgysim. Mama 
pripasakojo, kaip pagaminti, kiek 
tos juodos žievės nulupti, kaip su

tarkuoti (ne piaustyti), kaip drus
kos užbėrus sumušti ir leisti pa
stovėti. Net ir svečiai buvo nu
matyti, ką pakviesti tokiai puotai: 
Elenutę, Adomą iš Brunswicko 
su žeima — visus lietuviškų barš
čių mėgėjus.

Taigi, kai ridikai tiek išsipū
tė, kad net pradėjo vienas kitą 
stumti aukštyn, buvo nutarta, kad 
jau ta valanda atėjo. Kibom už 
lapų ridikas nė iš vietos. Kaip 
prirakintas! Atėjo ir Henrikas 
į talką. Lapai juda, o ridikas nei 
kiek,

"Vaikai", — sako mama, dar 
atsimenate iš elementoriaus tą 
pasaką, kur senelis, ir^senelė, 
ir dukrelė, ir šunelis, ir katytė 
vieną ropę rovė? Dievaži, juk čia 
ir bus ta ropė! Kaip aš galėjau 
užmiršti! Kibkim visi! Neškit 
kastuvą, pamatysim!"

Atkasėm atsargiai žemes ir 
pamatėm storą juodą šaknį, be
veik rankos ilgumo, įaugusią 
tiesiai žemyn. Ridiko galva be
veik lauke, o jo koja su plony
tėm šaknelėm taip drąsiai įsi
tvirtinusi Australijos žemėje.

"Tai bent ridikas!" -- stebė
josi ir pati mama. "Matyt, Aus
tralijos žemė jiems patinka. Tai 
prisivalgysim ridikų! Vieną pa
liksim sėklai. Galėsim ir į Lie
tuvą pasiųsti. Tegu ir jie tokių 
užsiaugina. Įsitikins, kaip Austrą - 
Ii joj lietuviškas ridikas pagerė
ja!"

Bet čia ir pasibaigė linksmoji 
šios istorijos dalis. Prasideda 
antroji, kuri skamba liūdniau. Kai 
nulupę pirmąjį ridiką, pradėjom 
jį tarkuoti - trinti, jis paskleidė 
kažkokį neįprastą keistą kvapą. 
Per visus kambarius skverbėsi. 
Tėvas suraukė nosį. Mama turė
jo išeiti į verandą, kad tą supla-- 
kimo ceremoniją galėtų užbaigtu 
Ir sklandžiau lėkšte pridengė. 
Kvapas vistiek sklido ir iš po 
lėkštės. Iki vakarienės, kol sve •

DANGUOLĖS SADŪNAITĖS 
'KAI TU ARTI MANĖS’
Tai antrasis Danguolės Sadū- 

naitės eilėraščių rinkinys. Pir
masis pasirodė 1961 ir buvo pava
dintas VASAROS MEDŽIUOSE. 
Tarp abiejų esama artimo ryšio, 
todėl ir šis būtų lyg pirmojo 
tęsinys.

Sadūnaitė prabyla nauju poezi
jos žodžiu, nauju išraiškos būdu, 
lig šiol mūsų poezijoje mažiau 
pažįstamu. Ji jaudiametriališkai 
skirtinga ne tik nuo ankstesnio
sios maironinės poezijos, bet ir 
nuo jaunesniosios, dar Lietuvoje 
brendusios, ir paskutiniu metu 
už jos sienų pasireiškusios.

Tą poeziją galėtume pavadinti 
imažistine, ir ji būdinga daugiau 
anglosaksiškajam pasauliui. Ez- 
ra Pound čia bus vienas iš žy
mesniųjų to judėjimo šulų. Ar
timas jiems ir T.S. Eliot. Jie 
jau yra nutraukę ryšius su tra

čiai atvažiuos, mėgino mama ri
dikus paslėpti šaldytuve. Šaltis 
pridusins kvapą. Bet kur tau!Tas 
kvapas ir ten tuoj užkariavo vi
sus kampus.

Svečiams suvažiavus, ant stalo 
ta ridikienė, sumaišyta su grieti
ne, atsidūrė jau uždengtame stik
liniame inde, ir tik skubiai dangtį 
pakėlus, buvo kiekvienam įdėta į 
lėkštę. Sprendimas turėjo būti 
padarytas. Ir pati mama staiga at 
rodė suabejojusi ir nerami. Ji 
tik žiūrėjo Į visus ir tylėjo.

"Ačiū, not for me!” -- pareiš
kė Lėly.

"Kerta Į gerklę" -- pridėjo 
broliukas.

"Ėda liežuvį” -- sakau aš.
"Oi, oi, skanus, bet stiprus!" 

-- kraipydamas galvą, sako mū
sų garbingasis svečias Adomas 
iš Brunswicko.

Tėvas palaižė lūpas, susirau
kė ir su sprendimu: "Mesim lauk! 
Lietuvoje nebuvo tokie stiprūs, aš 
juk žinau. Tai jau geriau krienai".

"Palauk, palauk!" — nustebusi 
mama griebė už stiklo. "Kaip 
čia dabar! Iš tiek toli atsiųstai 
Lietuvoje taip skanūs būdavo”.

"Kiti kraštai, kita žemė, kiti 
skoniai" — pridėjo dar kažkas.

Mama negalėjo nurimti. Vis 
dar ragavo. "Tokie ridikai! Die- 
vali, tokie gražūs ridikai. Gal kas 
nori, gal kam patinka? Gal tu, 
Adomai vešies namo?"

"Ne, dėkui! Užteks man ir čia".
"Palaukit, bėgsiu pas savo kai- 

minką! Tegu ir ji paragauja. Ką 
pasakys. Juk ir ji žemaitė".

Ir išbėgo, palikusi svečius, bet 
su ridikienės stiklu.

Taigi, gal kas gerųjų lietuvių 
norėtų juodųjų ridikų? Turime 
dar neiškastų. Yra ir sėklų. Laiko 
mama jas po stiklu. į Lietuvą 
nebekalba siųsti. Jei kas nori čia 
pasidėti australiškoj žemėj page
rintų tikrų lietuviškų juodukų ri
dikų, tai te kreipiasi į mamą.

diciniu ritmu, jiems rūpi ne tiek 
paties objekto, kiek jo vaizdo 
sukeltos emocijos (lot, imago — 
vaizdas). Tuo būdu imažizmas 
yra kiek giminingas impresioniz
mui (impressio — įspūdis), bet 
nemaža paskatų gavęs iš pran
cūziškojo simbolizmo.

Tomis savybėmis pasižymi ir 
Danguolės Sadūnaitės poezija. 
Veltui joj ieškotum tradicinio ri ~ 
mo, net ir pats ritmas susidary
tas saviškai pagal išraiškos nuo
taiką. Tačiau eilėraštis, kad ne
būtų prozos įspūdžio, skirstomas 
strofomis, nors ir skirtingomis 
nuo tradicinės strofos.

Eilių turinys betgi lieka tradi
cinis — poetei rūpi išreikšti 
žmogaus ir Dievo santykius, - 
tuos santykius pažvelgti nauju 
žvilgsniu bei išraiškos būdu. Ei
lėse glūdi gilesnė prasmė, nors

Rugsėjo mėn. 26 d. Clevelande Lietuvių Budžių akademikų skyriaus iškilmingoje sueigoje Leonardas 
Kedys ir Antanas Kalvaitis davė akademikų įžodį įr jiems buvo įteiktos organizacijos spalvos. Iš kai
rės: M. Pautienis, V. Dailidė, A. Paškonis, R. Grincius, R. Saikus, A. Kalvaitis, B. Rutkauskas, L. 
Kedys ir A. Pautienis. Trūksta A. Rutkausko ir A. Šarkausko. V. Pliodžinsko nuotrauka

ją pro neįprastus vaizdus sunkiau 
atsekti. Dėl to daug kas lieka tik 
nujautimu, abejojimu ar klausi
mu:

Dėlioju baldus
Trapaus
Birželio ryto —
Ir klausiu:

kaus kūrybai.
Čia dar reikia pažymėti, kad 

poetė su savo vyru prof. R. Sea- 
ley nemaža pasitarnavo išvers- 
dama mūsų poezijos į anglų kal
bą.

Rinkiniui, turiniui pritaikintą 
viršelį nupiešė P. Jurkus.

(Danguolė Sadūnaitė. Kai tu 
arti manęs. Eilėraščiai. Išleido 
"Lietuvių Dienos", Los Ange
les, 1965. 38 pusi. Kaina nepa
žymėta. Su autorės portretu ir 
trumpa kūrybos apžvalga aplan
ke).

A. Rimtenis

Ką slepia
Jūsų formos?
Kas budi už tylos? (p.22)

Poetei rūpėjo į kuo mažiausia 
žodžių sudėti kuo daugiausia vaiz - 
do prasmės nujautimo. Tačiau 
kaikur tas vaizdas ir jausmas 
sulūžta, virsta groteskiniu:

Aš negaliu prieiti tavęs. 
Iškeiki medį, išrauki lietų: 
Nešauk!
(Kokios mažos yra mano ko

jos) (P.37)

Tačiau ir į taupų žodį poetė 
nekartą yra sudėjusi mums įpras - 
to, nuoširdžiai poetiško vaizdo 
bei jausmo:

Džiaugsmas: tai čiurlenimas 
upės vaikystėj.

Švytintis, raiškus.
Ir ėrelių šokimas per srovę.

(P.28)

Stiliaus ir Išraiškos atžvilgiu 
Sadūnaitė kai kur primena Dylan 
Thomas poeziją. Kaikur jos sti
lius panašus į T.S. Elioto poezi
jos stilių, kaip šit:

Gėlės pasėtos, ir gėlės nu
mirę.

Vieversio aukštos stirtos.
(P.37)

Sunku pasakyti, ar poetei savo 
imažistine poezija pavyks kiek 
daugiau pasukti nauju keliu mūsų 
poezijos ratą, tačiau viena aiš
ku, kad ji turi neabejotiną poetinį 
talentą, drąsiai ieško naujo kelio, 
net nuostabiai deramai moka val
dyti žodį. Naujausioj mūsų poezi
joj ji būtų artimesnė Alg. Mac-

Give a helping hand

One gift works many wonders
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Moyzisch atvyko už pusvalan

džio ir nustebęs J mane pažiū
rėjo; kad aš buvau vienas salio- 
ne. Jo žvilgsnyje jaučiau panie
ką.

— Ar jums pasakė apie reika
lą? -- pasiteiravau.

Jis pakratė galvą. Aš turėjau 
jam papasakoti savo istoriją. Ma
čiau kaip sunkiai sekasi jį įtikin
ti. Jam atrodė nepatikėtina, kad 
aš esu britų ambasadoriaus kam 
bariniu, o dėl mano pareikalau
tos sumos 20,000 svarų jis nusi
juokė.

