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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POPIEŽIUS UŽ TAIKA
TRUMPA, BET ĮSPŪDINGA POPIEŽIAUS PO
VILO VI VIEŠNAGĖ NEW YORKE PRISIDĖJO 
PRIE KATALIKŲ BAŽNYČIOS POPULIARUMO 
PAKĖLIMO. — TAČIAU JO KILNUS PASISA
KYMAS UŽ TAIKĄ GALĖJO BŪTI IŠGIRSTAS 
TIK VIENOJE PUSĖJE, KURI IR BE TO TROKŠ

TA TAIKOS.
--------- Vytautas Meškauskas

Iš Katalikų Bažnyčios organi
zacinio požiūrio stebint, pir
madienio Popiežiaus Pauliaus VI 
trumpa viešnagė New Yorke, jo 
kalba Jungtinių Tautų Visuotinam 
Susirinkimui, Mišios Yankių sta
dione, pokalbis su prezidentu 
Johnsonu -- buvo tikras trium
fas. Tačiau oficialus Popiežiaus 
kelionės tikslas buvo ne Katali
kų Bažnyčios prestižas, bet vi
suotinės taikos propagavimas. 
Tuo reikalu jis kreipėsi į Jung
tines Tautas, kuriose dauguma 
nėra katalikai. Už tat ir šiomis 
eilutėmis bus stengiamasi palies
ti tos viešnagės ne tikybinę ar 
moralinę pusę, bet grynai politi
nę. Jungtinės Tautos yra politi
nis organas, kuris savo sprendi
mus daro politiniais, o ne mora
liniais sumetimais, kuris ieško 
koegzistencijos, bet ne tiesos 
konstatavimo.

Tiesa,, popiežius JT Visuoti
nam susirinkime kalbėjo apie 
Kristų — "Jis yra gyvas Dievas, 
Tėvas visų žmonių", tačiau svar
biausias tos pasaulinės organi
zacijos tikslas esąs taikos išlai
kymas. Paulius VI pakartojo pre
zidento Kennedy žodžius: "Žmo
nija turi užbaigti karą, arba karas 
užbaigs žmoniją".

Tai, žinoma, teisybė, tačiau 
per visą pasaulio istoriją karo 
metų buvo dę^imt l’artū
daugiau negu taikos. Ir šiandien 
Popiežiaus kalba nebūtų tokia ak
tuali, jei Azija neskendėtų karo 
ugnyje. Tai dar nėra ir, greičiau
siai, nebus totalinis karas, kuris 
tik vienas gali išnaikinti žmoni
ją, tačiau žmonės kenčia ir nuo 
"išlaisvinimo" karų. Ir pagaliau

piežiaus gražių žodžių, ima bai
mė, kad ir jie nebūtų panaudoti 
jo mintims iškreipti. Dievas žino, 
kad Amerika tikrai labai nenoro
mis įsivėlė į Vietnamo karą, bet 
Washingtono administracija galų 
gale neturėjo kitos išeities. Ta
čiau yra žmonių, kurie vienais ar 
kitais sumetimais reikalauja ten 
kapituliacijos ir kurie turi teisę 
viešai pareikšti savo nuomonę. 
Aš nė kiek neabejoju, kad jie ne
sidrovės į savo 'argumentų* ar
senalą įtraukti ir ištraukas iš 
Popiežiaus kalbos.

Ir jei jie turės pasisekimo, jie 
suparaližuos norą kovoti už savo 
idealus ir geresnį pasaulį vienin
telę pasaulio valstybę, kuri tam 
dar yra tikrai pajėgi.

Žmonijos istorija žinodaugat- 
sitikimų, kada tam tikra kultūros 
ar civilizacijos epocha užleidžia 
savo vietą chaosui ir visuotinam 
nuosmukiui. Iš amžinybės taško 
žiūrint, tai gal smulkūs epizodai, 
tačiau žmonėms, kurie turi tai 
pergyventi per savo trumpą am
žių, jieatrodo kiek kitaip. Jie nori 
kovoti už savo idealus ir ta kova 
jiems atrodo teisi ir net šventa.

mirusiam turbūt yra vistiek, ar 
jis žuvo nuo atominės bombos ar 
Vietnamo džiunglėse dar dažnai 
vartojamų strėlių.