— Kaip jūs vadinatės?
— Tai neturi reikšmės. Pa

klauskite geriau patarėjo Jenke,
--Aš negaliu iš Berlyno pra

šyti pinigų nematęs jūsų filmų.
— Tai jūsų reikalas. Aš jums 

paskambinsiu į biurą spalio 30 
3 vai. po pietų ir pasakysiu, kad 
tai kalba Peter.

-- Reiškia jūs vadinatės Peter?

— Jūsų durininkas vadinasi 
Peter. Tad aš ir pagalvojau apie 
šį vardą. Jei jūs būsite gavę pi
nigų, galėsite man per telefoną 
pasakyti, kad mes galime pasi
matyti.
- Kur?
-- Užpakaly ambasados yra 

sodininko namelis.
-- Jūs viską gerai žinote.
-- Aišku. Aš ateisiu 10 vai. 

vakaro. Jūs ateisite mane pasi
tikti. Jūs parodysite pinigus ir 
aš jums duosiu filmus, kuriuos 
jūs galėsite tuojau pat išaiškin
ti. Jūs juos išegzaminuosite ir 
man duosite pinigus tik tada, ka
da būsite įtikinti, kad filmai ver
ti tos sumos. Ar taip bus gerai?

Atrodo, kad pagaliau jį Įti
kinau.

-- Aš turiu vieną reikalavimą, 
— ramiai pasakiau. -- Man rei
kalingas naujhs fotografijos apa
ratas Leica. Taip pat jūs man 
turite parūpinti filmų. Kiekvieną 
kartą, kai aš jums atnešiu fil

mus, jūs man duosite naujus. Aš 
nenoriu būti pagautas perkant fo
tografinę medžiagą.

Dabar jis manęs klausėsi rim
tai.

-- Berlynas niekad nesutiks iš
mokėti tokios sumos.

-- Čia tai jau jūsų reikalas, 
-- pasakiau. -- O dabar aš bū
čiau dėkingas, jei užgesintumė
te šviesas laiptuose ir duryse. 
Aš noriu eiti.

Atrodo jis norėjo dar kažko 
klausti, bet aš atsikėliau. Moy
zisch manęs nebelaikė.

Kitą dieną vokiečių ambasada Į 
Berlyną pasiuntė šifruotą tele
gramą:

"Vokietijos užsienių reikalų 
ministrui asmeniškai. Mes gavo
me pasiūlymą išbritųambasados 
Ankaroje tarnautojo, pasisakiu
sio esant ambasadoriaus kam
bariniu, duoti mums originalių la
bai slaptų dokumentų fotokopijas. 
Pirmasis pristatymas spalio 30 
ir reikalauja 20,000 svarų, o vė
liau už kiekvieną filmų juostą po 
15,000. Tuojau praneškite, ar tu
rime priimti pasiūlymą. Jei taip, 
tai per specialių kurjerį iki spa
lio 30 atsiųskite reikalingą sumą. 
Tariamasis kambarinis prieš ke
letą metų tarnavo tokiose pat pa
reigose pas pa ta rėją Jenke. Šiaip

jis čia nežinomas. Pasirašė: von 
Papen."

Apie šią telegramą aš sužino
jau tik po dešimties metų. At
sakymą, kuris man tada būtų 
sukėlęs džiaugsmą, irgi suži
nojau tik po dešimties metų:

"Ambasadoriui von Papenui as - 
meniškai. Priimkite labai atsar
giai britų ambasadoriaus kamba
rinio pasiūlymą. Specialus kur
jeris atvyks spalio 30 rytą. Tuoj 
atsiųskit raportą gavę dokumen
tus. Pasirašė: Ribbentrop."

Belaukdamas spalio 30 aš tu
rėjau būti kuo rūpestingiausias 
kambarinio tarnyboje. Spalio 29 

f d. buvo Turkijos tautinė šventė. 
Išvakarėse užsienių reikalų mi
nisterijoje įvyko diplomatinio kor 
po priėmimas, o kitą dieną po pie. 
tų karinis paradas lenktynių aikš 
tėję. Reikėjo ambasadoriui pa
ruošti kuo geriausiai išeiginius 
rūbus kiekvienai ceremonijai. 
Kai aš baigiau ruošti jo unifor
mą iškilmingam priėmimui pas 
prezidentą, sir Hughe įėjo Į mie
gamąjį ir patenkintas pasakė:

— Elyesa, aš tavimi esu labai 
patenkintas. Tu esi pavyzdingas 
tarnas.

-- Ačiū jums, ekscelencija. 
Jis buvo geroj nuotaikoj ir to

liau tęsė kalbą, lyg pats su sa
vimi kalbėdamas.
~šitas karas yra keistas, ypač 
kai gyvenama neutralioj terito
rijoj. Tavo krašto vyriausybė tu
ri imtis didelių rūpesčių, kad 
priešų atstovai, dalyvaują para
de, nesusitiktų. Pas prezidentą 
diplomatai pristatomi alfabeti
ne tvarka, valstybių pavadinimus 
imant prancūziškai. Šiandien tu
rėsiu progos susitikti su priešo 
atstovu. Kai von Papen išeis iš 
audiencijos salės, aš stovėsiu 
prie durų, laukdamas kad būčiau 
Įvestas pas prezidentą. Mes pa
sisveikinsime su von Papenu ne
žymiu galvos palenkimu, viens į 
kitą nežiūrėdami. Toks jau diplo
matinis protokolas. Mūsų žmonės 
fronte viens kitą užmušinėja, o 
mes sveikinamės.

-- Visa tai liūdna, ekscelen
cija, -- pasakiau.

Sir Hughe iš naujo nusišypsojo.
-- Ką, Elyesa, pasakytum, jei 

aš tave pasiųsčiau Įvokiečiųam- 
basadą von Papenui kai ką Įteik
ti, kas jam padarytų dideli malo
numą?

Mano širdis sustojo plakusi. 
Ar ui nėra spąstai? Ar sir Hughe 
nevaidina su manim komediją, tu
rėdamas kitas mintis? Staiga aš 
pagalvoja, kad kas nors mane ga

lėjo matyti Įeinant Į vokiečių am
basadą.

Mano veidas lengvai galėjo ma
ne išduoti, tačiau sir Hughe nuo
širdžiai pradėjo juoktis.

-- Neįmkit dalyką taip tragiš
kai. Aš tik prisiminiau Turkijos 
tautinę šventę ir mano kolegos 
von Papeno sukaktį. Šiandien jis 
turėtų švęsti 64 metus. Taikos 
metu ambasadoje būtų priėmimas 
su šampanu ir aš aišku būčiau 
ėjęs j{ pasveikinti. ŠĮ kartą jis 
apsieis be mano pasveikinimo.

Ambasadoriaus juokai man bu
vo pakirtę kojas. Dabar aš leng
viau atsikvėpiau, šis juokas man 
buvo Įrodymas, kad manęs niekas 
neįtaria ir dabar aš buvau tikras, 
kad vieną dieną būsiu turtingas.

Ambasadoriui išėjus, aš tuoj 
nusiskubinau Į jo kambarį, prie 
savęs turėdamas paslėptą foto 
aparatą.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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Žygis į Jungtines Tautas ir
jo galimybės ALGIRDAS M. BUDRECKIS

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto
mis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS Į KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės,

KAINA $3.00
ALMA MATER

R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, bei 
Dirvos skaitytojai naudodamies knygų išpar 
davimo vajum, moka tik

10 DOL. 
už keturias knygas.

---------------------- IŠKIRPTI-------------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland. Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Mater, už papigintu kainą, — 10 dol.

Pavardė ir vardas .....................„.......................................

Adresas ......... ............................................................... .

Prie šio jungiamas čekis ai’ money order 10 dol, 
sumoje.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

lT. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EKPRESS CORP. 

MAROUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2608 ir 2439 W. 69 St.. Chicago. III. 60629.

Telef. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608. 

Telef. WA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

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

Manifestacijos reikšmė lietuvių
(2)
Kyla mintis, kad neįmanoma 

sutelkti 12-20.000 lietuviu žygiui, 
kad $30.000 sąmata pakenks ki
tiems vajams bei užsimojimams 
(suprask: žygis bankrotuosiąs 
lietuvių visuomenę. Abu argu
mentai be pagrindo. Dėl skai
čiaus. Amerikoje yra pusantro 
milijono lietuvių kilmės žmonių. 
Deja, milijonas "biologinių lie
tuvių" šiandien, kultūriniu at
žvilgiu yra mirę. Kiek žmonių 
galime skaityti "lietuviais". Įs
kaitant visus, kurie kalba lietu
viškai, palaiko ryšius su lietuvių 
organizacijomis, bažnyčia, spau
da, gauname šitokią statistiką: 
Naujoje Anglijoje -- 59.616, Vidu
riniame Atlante — 61.953, Pen- 
nsylvanijoje -- 37.783, Pietryčių 
Atlante — 24,752, Vidurvakariuo 
se -- 208.704, Vakaruose bei ki
tur 20.000. Iš viso 412.808 "lie
tuvninkai". O dar Kanadoje yra 
20.000 tautiečių. Jeigu pagrosi
me galimą demonstrantų skaičių 
tuo, kuris procentas lietuvių yra 
veikėjai bei aktyvistai, tai iš pa
tirties galime sakyti, kad šeštas 
nuošimtis arba maždaug 26.000 
galėtų atsiliepti j žygininkų kvie
timą. Žygis ir būtų sėkmingas; 
jei pusė šio potencialo atvyktų. 
Ar sąmata grasina visuomenę ban - 
krotu? Visai ne! Juk pernai pa
saulinė paroda kainavo lietu
viams $29,000. Šiais metais Vien 
Chicaga išleido $30.000, statyda
ma Verdi Requiem. Be abejo, kiek 
vienas organizatorius sutiks su 
teigimu, kad tas kuris aukoja de
šimtinę ALT, stovykloms, Balfui, 
Fondams ir pan. duoda ir duos ir 
kitiems lietuvių reikalams, ogi 
išsisukėlis, kurs nė cento niekur 
neprideda, dažnai pirmasis ai
manuoja, jog žygis esąs dar vie
na našta.

Esamoje padėtyje, laikas neina 
mūsų naudai. Realiai žiūrint J 
raidą, kas bus iš tos pusiamilijo
ninės visuomenės po 10,15,20,25 
metų? Senieji veikėjai ir aukoto
jai pasiduoda amžiaus lemčiai, jų 
gretos retėja. Kartu ir tautiniai 
susipratęs jaunimas proporcin
gai mažėja. Po dvidešimt penkių 
metų, pajėgi politiniai veikti vi
suomenė vargu ar sieks 50.000 
lietuvių kurio skaičiaus šeštą nuo 
šimtj sudarys tik 3.000. Užtat, 
turime dėti milžiniškas pastan
gas, kol dar pajėgiame. Nelauki
me palankesnės politinės konjunk 
tūros, o pradėkime sėti grūdus, 
iš kurių kada nors ateity išdygs 
nepriklausomos Lietuvos vaisiai. 
Kitaip sakant, darykimepreceden 
tus, kuriuos ateities politikai — 
kas jie bebūtų — galėtų panaudo
ti Tautos interesams. Visuotinė 
apatija yra betkurios visuomenės 
pražūties pirmasis skambutis. 
Jai prlešveikti reikia skatinti 
žmones j pozityvią akciją.

Sis žygis iššaukė visuotinj vei
kimą lietuviuose. Tai liudija fak
tas, kad žygiui remti aktyviai at
sirado: New Yorke, Elizabethe, 
Newarke, Patersone, Rocheste- 
ryje, Hartforde, Waterubyr, New 
Havene, Bridgeporte, Worces- 
teryje, Bostone, Providence, New 
Britain, Philadelphijoje, Balti- 
morėje, VVashingtone, Mt. Car
inei, Wyomingo klony, Pitts- 
burghe, Clevelande, Detroite, 
East Chicagoje, Chicagoje, Los 
Angeles, Denveryj, Omahoje, 
Pennsacoloje, Stamforde, Great 
Necke ir Toronte. Vadinas per du 
mėnesius trisdešimt kolonijų at
siliepė Į žygininkų šauksmą. Ir, 
be abejo, iki lapkričio 13 d., dar 
Montrealis, Hamiltonas, Llnde- 
nas, Kearny, Senadorė, Mahono- 
jus Lawrence ir Westfieldas pri
sidės. Kas tose vietose imasi 
iniciatyvos? Energingi, talentin
gi veikėjai. Žygis atneša ir at
neš teigiamybių plačiai visuome
nei. Bent syk{ realizuosime savo 
pajėgumą; tūnojančios kolonijos 
atbus. Ryšiai tarp kolonijų bus at
naujinti (kaippvz.: atnaujinami su 
Pennsylvania kalnynų lietuviais). 
Kolonijos sueis | artimesni bend
radarbiavimą. Visi trys lietuvių 
elementai žygyje arčiau bendra
darbiauja; seni ateiviai, čiagi- 
mlai, bei nauji ateiviai. Nesusi
kalbėję randa bendrą kalbą: 25 me - 
tų okupacijos proga vienbalsiai 
prabilti | pasaulio sąžinę. Tiki
mės, kad tie ryšiai ir įgytas pa
tyrimas nesubyrės po žygio, kad 

po žygio bus Įmanoma visuome
nei greitai susitelkti, kai reikės. 
Nauji talentai ir nauji veikėjai 
ima reikštis. Pavyzdžiui, studen
tas Vytautas Radzivanas pašventė 
mėnesi, važinėdamas po lietuvių 
kolonijas Vakaruose žygio rei
kalais. Koks potencialas Lietuvos 
kovoje iš šio vyro.

Žygis kaip tik duoda progų jau
nimui konkrečiai ir pozityviai pa
sireikšti kovoje už tėvynę. Žygis 
juos pratina prie visuomeninio 
darbo. Žygio entuziazmas ska

tina jų patriotizmą. Šio meto 
jaunimas nėra Įsisąmoninęs vi
sų Lietuvos problemų; jam rei
kia pergyventi ir užčiuopti reika
lą — žygio akcija ir siekis yra 
apčiupiami ir kiekvienam jau
nuoliui suprantami. Vien dėl ši
tų sumetimų žygis remtinas,

KAS DARYTINA?

Visos pasisekimo galimybės 
yra pagristos viena sąlyga, at
seit: jeigu lapkričio 13 d. 15- 
20.000 lietuvių dalyvautų mani
festacijoj. Būtinas minimalinis 
skaičius yra 12.000, nes jei ma
žiau suplauktų Į Madison Squarė 
Garden areną, tai salė atrodytų 
apytuščia. Atminkime, kad pa
lanki ir kartu kritiška spauda bei 
publicistai seks žyg|. Šių laikų 
susisiekimo priemonės ir mūsiš
kių piniginė būklė leidžia lietu
viams gausiai suvažiuoti | Man- 
hataną šeštadienĮ ir dalyvauti 
žygyje tarp 11 vai. ryto ir 5 vai. 
vak. Kitaip sakant, jei nėra rim
tų priežasčių, kiekvienas lietu
vis, kuris skaitosi patriotu, galė
tų atvykti Į manifestaciją. Tiems 
iš toliau, iš Chicagos ir iš Bos
tono, susidaro vienas nepatogu
mas, būtent: manifestantas tu- 
rjs paaukoti parą ar dvi dienas 
žygiui arba patirti kelionės nuo
vargi ir išleisti dienos uždar
bi. Para nemigo ir dienos uždar
bis! Tokią auką kiekvienas są
žiningas lietuvis galėtų duoti. 
Juk, 50.000 Lietuvos jaunuome
nės partizaninio karo metu pa
guldė galvas už tėvynę. Jų švie
siai atminčiai galime bent gausin
gai demonstruoti, be asmeninio 
pavojaus, ir parodyti pasauliui, 
kad partizanų aspiracija neuž
miršta. Negalime tikėti, kad lie
tuviai tiek pasidavę Mamonui, 
kad negalėtų paaukoti rimtam ir 
realiam užsimojimui. Oi, kaip J. 
Paleckis, Zymanas ir Sniečkus 
juoktųsi iš lietuvių, jei mūsiš
kiai abejingai atsilieptų Į žygĮI 
Oi, kaip saldžiai Kremliaus sa
trapai kvatotų, jei lietuviai ap
leistų šitą progą jų melui at
kirsti!

Žygis nėra Mažeikos, Snieč
kaus, Budreckio, Kezio ir Mik- 
lovo neapgalvotas mostas. O ne! 
Žygis yra visos visuomenės at
sakomybė prieš Tautą ir pasau
li. Žygio pasisekimas ar nepa
sisekimas priklausys nuo visuo
menės. Tikimės, kad lietuviai 
sau gėdos nepadarys. Tikiu, jog 
šis Įspėjimas nėra reikalingas 
visuomenei, jis taikomas tik Į vie
ną kitą veidmaini ir šiaudini lie
tuvi, o ne Į daugumą.

Veiksniai turėtų pasiruošti iš
naudoti visas galimas pasekmes. 
Tikras apsirikimas būtų, jeigu 
Įvykiai ištiktų juos besnaudžian- 
čius. Kiekviena organizacija pri
valo skatinti visus savo narius 
aukoti ir, jei Įmanoma, dalyvauti 
žygyje. Juk, kiekvieno sambūrio 
įstatai Jparelgoja narius kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybę. Stu
dentija negali snausti, kadangi 
jų kolegos vadovauja žygiui. Jei 
jaunuoliai išleidžia šimtines kas., 
met važinėti | stovyklas ir suva
žiavimus bei pramogauja, tai jie 
gali gausiai dalyvauti manifestaci 
joje. Jie galėtų dar prikalbinti 
jaunesnius kolegas ir brolius pri - 
sijungti. Laikraštininkai ir rašy
tojai negali tyliai ir nuošaliai ste 
bėti vyksmą; jie turėtų daryti 
pastabas apie žygĮ. Redaktoriai 
turėtų sekti Brazaičio, Kardelio 
ir čiuberkio pavyzdĮ ir veda
muosiuose duoti komentarus.

Kiekvienas skaitytojas galė
tų dar kalbinti draugus prisidė
ti prie žygio ir painformuoti 
tuos, kurie laikraščių neskaito, 
apie Lapkričio 13 d, manifesta
ciją nežino. Kiekvienas žygiuoto- 
jas privalo atsivesti bent vieną

visuomenei

bičiuli | Madison Sąuare Gar
den. Tik tokiu būdu žygis bus 
sėkmingas. Atminkime, kad ne
rangumas ir abejingumas dirba 
priešo bolševiko naudai. Kieno 
valia — to ir galia. Kokia Tavo 
valia, lietuvi?

Iškeikime 
istorinę vėliavą

Rengiantis New Yorko mani
festacijai lapkričio 13 dieną, no
riu priminti rengimo komitetui, 
kad būtų reikšminga ir prasmin
ga iškelti virš Madison Sąuare 
Garden tą vėliavą, kuri 1945 metų 
kovo 23 d. plevėsavo virš Kapito- 
liaus Washingtofie.

Ypatingais atvejais Kongreso 
atstovai pasistengia atžymėtipa- 
dovanojant Amerikos vėliavą, 
kuri plevėsavo tą dieną virš kapi- 
toliaus, organizacijos valdybai. 
Tą padaro tos valstijos kongres- 
manas arba senatorius, kur ta or- 
gmizacija turi savo centrą.

1945 metais, kai Sovietai jau 
buvo galutinai užgrobę Lietuvą, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga kovo 20- 
23 dienomis surengė pirmutinę Mi
siją Washingtone Lietuvos nepri
klausomybei ginti.

Hotel Statlerpriėmime-banke- 
te, kuriame dalyvavo apie 100 Kon
greso atstovų ir senatorių, o tai 
buvo pirmutinė demonstracija 
Washingtone prieš Sovietų smur
tą, Chicagos kongresmanas Ed- 
ward A. Kelly, nuleidęs tą dieną 
virš Kongreso rūmų plevėsavusią 
vėliavą, atnešė | banketo salę ir 
atitinkamomis apeigomis pa
dovanojo Misijos pirmininkui 
adv. Antanui Oliui.

Tas pats kongresmanas Kelly 
buvo paruošęs rezoliuciją, kurią 
kovo 19 d. patiekė Atstovų Rū
muose ir išspausdino Congres- 
sional Record leidinyje. Tai buvo 
pirmutinė rezoliucija Lietuvos 
bylos klausimu, kurių iki šiai die
nai jau galime priskaityti virš 
šimto, ir | kurias dalis mūsų vi
suomenės veikėjų ir dabar deda 
dideles viltis.

New Yorko manifestacijos ren
gimo komitetas privalo skubiai 
susižinoti su ponia Vera Oliene ir 
su SI. Kumskiu, Chicagoje, kurie 
tikiu žino, kur ta vėliava yra.

Kadangi ta Misija Washingtone 
buvo pirmutinis tiesioginis lietu
vių demonstravimas prieš Sovie
tų grobuoniškumą, ta vėliava, iš
kelta virš Madison Sąuare Gar
den patalpų atitiktų kaip istorinis 
simbolis mūsų kovos tęstinumo. 
Amerikiečių spauda atkreiptų į 
tai ypatingą dėmesĮ.

K.S. Karpius

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite Įsigyti, atvykę j 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.

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
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REMIA AR NERIAMA?