Komunistai skaito, kad 'išlais
vinimo* karas yra 'šventas*. Baž
nyčia iki šiol nesmerkė ir apsi
gynimo karų. Ir dabar, Paulius 
VI, ragindamas nusiginkluoti, *iš 
kalavijų išlieti plūgus’, visdėlto 
pastebėjo, kad kol žmogus yra 
silpnas, nesusigaudąs tiesoje, 
gynimosi ginklai yra būtini.

Ir čia prasideda komplikacijos. 
Kas yra gynimosi ginklas ir koks 
puolimo. Tarpkontinentalinė ra
keta su atominiu užtaisu beabejo 
yra puolimo ginklas, tačiau kartu 
tai yra vienintėlis apsigynimo 
ginklas, kuris sulaiko sovietus ir 
raudonuosius kiniečius nuo savo 
masių persvaros panaudojimo ir 
naujų užkariavimų. Dar daugiau, 
karas Vietname tik dėl to neiš
siplečia J totalinį, kad JAV turi 
tų puolamų ginklų persvarą. Ki
taip sakant, puolamieji ginklai iki 
tam tikro laipsnio užtikrina taiką, 
kurios trokšta ne tik Popiežius, 
bet ir visi geros valios žmonės.

Už tat iš visos širdies prita
riant Popiežiaus taikos troški
mui, Jo maldoms už taiką, reikia 
kartu prašyti Dievo malonės, kad 
taikos troškimas nebūtų išnaudo
jamas blogiui plėsti. Komunistai 
iki šiol labai mokėjo „išnaudoti Robb. Tai išsireiškimas, pritai- 
Vakarų polinkį į taiką ir demokra- kytas Popiežiui Pauliui VI, kuris 
tijos garbinimą. Stalino konstitu
cija buvo "demokratiškiausia" 
pasaulyje, jo kariuomenė, kuri 
išprievartavo visą Rytų ir Vidu
rio Europą, buvo 'taiką* sauganti 
armija.

Dėl to ir dabar, klausant Po-

POPIEŽIAUS
PLANUOSE

VIZITAS
LENKIJAI

/

"Jei turi užsienio pasą, 
liauk”, pasakė vienas amerikie
čių prelatas kolumnistel Inez 
Robb. Tai išsireiškimas, pritai-

ke- t

t

ŠIANDIEN
IR RYTOJ
LENKUOS, Ukrainos ir Ryty Vokietijos komunistų vadai smar

kiai nerimauja dėl sovietų paruošto plano, kuris vadinasi "Družba 
Narodov" (Tautų draugystė). Pagal šį planą numatoma lenkų sienas 
nukelti toliau Į rytus, ruošiantis Vokietijos suvienijimui ir sie
kiant visiškai neutralizuoti Centrinę Europą.

Štai to plano, kuris dar nėra galutinai užbaigtas, bendrose li
nijose paruoštos detalės:

1. Lenkija turės atsisakyti apie 500 km ilgio ir 50-80 km. gilu
mo teritorijos prie Oderio-Neisse linijos. Bet ir po linijos "ištie
simo", kuri eis per Kolbergą, Landsbergą, Gruenbergą ir Hirsch- 
bergą, Lenkija dar pasilaikys 120,000 kv. km. ploto, anksčiau pri
klausiusio Vokietijai.

2. Kompensacijai sovietai Lenkijai duos apie 60,000 kv. km. 
ploto trijose vietose Sovietijos vakarų pasienyje: dalį lenkų valdy
tos Ukrainos su Karpato naftos versmėmis, siekiant iki Rawa 
Ruska-Dorhobycz-Boryslaw-Turka; dalį Bielorusijos, ribojantis li
nija Tprespol-Wolkowysk-Gardinas, įskaitant Ruzhany ir Pruzhany; 
pietinę dalį iš "Oblost Kaliningrad" (buvusios Rytų Prasijos) ribo
jantis linija Brandenburgu-Insterburgu-Gumbine.

3. Kai visos sovietinio bloko valstybės pasirašys atskirą taikos 
sutartį su Rytų Vokietija, sovietų kariuomenė būsianti atšaukta iš 
Rytų Vokietijos ir panaikintos dabar Lenkijoj esančios bazės.