Naujienų spalio 4 d. laidoje 
tilpo vieno iš to laikraščio re
daktorių M. Gudelio pasikalbėji
mo su ”New Yorko jaunuoliais" 
aprašymas.

Aprašymas prasideda Naujie
noms būdinga tuo reikalu Įžanga: 
"Keli New Yorko lietuviai jau
nuoliai suorganizavo komitetą Ma - 
dison Sąuare Garden patalpose mi
tingui ir manifestacijai suruoš
ti”... Girdi, ir Chicagoje atsira
dusi "grupė senių, kurie suorga
nizavo jaunuolių komitetą".

M. Gudelis aiškinasi, kad Nau
jienose mažiau buvę žinių apie 
"New Yorko jaunuolių komitetą" 
dėl to, kad nebuvę progos jų ar
čiau pažinti.

Kai rugsėjo 25 d. tie jaunuoliai 
atvyko Į Naujienų redakciją iš
siaiškinti ar Naujienos tą darbą 
remia, ar neremia, M. Gudelis 
atsakė, kad "Naujienos rašė apie 
tai, ką padarėte, Naujienos pa
rašys ir apie tai, ką padarysite, 
bet ką jūs rengiatės daryti, tai 
jau kitas dalykas. Užsimojimai 
jūsų labai dideli, kai bent dali 
užsimoto tikslo pasieksite tai 
ir apie tai parašys..,"

M. Gudeliui nepatinka, kam 
"New Yorko jaunuoliai" nori 1 
Madison Sąuare Garden suvaryti 
ir Chicagos jaunuolius.

"Naujienos nori, kad manifes
tacija jums pasisektų, bet mes 
taip pat matome, kad pradėjote 
ne iš to galo. MadisonSąuare Gar 
den patalpas turi pripildyti New 
Yorko, Brooklyno, New Jersey, 
Connecticut lietuviai ir lietuvių 
draugai, o jūs norite žmones vež 
ti iš Chicagos..."

Kaip Naujienų vadovybė žiū
ri | pačią manifestaciją, galima 
spręsti iš tokio pareiškimo: "Nu
važiuos, ir ką jie ten darys? 
Pasėdės Madison Sąuare Gar
den jiems skirtoje vietoje, o kai 
baigsite kalbas, tai apsisuks ir 
turės atgal važiuoti. Vežti žmo
nes iš Chicagos tokiam menkam 
darbui — neapsimoka".

šiaip ir taip M, Gudelis bando 
Įtikinėti, kad "New Yorko jau
nuoliai" padarytų vietinių lietu
vių demonstraciją ir be reikalo 
nevežiotų žmonių iš tolimesnių 
vietovių.

Kodėl tokia nuomonė? O todėl, 
kad Lietuvos tąja demonstracija 
"New Yorko jaunuoliai" neišva
davę, paliks veikiančius komite
tus darbą tęsti, aiškinant įtakin
giems politikams, kad "anas komi 
tetas buvo jaunuolių darbas, ne
rimtas, laikinas, bet mums rei
kalinga rimta ir nuolatinė para
ma. Ar politikai ir įtakingi as
menys nepamanys, kad lietuviai 
juos apgavo?..."

Tiek Naujienos apie manifes
taciją.
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Detroito lietuviai ruošiasi į New Vorką
Žygiui l New Yorką paskuti

nė registracijos diena — spalio 
24 d. Tad paskubėkime įsiregis
truoti ir įmokėti pinigus. Trau
kiniu važiuojant ir samdant vi
są vagoną ar kelis reikia pinigus 
sumokėti 15 anksto.

REQUEST 
RECORD

Naujausios 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.

Manifestacijon vykstantieji ga
lės sugrįžti pavieniai iki lapkri
čio 15 d, 12-tos valandos nak
ties. Tad atlikę svarbų Lietuvos 
nepriklausomybei atgauti žygį, 
tuo pačiu turėsime laiko aplanky
ti savo pažįstamus bei apžiūrėti 
New Yorko mugę.

Detroito visuomenė dosniai au
koja Lietuvos laisvės žygio labui. 
Štai tik prieš savaitę, buvo išsiųs
ta 600 dol. į centrą, o šiuo metu 
Detroito K-tas vėl išsiuntė 600 
doL sumą. Tad iš viso jau iš
siųsta 1200 dol.; bet tai dar ne
paskutinis žodis. Daugybė yra pa
sižadėjusių, kurie savo pažadą 
tikriausiai įvykdys. Tačiauauko- 
jusių sąrašas bus paskelbtas vė
liau.

Traukiniu važiuojant turime 
užsiregistruoti bent 40 asmenų 
ir iš anksto sumokėti pinigus — 
ten ir atgal kelionė tekaštuos 35 
dol. vienam. Prieš dvi savaites 
iš anksto nesumokėję geležinke
lio administracijaipinig&negau- 
sime papiginimo. Tad paskubėki
me įmokėti pinigus!Beliko tik dvi 
savaitės. Visi vykdomi darbai su
siję su L.L. Ž. į Jungt. Tautas 
bus baigti spalio 24 d.: registra
cija bus sustabdyta.

Registruoja: V. Pauža Neringoj 
tel. 825-9754, J. Petrulionis Gai
voj, Dariaus-Girėno Klubas tel. 
825-9776, inž. J. Urbonas, tel. 
869-8785, inž. Vac. Urbonas, tel. 
KE 7-9642, V, Tamošiūnas, teL 
BR 2-0063.

Kurie dirba ir negali pasitrauk - 
ti nuo darbo taip pat gali parem
ti žygį. Galima pirkti tam tikrą 
kiekį bilietų j Madison Sąuare 
Garden. Tie paaukoti bilietai bus 
išdalinti lietuvių draugams, pen
sininkams, studentams ir kt.

"Norėčiau vykti, bet neturiu 
pinigų"... Dažnai girdime išsi
tariant. Tikrai, yra gana daug 
pensininkų, studentų, kurie turi 
daugiau laiko ir ryžto, bet pini
gų trūkumas neleidžia jiems da
lyvauti tautos manifestacijoj. Pa
dėkime jiems! Teko girdėti, kad 
V. TamoSiūnas, tiek daug prisi
dėdamas prie L.L. Žygio, dar pa
žadėjo vienam studentui nupirk
ti bilietą į New Yorką. Tad tokių 
Tamošiūnų galėtų susidaryti bent 
100 Detroite. Dėl piniginės aukos 
nė vienas iš bado nenumirs. Ka
dangi senas priežodis sako:"Dau 
giau miršta nuo apsirijimo negu 
nuo bado”.

Daugis mūsų brolių ir sesių

MIESTE KRAUTUVĖ ATDARA PIRMAD. IR KETVIRTAD. 9:30 V AL. RYTO
IKI 9 VAL. VAK. SKYRIAI NUO 9:30 V AL. RYTO IKI 9:30 VAL. VAK. 

NAUDOK EAGLE STAMPS KAJI’ PINIGUS VISOSE 6 MA Y CO. KRAUTUVĖSE!

MAY’S BASEMEKTS
ggTSSIS SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS
Kainavę 19.99 iki $23 
panelėms, junjorėms 

Nauji rudeniniai

SUBURBAN IR 
CAMPUS 

PUSPALČIAI

Medvilnės corduroys, vinylio 
aksomas, vilnoniai meltons, 
daugelis su šilta. Oriono acry- 
lico medžiaga pamušalams. Ra
site dideli pasirinkimą stiliuo
se ir spalvose, taip pat dydžiai 
panelėms 8 iki 18 ir Jr. 5 iki 
15.

Gaila, nepriimami užsakymai 
paštu ar telefonu

BASEMENT IVOMEN’S COATS 
ALL 6 STORES INCLUDING 

GREAT NORTHERN

Kainavę 16.99 iki 19.99 
Didžiausias pasirinkimas

ŠILTU 
ŽIEMINIU 

PALTU 
MERGAITĖMS

Taupykite dabai’ perkant mer
gaitėms žieminius paltus 100C- 
vilnos. Su šalikais, galvos dan
gomis, naujais stiliais apykak
lėms ir rudens spalvomis, 7 
iki 14.

Gaila, nepriimami užsakymai 
paštu ar telefonu

BASEMENT GIRLS’ COATS 
ALL 6 STORES INCLUDING 

GREAT NORTHERN

dėl įtempto darbo ir laiko sto
kos neįsigilino į Lietuvos Lais
vės Žygio reikšmę. Kiekvienam 
laikraštyje tuo reikalu skelbiama 
gausybė straipsnių. Be to, yra iš
leisti specialiai tam tikslui trum
pi, bet turiningi, ir reikalą iš
aiškinantieji, laiškai: tik vienąją 
paskaitęs ir Tu broli ar sese ei
si su mumis į Laisvės žygį. Jo 
kia auka nepriklausomai Lietuvai 
atstatyti nebus perdidelė.

LAISVES ŽYGIUI VAIDINIMAS - 
BALIUS

Dramaturgas Vyt. Alantas pa
rašė naują komediją "Žmonos 
portretas". Premjera ruošiama 
vaidinimui lapkričio 6 d. Visas 
Dramos mėgėjų sambūris, su Z. 
Mikšiene priešaky, vaidins ir au
kosis Laisvės Žygiui 
Detroito šaulių kuopa, Vinco Ta
mošiūno vadovaujama, sutiko at
likti yisus parengimo organizaci
nius darbus. Šaulė Stasė Pranė- 
nienė sutiko parengti ir aptarnau
ti suruoštą bufetą. Maistas — 
produktai bus renkami aukos 
būdu, kad gauti daugiau Pelno. 
Šauliai aptarnaus bufetą ir visus 
kitus darbus atliks, palaikys tvar
ką ir t.t.

Studentai neolituanai ir ateiti
ninkai atsiuntė savo atstovus į 
komitetą. Pasidalindami sekma
dienius, pamainomis, studentai 
prie bažnyčių (ypač prie šv. An
tano parap.) parduoda metai, ženk
liukus "RestoreLithuania’sInde- 
pendence!", dalina išspausdintus 
atsišaukimus. Gaila, kad dar Vy
čiai neprisidėjo, o juk seniau to
kiuose veiklos baruose jie buvo 
pirmieji. Kodėl jie atšalo? Atei
kite, dirbkime kartu!

JAV LB mūsų žygį į Jungt. 
Tautas visu šimtu procentų re
mia. Detroito LB ApyL paskyrė 
50 dol. Rugsėjo 25 d. sekmadie
nį Lietuvių namuose iš Clevelan
do lankėsi Pa šaulio LB vicepirm. 
St. Barzdukas. Paskaitos išklau
syti atėjo virš 100 rinktinių Žmo
nių — lietuvių: aišku visi buvo 
kviesti, bet tik tiek teatėjo. Pa
skaitininkas vaizdžiai apibūdino 
LB idealus ir kvietė visus lietu
vius eiti LB keliu. Taip pat jis 
pabrėžė Lietuvos Laisvės Žygio 
į Jungt. Tautas svarbą. Ragino vi- 
sus lietuvius prie to žygio prisi
dėti.