4. Rytų Vokietija ūda pasiūlys Vokietijos suvienijimą trimis 
sąlygomis:

Visa Vokietija turės būti neutralizuota, Vakarų Vokietija turės 
pasitraukti iš NATO ir garantuoti, kad leis veikti social-komunistų 
partijai ir paliks jos realizuotus darbus: suvalstybintas įmones,ga
mybos kooperatyvusį kolchozus ir t,t., bus ratifikuota vokiečių - len
kų siena.

Lenkai šiuo planu nepatenkinti ir sako, kad Lenkija nėra joks 
futbolas, kurį Maskvos įsakymu būtų galima svaidyti iš vakarų J ry
tus. Ukrainos komunistai irgi be entuziazmo žiūri J šį planą, nes jis 
apkarpytų jų teritoriją, o vokiečiai komunistai galvoja, kad sovietai 
juos išduoda. 4

ANTANAS VENCLOVA, okup, Lietuvos rašytojų politrukas, 
minint 25 metus sovietinio režimo, rašytojų draugijos suruoštuose 
pietuose Vilniuje, pakėlęs stiklą, pareiškė:

— Mes esame išdidūs fantastiniais rezultatais, kuriuos atsie
kėme per trumpą laiką, būdami Ištikimi savo idealui: taikai, prog
resui ir žmoniškumui...

Prie stalo sėdėjęs Eltos direktorius Donatas Rodą, sušnibždė
jo savo kaimynui į ausį:

— Venclova jau girtas... I

27 mėnesių savo paskyrimo tar
nyboje apkeliavo pasaulį daugiau, 
nei bet kuris kitas Kristaus vika
ras. Kelione J Indiją, Izraelį ir 
Jordaną, o dabar į JAV, Šventa
sis Tėvas padarė virš 20.000 
mylių, o tai aukštųjų katalikų 
Bažnyčios chierarchijos žinovų 
akyse tik pradžia.

Popiežiaus Jono XXIII pradė
toji akcija už Bažnyčios ir dog
mos atvedimą į šio amžiaus at
mosferą, tęsiama toliau Pauliaus 
VI, siekia panaikinti romantišką 
legendą apie Popiežių, kaip Vati
kano kalinį.

Popiežius Paulius VI yra pasi
žadėjęs lenkų kardinolui aplanky
ti Lenkiją, jei tik aplinkybės (ir 
komunistų valdžia...) leis, kur 
neatsižvelgiant J komunistų pas
tangas užgniaužti religiją, Lenki
ja laikoma vienu iš katalikiškiau
sių kraštų pasaulyje.

Vatikano suvažiavimo proga ne 
vienas kardinolas ar vyskupas 
yra prašęs Popiežių atsilankyti Į 
tą, ar kitą kraštą.

Jo vizitas į JAV, nors ir po 
vizito į JTOpriedanga, buvo labai 
jautrus ir keblus, atsižvelgiant į 
tą aplinkybę, kad tai vistiek dau
gumoje protestantų kraštas, kai 
čia pat kiek į pietus šaukiasi to 
vizito katalikiškieji Pietų irCent-

Dailininkas Jonas Rimša jauClevelandeir ruošiasi pirmajai šiame kontinente savo korinių parodai, ku
ri atidaroma lapkričio 14 d. Gallery International patalpose Clevelande.

Atvyko dailininkas JONAS RIMŠA
Dailininkas Jonas Rimša

— "Pietų Amerikos Gau- 
guinas”, kaip jį vadina tū
las dailės vertintojas — jau 
šiaurinėj Amerikoj: spalio 
5 atplaukė New Yorkan, 
spalio 6 — jau Clevelande. 
čia bus pirmoji jo paroda 
šiaurinėj Amerikoj. Paskui
— Chicagoj, paskui gal 
New Yorke, galbūt ir ki
tur: laiko yra, nes dailinin

rinės Amerikos kraštai. Taigi, 
vizitas J lotynų Amerikos kraš
tus neišvengiamas, Okur dar Ka
nados prancūziškieji katalikai...

Vatikano sluoksniuose gyva 
mintis kelionės J naujuosius Af
rikos kraštus.

kas šiam kraštui skiria ko
kį ketvertą metų.

Jo vardas čia lietuviuose 
jau žinomas: mūsų laikraš
čiai ir žurnalai jau ne vie
ną kartą apie jį yra rašę ir 
tuos raštus iliustravę jo kū
rinių nuotraukomis. — 
Spalvinėmis? — Ne, tik 
juoda-balta ... — Na, tai — 
sako J. Rimša — dar men
kai susipažinom. Mano pa
grindinis kapitalas — spal
vos.

Kas jis — abstraktįnin
kąs? POP ar OP? -- Ne, 
— sako: — greičiau eks
presionistas. Spalvos ir ju
desys.

Ne dailės eksperto titulu 
teko su Jonu Rimša susipa
žinti vos jam koją čia įkė
lus. Dėl kalbinės proble-

M a o : - Pirmyn! Nekreipkit dėmesio Į žaizdas!...

mos ... Mat, įpareigotam 
sutikėjui buvo parduotas 
gandas, kad' dailininkas 
Rimša, lietuvis tai lietuvis 
— neabejotinas! — bet su
sikalbėti su juo esą galima 
tik ispaniškai ar . . . rusiš
kai. O sutikėjus ispaniškai 
nenusimano, rusiškai irgi 
įkerta maždaug kaip ant le
do lyčių marširuoti. Tai ir 
šaukėsi pagalbos.

Pasirodo — gandas gero
kai klaidingas. Dailininkas 
•Jonas Rimša, nors daugiau 
kaip devynias dešimtis sa
vo gyveninio nuošimčių pra
leidęs tarp nelietuviu, lietu
viškai, tegu ir netobulai, 
kalba ir supranta tiek, kad 
jo, tarp lietuvių patekusio, 
niekaip "neparduotum”.

Iš laikraščiuose matytų 
atvaizdų atrodė, kad tai lyg 
kito pasaulio žmogus, su 
kuriuo ir kalba tegali būti 
apie didžiąsias meno pro
blemas. O susitinkam — 
žmoniškiausias gyviausias 
aukštaitis, svedasiškis. at
seit, iš Vaižganto krašto, ir 
panašaus judrumo beturįs. 
Tik Lietuvą apleidęs pirmo
jo karo frontui artėjant, 
taigi prieš 50 pietų. Mokę
sis Charkove, paskui Lietu
voj pabuvęs tik 1920-24 me
tais (kai Kaunas buvo dar 
drūčiai "tarptauti š k a s”), 
vėliau — 40 rpetų pietinėj 
Amerikoj, — sluoksniuose 
ir aplinkoj, kur su lietu
viais susitikimas buvo, pa
lyginti. retoka išimtis. O 
tačiau tų susitikimų būta, 
labai artimų, šiltų, kurių 
dėka iT lietuvių kalba liko 
pusėtinai jo sąmonėj atgai
vinta. Dabar — "ameriki-

(Nukelta į 3 psl.)
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Castro: - Prašau visus į kasą...

inuoia 178 mili

SUNKUS DARBININKU GYVENIMAS 

BULGARIJOJE

Vargu, ar kita kuri pabėgėlių 
grupė susilaukė tokio JAV vyriau
sybės dėmesio, kaip politiniai 
pabėgėliai iš Kubos. Nuo 1961 me
tų iki dabar Kubos pabėgėliai JAV 
vyriausybei jau kainavo 178 mil. 
dolerių.

Šiuo metu iškilo nauja proble
ma, Kubos diktatoriui Castro pa
reiškus, kad jis sutinkąs išleisti 
visus kubiečius, kurie turi jau 
Amerikon išvykusių giminių. Rug- 
sėjo.28 d. pareiškimu, vėliau pa - 
pildytu kitu, jis Įeisiąs du lėktu
vus įdieną norinčių išvykti skrai- 
dinimui.

Valstybės Departamento pa
reigūnai tuo klausimu yra atsar
gūs. Jų nuomone, neužtenka tik 
atidaryti vartus ir bile ką įsi
leisti. Kad ir laikantis bendro nu
sistatymo už šeimų susijungimą, 
kiekvienas kubietis turės būti ge
rai patikrintas, kad su giminėmis 
neatvyktų ir nepageidaujamų as
menų, būtent, Castro paruoštų 
sabotažo ir komunistinės agita
cijos "specialistų”.