Sol. Ir. Stankūnaitės ir pian. A. Kuprevičiaus koncertas įvyks spalio 
mėn. 23 d. Naujosios Parapijos salėje. Solistei akompanuos R. Bra- 
zaitienė. Koncertą ruošia Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos tėvų 
komitetas. Clevelando visuomenė prašoma nevėluoti, nes programą 
pradėsime punktualiai 7 vai. vak.

spalio mėnuo -skelbiamas
BALFO MĖNESIU

"Lietuviškų melodijų" radijo 
valanda direktoriaus Ralph Va
latkos vedama rugsėjo 25 d., šeš
tadienio vakare, davė gerą pro
gramą. Ypač klausytojams pati
ko, kad R. Valatka (Dloco pir
mininkas) visad rėmė ir remia 
laisvos Lietuvos idealą, lietuvy
bės išlaikymu JAV sielojasi, vi
saip prisideda prie lietuvių tautos 
kultūrinių vertybių propagavimo 
amerikiečių visuomenės sluoks
niuose, be to, R. Valatka itin 
moka patraukti jaunimo - studen
tijos širdis į savo pusę. Jis suge
ba palaikyti galudų ryšį su jauni
mu - studentija.

R. Valatkos tvarkoma ir vado 
vaujama radijo stoties "Lithu
anian Melodies" radijo valanda 
leido Detroito Balfo 76 sk. valdy
bos vicepirmininkui Kostui Jur- 
gučiui prabilti į lietuvių visuo
menę šiais žodžiais: "Balfo 76 
sk. valdybai spalio mėnesį skel
bia Detroite ir jo apylinkėse ar
timo meilės ir Balfo rinkliavos 
mėnesiu. Visą spalio mėnesį pa
siaukoję rinkėjai lankys lietuvių 
namus ir prašys aukos. Atverki
me savo širdis ir parodykime 
lietuviškąjį dosnumą".

Prelegentas K, Jurgutis pri
siminė dr, V. Kudirką, sakyda
mas: "Dr. V. Kudirka džiovos 
bacilų kankinamas, prie lovos 
pasistatęs degančią žvakę, ra
šė: — Kiekvienas iš mūsų turi 
žinoti, kur lietuvis verkia, o kur 
ištekliuose gyvena, idant žinotu
me, kam pagalbą sutelkti ir iSko 
jos prašyti". Toliau prelegentas 
priminė kankinę tautą: "šiandien 
piautuvas lietuviui ant sprando už 
kabintas, o kūjis grūmoja prie jo 
pakaušio, kai tūkstančiai mūsų 
sesių ir brolių šaltajame Sibire 
ar Kazachstane neturi kuo kūno 
pridengti ir kenčia badą, ligas, 
anie dr. V. Kudirkos žodžiai mum 
šventąja evangelija turėtų tapti. 
Tuo tarpu mūsų dauguma save 
tremtiniais vadindami, laukiame, 
lyg toje dainoje, kad mūs tautai 
"kas nors" gatavai nukritusį obuo 
1J ant lėkštės padėtų. Bet lais
vės niekas veltui neduoda. Be 
kovos ją praradom, tačiau beko
vos ir aukų jos jau neatgausime. 
Tiek laisvei atgauti, tiek ir ne
laimingųjų skurdui ir badui su
mažinti, ašaroms nušluostyti, 
reikia darbo ir aukų".

ŽEMĖS ŪKIO DARBUOTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvos ūkininkai, šimtme
čius išsaugoję lietuvių kalbą, re
ligiją, lietuviškus gražius papro
čius, aukštą moralę ir sudarę, 
ūkines sąlygas krašto kultūrai kil
tų' — šiandien vėl yra pavergti 
Maskvos komunistinių imperia
listų. Iš ūkininko atimta žemė, 
.turtas, išvarytas iš namų, atim
ta teisė ir laisvė tikėti, laisvai 
tvarkyti savo kraštą, savė vaikus 
auklėti. Tūkstančiai ūkininkų ir 
jų šeimų dar ir dabar kenčia Si
biro ar kitų žiauraus klimato 
vietovių vergiją.

Esant tokiai Lietuvos ūkininko 
padėčiai, vergaujant maskvi- 

. niams imperialistams, Detroito 
Žemės Ūkio darbuotojai imasi 
iniciatyvos sušaukti Detroite 
esančių Ūkininkų, agronomų ir ki 
tų žemės ūkio srities darbuotojų 

< susirinkimą. Susirinkimas Sau-

kiamas š.m. spalio 10 dieną 12 
vai. lietuvių namuose. Susirinki
me aptarsime, kaip reikia Lie
tuvos ūkininką pagerbti,prisimin 
ti nukankintus, žuvusius ir kaip 
ką daryti, kad ūkininkas būtų iš
vaduotas iš rusų vergijos. Pra
šome visus šiai minčiai prita
riančius atvykti į susirinkimą.

Iniciatoriai: A. Musteikis, 
V. Tamošiūnas, P. Vaitie
kūnas.

* Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubo susirinkimas šaukiamas š. 
m. spalio mėn. 10 d. 4 vai. p.p. 
Tarptautinio Instituto patalpose 
(III E, Kirby St.) Susirinkimas 
labai svarbus. Kviečiami nariai 
ir svečiai.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Ryšium su artėjančiomis šventėmis, laikas pa
galvoti apie pasiuntimą siuntinio — dovanų savo 
giminėms U.S.S.R.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Amerikoje žinoma firma, turinti daugelių metų pa
tyrimą pristatyti licenzuotus siuntinius j visas USSR 
dalis, pasiūlo Jums savo paslaugą. FIRMA TURI 
V/O VNEŠPOSYLTORG LEIDIMĄ. GARANTUO
TAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS. Visi 
mūsų skyriai turi dideli pasirinkimą aukštos koky
bės prekių.

šalia siuntinių, Jūs galite taip pat užsakyti 
USSR GYVENANTIEMS SAVO GIMINĖMS sovietų 
gamybos prekių kaip, antai, AUTOMOBILIUS, ŠAL
DYTUVUS, TELEVIZORIUS, KELIALAPIUS I 
KURORTUS, o taip pat MAISTO SIUNTINIUS IŠ 
USSR SANDĖLIŲ.

PRIEINAMOS KAINOS.
Katalogų galite gauti visuose mūsų skyriuose ir 

vyriausioje įstaigoje;

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th St., Room 1101, 
New York, N. Y. 10036
Tel.: CI 5-7905
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
LITUANISTINIŲ MOKYK
LŲ' SPORTO ŠVENTĖ ŠĮ 

SEKMADIENĮ

Clevelando lituanisti n i ų 
mokyklų sporto šventė — 
lengvosios atletikos sezono 
uždarymo varžybos, turėju
sios įvykti praėjusį sekma
dienį, spalio 3 d., dėl blogo 
oro buvo atidėtas ir Įvyks 
šį sekmadienį, spalio 10 d., 
St. Joseph High School sta-
dione, Lake Shore Blvd., 
prie E. 185 St.

Sporto šventes tvarkaraš
tis :

2:15 vai. po pietų — re
gistracija ir susiruošimas.

3 vai. p. p. — šventės ati
darymas ir abiejų, mokyklų 
mokinių paradas.

Šios varžybos yra kartu 
ir -oficialios Clevelando lie
tuvių 1965 m. lengvosios 
atletikos pirmenybės, todėl 
jose kviečiami dalyvauti ir 
lituanistinėms mokykloms 
bei LSK žaibui nepriklausąs 
jaunimas.

Varžybas globoja Vysk. 
M. Valančiaus ir šv. Kazi
miero Lituanistinių Mokyk
lų mokytojų tarybos ir tėvų 
komitetai. Technišką var
žybų pravedimą atlieka 
LvK žaibas.

Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti.

Rengėjai

• š. m. spalio mėn. 10 d. 
nuo 11:30 iki 3 vai. p. p. 
šv. Jurgio parapijos salėje 
rengiami pietūs vysk. M.

L.V.S. Ramovė Clevelando skyriaus susirinkime, ramovėnui dr. V. 
Ramanauskui, neseniai atšventusiam 50 metų amžiaus sukaktį, bubo 
įteiktas adresas. Dešinėje stovi skyriaus pirm, V. Knistautas. Prie 
stalo sėdi A. Mikoliūnas. V, Pliodžinsko nuotrauka

(©anbola įBrotljerg
Įsteigta 1910 metais

Dirbėjai įvairiausių visokio dydžio f 
paminklinių kapinėms akmenų

12210 Euclid Avenue
Urėta Lake Vlew kapinių

MINT TAVERN
397 E. 156 gt., Cleveland, Ohio

DEGTINĖ, ALUS, VYNAS, GERAS MAISTAS. 
PENKTADIENIAIS ŽUVIS IR KITI VALGIAI, 

šeštadieniais šokių muzika.
Sav. Mr. & Mrs. P. SUKIS

Tel. 531-9808

JAUNIMO VAKARAS
vykstantiems į lapkričio 13 d. 

manifestaciją paremti.
šeštadienį, spalio 9 d., 7 vai. vak. šv. Jurgio parapi

jos salėje Korp! Neo-Lithuania Clevelando skyrius, tal
kininkaujant kitų organizacijų jaunimui, ruošia jaukų 
pobūvį — literatūros vakarą.

Vakaro pelnas skiriamas studentijai, vykstančiai į 
New Yorke ruošiamą manifestaciją, paremti.

Visi Clevelando ir apylinkių lietuviai kviečiami da
lyvauti ir vieningai paremti tą patriotinį lietuvių jauni
mo žygį.

Programoje dalyvaus ir populiariosios, tačiau Cleve
lando visuomenėje dar mažai girdėtos dainininkės — 
”Vėjūnės”.

Po programos —vakarienė, šokiai, bufetas.
Kaina 3 dol. Studentams — 1,50 dol.
Pageidaują sau rezervuoti stalus skambinant: R. 

Gulbinui — 238-4337, V. Stankui — 881-5425. 107-108)

Valančiaus lituanistinei mo
kyklai paremti.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Pietus rengia tėvų komi
tetas. (107-108)

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja p. V. Apaniui 
už gėles scenos papuošimui 
Dirvos vakaro metu.

• Danutės Penkauskaitės 
meno kūriniai yra išstatyti
DIRVOS KRAUTUVĖJE.

Paveikslų rinkinys (kai
nos nuo 20 iki 120 dol.) lei
džia pasirinkti moderniško 
ir realistinio meno kūrinių.

Dirvos krautuvėje numa
toma išstatyti ir kitų daili
ninkų kūrybą.

Kas kart daugiau lietu
vių atsilanko j Dirvos krau
tuvę (6907 Superior Avė.), 
kur randa didelį pasirinki
mą knygų, plokštelių, dro
žinių, audinių ir kt. prekių.

• Karališkasis Danijos 
baletas atvyksta į Cleve- 
landą ir spalio 9 ir 10 d.d. 
(šeštadienį ir sekmadienį), 
Music Hali salėje patieks 
aukštos klasės baleto spek
takli.

Baleto trupės sąstate yra 
100 dalyvių, kurių tarpe 
pagarsėjusios baleto žvaigž
dės, kaip Erie Bruhn. Kirs- 
ten Simone, Henring Kron- 
stam ir Fredbjorn Bjorns- 
son.

Baleto programoje ”Con- 
servatory”, ”Miss Julie”, 
"Copelia” bei kiti pastaty
mai.

Spektaklių pradžia šeš
tadienį 8:30 vai. vak., sek
madienį 2:30 vai. p. p. ir 
7:30 vai. vak.

Bilietus iš anksto galima 
įsigyti Burrovvs krautuvė
je, 419 Euclid Avė., Higbe 
Co. ir Cleveland Opera As- 
sociation kasoje, 2811 Eu
clid Avė.

SUORGANIZUOTAS SLA 
JUBILIEJINIO SEIMO 

RENGIMO KOMITETAS

1966 metais Clevelande 
įvyksta Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje seimas, 
kuriame yra numatyta iš
kilmingai paminėti šios or
ganizacijos 80 metų veiklos 
sukaktį, šiam seimui pri
imti ir organizavimo tech
niškuosius darbus atlikti 
visos Clevelande veikiančios 
SLA kuopos suorganizavo 
specialų komitetą. J komi
tetą kuopos delegavo po 10 
atstovų. Pirmajame šio ko
miteto posėdyje rugsėjo 26 
d. buvo išrinktas Komiteto

Per suruoštas kun. P. DzegoraičiuI išleistuves, ALTS-gps valdybos 
nariai VI. Blinstrubas ir V. Stuogys atsisveikina, linkėdami kun. P, 
DzegoraičiuI naujoje paskyrimo vietoje Akrone tęsti lietuviškumo pas
toraciją. V. Pliodžinsko nuotrauka

Pasiruošimai Lapkričio 13 
manifestacijai

Manifestacija įvyks lapkričio 
mėn. 13 d. 12 vai. MadisonSųuare 
Garden, New Yorke. Visi mani
festacijos dalyviai privalo būti 
betoje 11 vai. 30 min. Bilietai į 
manifestaciją kainuos: 1, 2 ir 3 
dol. Aukojusieji manifestacijos 
reikalams nemažiau 5 dol. gaus 
vieną bilietą 1 dol. vertės nemo
kamai. Kitos manifestacijos de
talės bus paskelbtos manifestaci
jos programoje ir spaudoje.

Manifestacijoje dalyvaus JAV 
ir Kanados lietuviai, latviai, estai 
taip pat ir kitų tautų atstovai.

Clevelande, vykstančių {mani
festaciją registraciją atlieka visi 
komiteto nariai, taip pat jie renka 
aukas, platina bilietus, priima ko 
mercinius skelbimus bei organi
zacijų sveikinimus J Centro Komi
teto išleidžiamą programą.

Sveikinimų ir skelbimų kainos: 
puslapiui 40 dol.,pusei — 20dol., 
ir ketvirčiui — 10 dol.

Vykstantieji autobusais užsi
registruodami sumoka 19 dolerių 
už kelionę į abi puses. Nakvynių 
nereiks, po manifestacijos 5 vai. 
autobusai tuojau grįžta atgal. 
Vyksantieji savo priemonėmis, 
taip pat prašomi užsiregistruoti 
pas bet kurį komiteto narį, pa
skambinant telefonu, žodžiu ar 
raštu, nurodant vykstančiųjų as
menų skaičių, šios žinios reika
lingos bendrai statistikai. Visos 
organizacijos, kurios remia žy
gį į New Yorką, neatidėliojant 
prašomos įteikti savo auką iždi
ninkui L. Leknickui ar A. Gal- 
liušiui.

Dėl sklandesnio organizavimo
si žygiui, prašome visus Cleve
lando ir jo apylinkių lietuvius re - 
gistruotis neatidėliojant. Regis
tracija norima baigti spalio 25 d., 
nes iki lapkričio mėn. 1 d. vyks
tančiųjų skaičius turi būti pra
neštas Centro Komitetui New Yor
ke.

Prezidiumas: Pirmininkas 
— Jonas F. Daugėla, vice
pirmininkai — Jadvyga 
Budrienė, Vincas Urbaitis 
ir Vladas Braziulis, iždinin
kas — Ignas Stankevičius, 
sekretorė — Marija Mišči- 
kienė ir narys — Kazys S. 
Karpius. Seimas įvyks Pic 
Carter viešbučio patalpose.

• Clevelando skautų ir 
skaučių tėvų komitetų su
rengti pietūs spalio 3 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje su
traukė daug svečių ir tiki
masi, kad liks pelno skautų 
ir skaučių veiklai paremti.

Pietų metu Pilėnų tuntas 
atsisveikino su savo dva
sios vadovu kun. P. Dzego- 
raičiu, atsisveikinimo žodį 
tariant tuntininkui V. Jo
kūbaičiui. Po atsisveikini
mo iškilmių buvo bendrai 
papietauta.

Taip pat, norintieji aukoti, ku
rių komiteto nariai neaplankė, 
prašome kreiptis į artimiausį ko
miteto narį, kuris mielai nuvyks 
į jūsų namus paimti skirtą auką 
ar kelionpinigius. Be to, abiejose 
parapijose po lietuviškųjų pamal
dų bus komiteto nariai, kurie pri
ims aukas, kelionpinigius, platins 
bilietus ir manifestacijos ženkle
lius ir teiks visas informacijas.

Tikslus išvykimo laikas ir vie
ta bus paskelbta vėliau.

Čia dar kartą primename ko
miteto sąstatą:

V. Blinstrubas, tel. HE 1-4660; 
K. Budrys, tel. 238-4337; S. But
rimas - 481-2130; F. Eidimtas - 
881-1921; A. Gailiušis - 481-2164; 
R. Gulbinas - 238-4337; K. Kar
pius,’AN 1-0969; R. Laniauskaitė 
- IV 6-2152; S. Lazdinis, CE 1- 
8714; L. Leknickas - 371-5940; 
A. Mockaitis - 331-3697; A. Pau- 
tienis - ER 1-4168; B. Pautieny- 
tė - ER 1-4168; V. Stankus - GA- 
1-7941; E. Šilgailis - 791-1377,

Be to prašome savo atsilanky
mu paremti neolituanų ruošiamą 
vakarą spalio 9 d. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje, šio vakaro paja
mos skiriamos visiems studen
tams ir moksleiviams apmokėti 
ar palengvinti kelionės išlaidas, 
neatsižvelgiant kurioms korpo
racijoms priklauso ar visai ne
priklauso.

Manifestacija New Yorke ir žy
gis į Jungtines Tautas vainikuo
ja mūsų visų laisvės kovas ves
tas per 25 metus.

Lapkričio 13 dieną visi be iš
imties vykime į New Yorką pa
reikšti pasauliui pavergtos tė
vynės skundą.

Tegu draugai ir priešai pama
to ir išgirsta, kad mes esame 
vieningi ir ryžtingi kovoje dėl 
savo tėvynės Lietuvos laisvės, 
kad mūsų gretos tvirtai sujungtos 
prieš visos žmonijos priešą — 
komunizmą.

Lapkričio 13-ji teparodo mūsų 
solidarumą ir didį patriotizmą 
savo tautai, savai tėvynei.

Tą dieną palikime visus dienos 
rūpesčius, įsijunkime į vykstan
čiųjų eiles. Tai dienai skirkime 
pagal savo išgales piniginę auką, 
kuri įgalins mus visus kalbėti 
laisvajam pasauliui apie mūsų

7219 HECKER
Vienos šeimos namas su 

3 garažais. 2 jų nuomojami 
po 11 dol. į mėnesį. Alumi- 
nijum apkaltas. Geras pir
kinys pradedantiems.

Skambinkite nedelsiant.
GENE TIMM REALTY

Tel. AT 1-6554
(105-108)

MOKIOS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Mokinsime kvalifikuotus 
asmenis mūsų įmonės dar
bams. Tai pastovus darbas, 
teikiąs puikias akordinio 
darbo sąlygas.

Kreiptis nuo 8:30 v. ry
to iki 5 vai. p. p., nuo pir
madienio iki penktadienio. 

JOSEPH & FEISS CO. 
2149 WEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000 

tautos ir kitų pavergtųjų tautų 
beteisę būklę, pažeminimą, skur
dą ir kančias. Mūsų žodžius iš
girs laisvieji ir pavergtieji. Sia
me žygyje dalyvaukime visi kaip 
kas gali, kaip kam sąlygos lei
džia, atlikime ką šiandieną gali
me ir privalome atlikti.

Komiteto Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti Cle
velando Skyriaus Organiza
cinė Komisija.

PERKO GALIMYBĖS

Įžvalgus ir vietos politinę 
areną gerai pažįstąs The 
Cleveland Press politinis 
redaktorius Richard L. 
Maner viename iš savo ve
damųjų rašo, kad respubli
konai "turi galimybę užim
ti miesto rotušę”.

Jis tvirtina, kad pirmą 
kartą kelių dešimtmečių bė
gyje respublikonai atsidūrė 
tik keliais žingsniais nuo 
miesto rotušės. Jie gali ir 
laimėti, jei tik suloš teisin
gą lošimą.

Sprendžiant iš pirminių 
rinkimų rezultatų, kuriuo
se burmistras Ralph Locher 
vos išėjo laimėtoju, lapkri
čio 2 d. rinkimuose pavojin
giausiu jo oponentu išeina 
Ralph J. Perk.

Tam pagrindu yra aplin
kybė, kad nepriklausomi 
nuo demokratų partijos 
kandidatai R. McAllister ir 
C. Stokes atims dalį tų bal
sų, kurie normalia) atitektų 
vienam Locheriui kandida
tuojant.

Demokratai guod ž i a s i 
tuo, kad Clevelandas yra iš
tisai demokratų balsuotojų 
rankose. Paskutinį kartą 
respublikonai laimėjo 1939 
m. išrinkus H. Burton.

Tačiau demokratai turė
tų nepamiršti, kad R. J. 
Perk nėra eilinis respubli
konas. Jis nesivadovauja ir 
nepabrėžia savo ’Tespubli- 
konizmo”. Jis eina "nepri
klausomo” partijai kandi
dato vardu, lygiai kaip 
Lindsey New Yorke.