Spėjama, kad apie 350 tūks
tančių kubiečių yra pasiruošę emi
gracijai. Šveicarijos ambasada 
Havanoje, kuri tvarko visus JAV

diplomatinius ir konsularinius 
reikalus Kuboje, turi 100 tūkst. 
prašymų vizoms gauti.

Šiuo metu apie 1000 kubiečių 
kas mėnesį išvyksta Į Ispaniją 
ir Meksiką, o po kokį 150 atplau
kia į Floridą mažais laiveliais, 
jei Kubos pakrantėse jų nepagau
na sargybos.

SANTYKIAI TARP
AMERIKOS IR

SS M SOVIETUOS

A. SMETONOS
KOMPLIKUOJASI

MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
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 Slreei
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

♦ KAIP ŠIUO METU atrodo 
JAV ir Sov. Sąjungos santykiai, 
parodo Pranešimai spaudoje.

US News & World Report savo 
spalio 11 d. laidoje rašo, kad L. 
Brežnevas, kalbėdamas ta tema, 
pareiškęs, jog tie santykiai "vis 
labiau komplikuojasi ir rodo aiš
kią tendenciją užšalimui".

Iš Pekino ir Londono plauku
sios žinios apie JAV ir Sov. S- 
gos interesų suartėjimą turėjo 
tiesos tik Indijos ir Pakistano 
konflikto atveju. Bet visur ki
tur... Čia ir žurnalas palieka daug
taški.

Pvz. Vokietijoje, kur taip pat 
susiduria abiejų galiūnų intere
sai, rodomas didelis nusivylimas 
Maskvos laikysena. Specialus 
Bonnos pasiuntinys Dr. K. Cars- 
tens, pabuvojęs Maskvoje grįžo 
tuščiomis rankomis. Netgi pri
trenktas. Jokių kalbų apie preky
binius santykius. Vietoj to, so
vietai reikalauja — Išeiti iš 
NATO, nutraukti santykius su 
JAV, išstumti amerikiečius iš 
Berlyno, derėtis su Rytų Vokie
tija apie ilgalaikius kreditus ir

Bulgarija prieš II Pašau, 
linį karą buvo žinoma kaip 
viena iš didžiųjų javų au
gintoja, tačiau. šiuo metu 
krašte jaučiamas duonos 
trūkumas. Dabar ten duo
na, maišyta su kukurūzais, 
kaštuoja 15 centų už kilo
gramą, o geresnės rūšies — 
35 cent. Palyginus, kiek lai
ko reikia dirbti už kg. duo
nos, apskaičiuojama, kad 
geresnės duonos kg. reikia 
dirbti pusantros valandos, 
o už paprastos duonos kg. 
reikia dirbti vieną valandą. 
Nors neracionalizuo j a m a, 
tačiau duonos vartojimas 
griežtai kontroliuoj amas, 
ypatingai provincijoj. Kiek
viena šeima privalo duoną 
pirkti toj pačioj kepykloj 
ir nustatyta, kad trijų as
menų šeima turi teisę pirk
ti du kg. duonos dienai. 
Reikia turėti galvoj, kad 
Bulgarijoj duona laikoma 
pigiausiu produktu ir toks 
suvaržymas įvestas dėl to, 
kad žmonės nemaitintų mil
tais naminių gyvulių.

Tą patį reikia pasakyti 
ir apie kitus maisto pro
duktus — visi brangūs. 
Pvz., cukraus kg. kaštuoja 
vieną levą, alyvos litras — 
1 levas, vidutinio gerumo 
sūrio kg. — 2.4-3 Ievos. Pa
lyginus su dienos uždarbiu, 
šios kainos lygios 3-8 va
landų darbui. Mat, darbi
ninkų uždarbių vidurkis 
svyruoja tarp 75-90 levų 
per mėn., arba dienos už
darbio vidurkis yra 2.5-3 
levai. Jeigu vakariečiai dar
bininkai privalėtų mokėti 
proporcingai savo uždar
biams tokias aukštas kai-