Išrinkus Pertą County 
Auditor poste, jis gi nuga
lėjo demokratų stipriai re
miamą Carney.

Perkas patrauklus savo 
mokesčių politika ir tuo pa
traukia daugelį negrų ir 
vyr. amžiaus balsuotojų.

Šiaip ar taip, R. L. Maher 
laiko Perką pavojingu de
mokratų kandidatams.

Tenka pridurti, kad R. J. 
Perko akcija pavienių tau
tybių tarpe taip pat nelie
ka be pasekmių. Yra duo
menų, leidžiančių spręsti, 
kad didelė dalis tautybių 
grupių šį kartą yra išju
dintos ir įtrauktos į Perko 
rinkiminę kampaniją, ku
rioje ' iškeliamas tautybių 
vaidmuo miesto gyvenime. 
Ypatingai čekų tautinėje 
grupėje jaučiamas vienin
gas nusistatymas remti 
Perko kandidatūrą, neatsi
žvelgiant į ankstyvesnius 
partijomis pasiskirstymus.

, Clevelando Neringos 
Skaučių Tunto šaukta išky
la spalio 10-tai dienai dėl 
daromų kitų parengimų at
šaukiama.

Spalio 31 d. tuoj po 10:30 
vai. pamaldų šv. Jurgio pa
rapijos salėje šaukiama 
tunto sueiga.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui
7 butai, pajamos $456 

mėn. $26,000.

2 dviejų š. namai arti St. 
Clair , $11,000.

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė ir Ant. 
Mikoliūnas

15969 Euclid Avė.
UL 1-6666



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Žuvo fotografas 
Vytas Valaitis

• Vytautas Valaitis, di
džiųjų amerikiečių žurnalų 
fotografas, praeitą sekma
dienį naktį, važiuodamas 
motociklu, buvo eismo ne
laimėje sužeistas ir pirma
dienį rytą mirė ligoninėje. 
Paliko žmoną ir tris dukre
les. Laidojamas New Yor
ke šį penktadienį, spalio 8 d.

• Lietuvos ministeris prie 
šv. Sosto, ryšium su Popie
žiaus kelione į New Yorką, 
pasiuntė Valstybės Sekre
toriui Kardinolui Cicognani 
notą, kurioje prašė pateikti 
Šventajam Tėvui linkėji
mus, kad jo istorinis žings
nis — kreipimasis į Jung
tines Tautas — kuo geriau
siai pasisektų.

Greta to buvo išreikštas 
linkėjimas, kad ši Popie
žiaus intervencija paska
tintų Jungtines Tautas kel
ti savo balsą už Dievo ir 
žmonių įstatymų tarptauti
niuose santykiuose respek- 
tavimą, kuris reikalauja ne 
tiktai smurto aktų sutruk
dymo, bet ir jau įvykdytų 
skriaudų — k. a. Lietuvos 
okupacija — atitaisymo.

• Inž. Jonas Jurkūnas, 
ALT S-gos pirmininkas, 
spalio 30 d. skrenda į Los 
Angeles, kur dalyvaus ir 
ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus ruošiamame Dir
vos 50 m. sukakčiai pami
nėti vakare.

Dirvos vakaras įvyks Lie
tuvių Tautinių Namų salė
je, 3356 Glendale Blvd.

• Jau pasirodė Pasaulio 
Lietuvio rugsėjo mėn. lai
da. Joje apstu informacijos 
apie visų kraštų lietuviškų
jų bendruomenių gyvenimą. 
P. Lietuvį leidžia PLB Val
dyba (adm. adresas: Edv. 
Karnėnas, 1118 Rutherford 
Rd., Cleveland, Ohio 44112). 
Kaina metams — 2 dol.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

A. A.

VYTAUTUI VALAIČIUI 

mirus, jo žmonai ir vaikams liūdesio valandoje 

nuoširdžią užuojautą reiškią

Santaros-Šviesos Federacija

PADĖKA
1965 m. rugsėjo mėn. 1 d. mirė mano mylimas 

vyras PRANAS DAILIDĖ Syracuse, N. Y., kur 
rugsėjo mėn. 4 d. ir palaidotas.

šioje vietoje tebūna man leista nuoširdžiai 
padėkoti kun. prelatui M. Krupavičiui, kun. kle
bonui P. Užubaliui šv. Jono Kr. par. Toronte, Ka
nadoj už jų jautrias užuojautas ir maldas. Ypa
tinga mano padėka priklauso Utica, N. Y. lietu
vių šv. Jurgio parapijos klebonui E. Krancevičiui 
už maldas ir dažną ligonio lankymą.

Nuoširdų ačiū tariu gerb. Lietuvos Atstovui 
p. Kajeckui, dr. ir poniai Bučkiams, Gen. Konsu
lui p. V. Stašinskui, padėjusiam vainiką Lietuvos 
Užsienio Tarnybos vardu ir tarusiam atsisveiki
nimo žodį prie karsto.

Negalėdama kiekvienam atskirai pareikšti 
padėką, dėkoju čia visiems lankiusiems velionį li
gos metu, dalyvavusiems šermenyse, šv. Mišiose, 
laidotuvėse, už gėles ir vainikus ir bendrai vi
siems vienu ar kitu būdu pagerbusiems velionį ir 
paguodusiems mane to skausmo metii.

Liūdinti Ona žilinskaitė-Dailidienė

SPORTO SĄJUNGOS 
DARBUOTOJŲ KONFE

RENCIJA NUKELTA
Pranešame, kad mūsų 

skelbta konferencija, turė
jusi įvykti spalio 16-17 d.d. 
Clevelande, dėl susidėjusių 
techniškų aplinkybių, ne
vyks.

Konferencija, dėl datos 
patogumo, nukeliame porai 
savaičių vėliau.

Taigi, Sąjungos darbuo- 
. tojų konferenciją-suvažia
vimas, įvyks š. m. spalio 
30-31 dienomis, Clevelande, 
čiurionio Namuose, 10908 
Magnolia Drive. Posėdžių 
pradžia, šeštadienį, spalio 
30 d., 1 vai. po pietų, punk
tualiai.

Kviečiame visus Sąjun
gos Valdomuosius organus, 
klubų vadovybes ar jų at
stovus, paskirus sporto dar
buotojus, skaitlingai daly
vauti.

Kaip jau skelbta darbo
tvarkėje, konferencijos me
tu turės būti aptarta visa 
eilė mūsų Sąjungą liečian
čiu svarbių organizacinių 
reikalu. Konferencijos-su
važiavimo darbotvarkė pa
lieka nepakeista.

ŠALFASS Centro
Valdyba

EAST ST. LOUIS

• East Saint Louis ir apy
linkės lietuviai, susirinkę i 
visuotiną Lietuvių Bend
ruomenės susirinkimą rug
sėjo 26 d. lietuvių parapijos 
salėje ir išklausę pranešimą 
apie Komiteto Lietuvos Ne
priklausomybei Atsta t y t i 
planus ir pastangas suor
ganizuoti masinį lietuvių 
paradą lapkričio 13 d. Ma
dison Sųuare Garden, New 
Yorke, už Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės atsta
tymą, siunčia nuoširdžiau
sius sveikinimus ir linkėji
mus visiems demonstraci
jos iniciatoriams, organiza
toriams bei dalyviams.

Minint Lietuvos nepri
klausomybės 25 metų nete
kimą ir lietuvių tautos ver
giją žiaurioje sovietiškojo 
kom unizmo priespaudoje, 
pasigėrėtinai sveikin tina 
iniciatyva iškelti Lietuvos 
okupacijos klausimą Jung
tinėse Tautose. Iš savo pu

sės East St. Louis lietuviai 
pažada visokeriopą paramą, 
kuri tiktai jų sąlygose įma
noma.

Susirinkimui pirmininka
vo Zigmas Grybinas, sekre
toriavo Andrius Vaitkus.

NEW YORK

• Visi lapkričio manifes
tacijos komitetai ir paskiri 
rėmėjai prašomi padėti 
vietos estams ir lat
vi a m s susisiekti su 
KLNA komitetu dėl jų da
lyvavimo manifestacijoj ir 
ypač dėl bilietų jsigyjimo, 
Reikia jiems paaiškinti ma
nifestacijos pobūdį (pabrė
žiant, kad tai bus LITHUA- 
NIAN, LATVIAN AND 
ESTONIAN FREEDOM 
RALLY) ir duoti šiuos du 
adresus:

1) Comm. to Ręst. Lith. 
Freedom, 29 West 57 St., 
Floor 10, New York, N. Y. 
10019, — dėl bendrų infor
macijų, ir —

2) Mr. V. Padvarietis, 
24i/2 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. 11206 — bilie
tams užsisakyti.

Arba — komitetai gali 
ir patys tarpininkauti es
tams, latviams ar kitiems 
bilietų įsigyti.

KAIP VAŽIUOTI Į LAPINSKO 
KONCERTĄ?

Brooklyno Kolegijos Walt Whit - 
man Auditorija, kurioje spalio 10 
d. (sekmadienį) 4 vai. p.p. ren
giamas komp. D. Lapinsko kūri
nių koncertas, pasiekiama:

LR.T. traukinio 7 avė linija va, 
žiuoti iki galo (Flatbush stoties). 
Nuo čia iki H avė tik vienas blo
kas.

Iš B.M.T. linijos i I.R.T. gali
ma persėsti Times Square ir Fui - 
ton St. stotyse Manhattan ir At- 
lantic Avė. stotyje, Brooklyne.

Iš I.R.T, Lexington linijos į 
7th avė. liniją galima persėsti 
Nevins st. arba Franklin st. sto
tyse, Brooklyne.

Autobusais: Flatbush avė. ir 
Nostrand avė. autobusai priveža 
prie pat salės. Automobilius gali
ma statyti apie visą kolegiją.

Bilietus ( koncertą galima už
sisakyti ir telef. J. Pašukonis, 
knygynas Aidas tel. HI1-7747. Be 
to pas Ginkus, 495 Grand St.-, 
Brooklyn ir pas Komiteto narius.

BOSTON
• "Krentančių lapų” kul

tūrinis subatvakaris įvyks
ta spalio 16 d. (šeštadienį), 
7:30 v. v. A.L. T. S. Na
muose, 484 Fourth St., So. 
Boston.

Šio subatvakario progra
ma bus nuotaikinga ir link
sma, susidedanti iš humoro 
ir dainų pynės. Ją išpildys 
svečias iš Waterbury, Conn. 
Vilius Bražėnas, pianinu 
palydint kom. J. Gaideliui.

Po programos tradicinė 
kavutė.

Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti į spalio "Kren
tančių lapų" subatvakarį, 
kur susitikę savo bičiulius 
ir pažįstamus linksmai pra
leisite laiką.