nas už produktus, tai jie 
bematant pakeltų revoliu
ciją arba geriausiu atveju 
— paskelbtų streikų bangą. 
Tačiau Bulgarijos darbinip- 
kai kenčia vargą ir laiko, 
kad tai normalus reiškinys. 
Jie kovoja, kad gautų ne- 
falsifik uotus produktus, 
pvz. neatmieštą pieną su 
vandeniu ir tikrą svori, nes 
dažnai pardavėjai sukčiau
ja. Bulgarijos valdžios in
formacija paskelbė, kad su
mažintos fabrikinių gami
niu kainos. Tačiau tikreny-

bėj kainos gana aukštos. 
Pvz., 37 nųpš. nylono koji
nių pora dabar kaštuoja 5 
levai, arba už jas reikia 
dirbti dvi dienas. Vyriški 
nylono marškiniai kaštuo
ja vieno mėnesio uždarbį, 
gi už kostiumą reikia dirb
ti keletą mėnesių. Vakarie
čiai už cigarečių pakelį ga
li nusipirkti jardą medžia
gos, gi Bulgarijoj, nors 
15-22 nuoš. sumažintom 
kainom už metrą medžiagos 
reikia mokėti 5-1 levus, t. 
y. dviejų-trijų dienų uždar
bį. Moteriški bateliai kaš
tuoja 30 levų, t. y. 10 dienų 
uždarbis.

Pranas Fab.

pramonės prekių pristatymą, ir 
t.t. Po to, girdi, gal ir kalbėsi
mės...

Vak. Vokietijai nieko nelieka 
kaip dar glaudžiau bendradar
biauti su JAV.

♦JEI PRIE§ KURI LAIKĄ Mask
voje veikiančiame Lumumbos var
do universitete vyravo afrikiečiai 
studentai, dabar jau juos viršija 
Lot. Amerikos studentija. Rusai 
vadovauja, tarp kita ko, ir Hava
noje veikiančiai teroristų mokyk
lai.

Teroro veiksmams Lot. Ame
rikoje vadovauja Maskvos Lu
mumbos universiteto 'absolven
tai1...

* ŠIUO METU AMERIKOJE 
jau priskaitoma 90,000 milijonie
rių. Jų pinigai daugiausia inves
tuojami į neapmokestinamus bo
nus, nešančius 8,5 nuošimti.

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

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos ii 
leistas knygas.

IŠKIRPTI

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

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

KAINA — 12,50 DOL.

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol, 
sumoje.

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.

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 papigintų kain^ — 10 dol.

Pavardė ir vardas ...

Adresas
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VALDŽIOS PARAMA KULTŪRAI
Prieš kokius 35 metus, didžio

sios krizės laikmetyje, JAV fe
deralinė valdžia šelpė be darbo 
ir lėšų likusius artistus, meni
ninkus, rašytojus. Tik preziden
to J.F. Kennedy trumpu prezi
dentavimo metu buvo pradėtas 
didesnis susidomėjimas kultūri
nio gyvenimo padėtim. Ir tik rug
sėjo mėn. 29 d. prezidentas L.B. 
Johnsonas pasirašė {statymą, ku
riuo {steigiamas valstybinis fon
das kultūrinėms institucijoms ir 
kultūros darbuotojams remti.

Naujuoju {statymu, federalinei 
valdžiai bendradarbiaujant sulo- 
kalinėmis valdžiomis ir priva
čiomis institucijomis, bus —

* steigiami teatrai klasikams 
pristatyti plačiajai JAV visuome
nei;

* remiami valstybiniai operos 
ir baleto teatrai;

* steigiami filmų institutai, ku
riuose galės savo karjerai ruoš
tis tam menui linkęs jaunimas;

* remiami nauji amerikiečių 
kompozitorių kūriniai;

* remiami simfoniniai orkest
rai;

* remiami paskaitininkai mo
kyklose iš menininkų tarpo.

L.B. Johnsonas, 
tą rėfkšThingą

Prezidentas 
pasirašydamas
Amerikos gyvenime {statymą, 
dalyvaujant didesnei grupei iški
liųjų meno pasaulio asmenybių, 
pareiškė, kad "kiekvienoje bend
ruomenėje gimsta tautinio meno 
pradai. Sis {statymas siekia gy
vos paramos tam tautos aktyvui ir 
leidžia reikštis šviežesniam vė
jui šio krašto kultūros pasauly
je”.