Kult. Sub. Rengti 
Komisija

CHICAGO

CHICAGOS BALFO 
SKYRIAMS

1965 m. rugsėjo 26 d. 
Glpbos Komiteto pirm. Dr.
L. Kriaučeliūnas sukvietė 
Globos Komiteto narius (iš 
klebonų, organizacijų atsto
vų, Balfo direktorių, visuo
menininkų ir kitų asmenų 
per Balfą šalpą remiančių), 
kurie sutarė kad oficialiai 
šių metų vajus prasideda 
ne anksčiau kaip spalio 15 
d. ir baigiasi lapkričio 15 d.

Visi skyriai prašomi at
siųsti bent po vieną atstovą 
š. m. spalio 10 d., 3 v. p. p. 
į pasitarimą Jaunimo Cent. 
ro namuose. Po pasitarimo 
bus išdalinti kvitai, įgalio
jimai rinkėjams ir kt.

Nors rinkliava teprasidės 
tik spalio 15 d., skyriai ka-

Rudens sezonui prasidedant A.L. Montessori D-ja Chicagoje ir šiais metais suruošė beveik jau 
tradicija pasidariusį "Rudens Balių”. Pakšto salėje rugsėjo 25 d. susirinkęs didelis būrys svečių turė
jo progos malonioj nuotaikoj praleisti vakarą. Salė buvo įdomiai apkaišyta tikrom ąžuolo šakom, o sta
liukus puošė pritaikytos žalios žvakutės. B. Pakšto orkestras išryškino ir taip jau romantišką nuotai
ką. Gausus bufetas svečių akis traukė savo turtingumu ir menišku papuošimu. Čia daug pastangų sudė
jo draugijos nariai ir Vaikų Namelius lankančių vaįkų mamytės. Ne vienas laimingasis džiaugėsi laimė
jęs vertingas dovanas, kurias suaukojo krautuvininkai ir patys draugijos nariai, šio gražiai pa
vykusio baliaus pelnas skiriamas Vaikų Namelių išlaidom padengti. VI. Juknevičiaus nuotrauka

pitonus ir rinkėjus turėtų 
jau turėti susikomplektavę 
bent iki pasitarimo dienos, 
kad pasitarime galima būtų 
aptarti susidariusius sun-
kumus.

Per pasitarimą bus nu
statyta, kurie asmenys iki 
tai datai jau bus davę savo 
auką.

Per pasitarimą bus pa
skelbti Garbė.? ir Globos 
Komiteto nariai ir skyriams 
bus įteikti jų sąrašai.

Kol kas nė vienas iš sky
rių nėra pareiškęs, kad 
rinkliavai pravesti savysto. 
viai turi sunkumų. Būtų 
malonu, kad ir toliau jų ne
atsirastų. Netgi, kad rink
liava tikrai sėkmingai pra
eitų, reikėtų, kad skyrių at
stovai pilnai žinotų visų pa
siruošimo eigą ir galimus 
nesklandumus ir, reikalui 
esant, bendromis jėgomis 
būtų galima nesklandumų 
išvengti.

Balfo skyrių atstovai bus 
painformuoti apie galimus 
kai kuriuos rinkliavų susi
kryžiavimus ir bus nusta
tyta korektiška laikysena.

JAV LB CENTRO 
VALDYBOJE

Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdybos darbų vir
tinė nenutrūksta. Ateinan
čiais metais rengiami du di
deli įvykiai: Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas 
ir IlI-ji JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventė.

šventė ir Kongresas

Praėjusiame posėdyje 
CV vicepirmininkas ir dai
nų šventei rengti komiteto 
narys Jonas Jurkūnas pa
darė išsamų pranešimą apie 
parengi amuosius dainų 
šventei darbus: išspausdin
tas ir chorams išsiuntinė
tas repertuaras, registruo
jami chorai, susitarta dėl 
salės, ruošiamas repertua
ras vaikų chorui ir t.t.

Kartu su dainų švente 
įvyks ir pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. šiu<5*_, 
klausimu informacinį pra
nešimą padarė CV narys 
Vaclovas Kleiza.

Kongresui rengti paren
giamieji darbai sparčiai 
žengia pirmyn. Visų pasau
lio kraštų ffetuvių jaunimas 
kongreso rengimo mintį su
tiko entuziastingai. Paruoš
ta kongreso programa. 
Kongresas bus užbaigtas 
III-ja JAV ir Kanados lie
tuvių dainų švente, kuri 
simboliškai demons t r u o s 
visų kartų jungtį. Kongre
so darbams rengimo komi
tetui, paskolos forma, CV 
paskyrė 500 dolerių.

Dainų šventės ir jaunimo 
kongreso rengimo reikalais 
naudingų minčių iškėlė M. 
Rudienė, J. Jurkūnas, V.

Pittsburgho lietuviai remia
Lapkričio 13 manifestaciją

Spalio mėn. 10 dieną 3 vai. p.p. 
Lietuvių Piliečių svetainėje įvyks 
Pittsburgho ir apylinkės lietuvių 
visuomenininkų suvažiavimas. 
To suvažiavimo tikslas sudaryti 
vietos komitetą, paremti ir akty
viai įsijungti į lapkričio 13 dienos 
lietuvių manifestaciją New Yor
ke.

šiuo metu jau pradėtos rinkti 
aukos, platinami ženkliukai ir bi
lietai.

Pirmieji mūsų apylinkėje stam
besnę auką įteikė: Lietuvių Okio 
klubas 100 doL ir žinomas pre
kybininkas Aleksas Savolskis 25 
dol. Tikimės, kad ir kiti apylin
kės lietuviai paseks jų pavyzdžiu 
ir gausiai atvyks į suvažiavimą— 
vieningai prisidės prie manifes
tacijos pasisekimo.

Kleiza, J. Ignatonis, K. Ja
nuška ir kiti CV nariai.

Vasario 16-sios gimnazija 
ir organizaciniai reikalai
Atsiliepdama į Vokieti

jos krašto valdybos ir Va
sario 16-sios gimnazijos va
dovybės pageidavimą Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba sudarė komisi
ją ištirti ir išsiaiškinti gim
nazijos adresu iškeltiems 
priekaištams. Į šią komisi
ją iš JAV LB pusės PLB 
valdyba pakvietė JAV LB 
Tarybos narį inž. Valdą 
Adamkavičių.

Po trumpo V. Adamkavi
čiaus įžanginio žodžio Cent
ro valdybos nariai iškėlė ei
lę klausimų, kuriuos V. 
Adamkavičius pažadėjo iš
siaiškinti ir grįžęs painfor
muoti JAV LB Centro val
dybą.

O r g a nizaciniams reika
lams Centro valdybai talki
ninkauja Algis A. Regis, 
turis sąlygas lankytis įvai
riose lietuvių kolonijose. 
Tuo būdu jis užmezga as
meninius kontaktus su apy
linkių valdyboms, išgirsta 
jų pageidavimus, susipažįs
ta su veiklos sąlygomis ir 
informuoja apie CV veiklą 
ir pan. Vietovėse, kuriose 
dar neveikia organizuotos 
LB apylinkės, bet yra lie
tuvių, stengiasi apylinkę 
suorganizuoti.

A. Regio pranešimas bu
vo labai įdomus. Jis yra ap
lankęs eilę apylinkių ir su 
vietos lietuviais keliose vie
tovėse užmezgė ryšius apy
linkių organizavimo reika
lais.

Posėdyje buvo aptarta 
visa eilę klausimų: finansi
nis vajus, jauniftio rengia
mas žygis Nevv Yorke, jau
nimo organizacinių vadovy
bių konferencija ir kt.

Posėdis vyko Alto biuro 
patalpose. (kj)

RĖMĖJŲ KOMITETAS

Saleziečių išlaikomos Italijoje 
lietuvių mokyklos paramos rei
kalais, vietos parapijas aplankė 
kun. Petras Urbaitis.

Svečias tuo reikalu kalbėjo ir 
per "Tėviškės Garsų” radijo pus 
valandį. Į jo prašymą duosniai at
siliepta aukomis ir tuoj susior
ganizavo rėmėjų komitetas. Ko
miteto pirmininke išrinkta Albi
na Ewalt iš Espleno.

PARDUODAMI KLUBO NAMAI

South Side Lietuvių Piliečių 
klubas vienas didžiausių, gražiau 
šių ir žinomiausių klubų šioje 
apylinkėje, veikiąs virš 50 metų 
dėl sumažėjusių pajamų ir kai ku 
rių kitų priežasčių nutartas par
duoti.

Šio klubo didžiojoje salėje, per 
daugelį metų, apylinkės lietuviai 
rinkdavosi Vasario 16 d. paminė
jimams, ruošdavo koncertus,ban 
ketus, šokius, vestuvių puotas, 
kviesdavo susirinkimus ar suva
žiavimus.

Klubo namų — salės netekimas 
bus nepaprastai pajustas, skau
džiai atsilieps į lietuvių kolonijos 
veiklą, gal net ir į jos tautini 
išsilaikymą.

Nejaugi nebėra būdų ir priemo
nių kaip nors tą gražų klubą iš
laikyti savo lietuviškos koloni
jos reikalams?

(vy)

REIKŠMINGAS 
SUVAŽIAVIMAS

Susi vienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentas Po
vilas P. Dargis rengia savo 
sodyboje, netoli Pittsbur
gho. lietuvių veikėjų suva
žiavimą šį sekmadienį, spa
lio 10 d.., aptarimui lietuvių 
gyvenimą liečiančių reika
lų. Aptarimai lies daugiau
sia Susivienijimo reikalus 
ir taip pat senos, garbingos 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos veiklą.

Kadangi Pennsylvanijoje 
yra daug SLA kuopų, ir jų 
valdybose dabar darbuoja
si daugiausia jau čia augu- 
sieji lietuviai, tas pasitari
mas p. Dargio sodyboje, ti
kimasi sutrauks apie 50 
SLA veikėjų iš daugelio 
P e n n s ylvanijos kolonijų, 
susipažinimui su pagrindi
niais lietuvių reikalais.

Pasitarimai apims ir sei
mą kitais metais, ir Susi
vienijimo bei TMD naujų 
narių vajus tų organizacijų 
stiprinimui ir gyvinimui, 
kas daug prisidės prie su
stiprinimo ir parėmimo vi
so mūsų išeivijos gyvenimo 
ir veiklos, ir stipriai pasi
tarnaus ir Lietuvos laisvi- 
nmo reikalui.

S u v a ž i avime dalyvaus 
SLA Centro sekretorė B. 
Pivaronienė iš New Yorko.


	1965-10-08-Darvia 0001
	1965-10-08-Darvia 0002
	1965-10-08-Darvia 0003
	1965-10-08-Darvia 0004
	1965-10-08-Darvia 0005
	1965-10-08-Darvia 0006
	1965-10-08-Darvia 0007
	1965-10-08-Darvia 0008