Netenka abejoti, kad Šio krašto 
kultūros gyvenime nestinga nei 
šviežių vejų, nei reikiamos para
mos. Privačios organizacijos, 
operuojančios milijoniniais fon
dais, remia kultūrinius poreikius, 
tačiau tai paramai stigo didesnio 
pasitikėjimo menininkų tarpe. 
Kiekviena didesnė ar mažesnė 
auka, kiekvienas didesnis ar ma
žesnis kokio milijoninio fondo 
švirkštas, visuomet yra lydimas 
asmeniškų ryšių, pažinčių, intri
gų, korupcijos ir kitų neigiamų 
apraiškų. Viso to išvengti sunku 
ir federaliniam fondui, ypač to
kioje didelėje valstybėje. Dauge
lis gražių užsimojimų sufedera- 
linės valdžios parama buvo pra
dėti ne tik gražiais planais, bet 
ir valstybės kontrolės pareigūnų 
{sikišimu...

šiaip ar taip, Amerikos kul
tūriniame gyvenime šis aktas yra 
istorinis, ir mums jis ne sveti
mas. Be valdžios paramos Lietu
voje nebūtume turėję nei savo 
operos, nei baleto, o tik mėgėjų 
teatrą.

Temą nukreipiant Į lietuvišką
ją plotmę, lengvai ir čia {žiūrė
sime koordinacijos stoką ir pro
blemos neišbaigtumą. Mes daug 
kur ir daug ką bazuojam savo, 
kultūrine veikla, savųjų kultūri
ninkų pastangom. Davėm lrtebe- 
duodame premijas, kurios smar
kiai kritikuojamos jųtikslingumo 
ir naudingumo atžvilgiais. Kny
gų išleidžiam ne mažai, meno pa
rodų turim pakankamai (net sa
vas meno galerijas), kartą {. me
tus sugebam suruošti net operos 
spektaklius. O kur visi koncer
tai, teatrų pastatymai. Pagaliau, 
jau turim ir savąjj filmą (Aukso 
Žąsis). Rodos, ko daugiau galė
tum, žmogau, pageidauti... Jei gi 
to maža, turim visą eilę chorų, 
tautinių šokių ansamblių.

Platūs ir mūsų kultūriniai dar
bai ir tik džiaugtis gali tokiu mū
sų kultūrininkų gyvybingumu, no
ru reikštis, kurti ir ugdyti, trauk
ti naujas kūrybines jėgas lyg iš 
neišsemiamo kultūros aruodo.

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

Iš kitos pusės, pažvelgus {to 
kultūrinio darbo sąlygas, maty
sime, kad šalia liaupsinimų, ki
tokio paskato, be asmeniškos ini
ciatyvos, beveik kaip ir nėra. 
Vargingas mūsų Kultūros Fon
das, pirmuosius žingsnius pra
dėjęs žengti "milijoninis fon
das" yra tik didžiųjų optimistų 
pastangų vaisium. Teoretiškai 
esame pajėgūs statyti svajų pi
lis, bet kultūrinei veiklai padėti 
realių ir gyvenimiškų pagrindų 
nejst engiame.

Netenka abejoti, kad {vairių 
sričių korėjai nelaukia ir neno
ri toje srityje griežtai apribotos 
"valstybinės kontrolės". Jąja gy
vena ir jąja "gardžiuojasi" pa
vergtos Lietuvos kūrėjai. Iš viso 
ko atrodo, kad išeivijos kultūri
ninkai laukia ir tikisi ne tiek mė
gėjiško jų darbų {vertinimo, kiek 
didesnio susidomėjimo jųjų dar
bais iš visuomenės pusės. Nėra 
geresnės premijos, kaip išpirk
ta knygos laida, nėra geresenio 
paskato kūrybai, kaip išpirkti pa
veikslai parodoje. Ne "sufondi- 
nimas" visuomenės lėšų, bet iš
judinimas platesnių visuomenės 
sluoksnių domėtis mūsų kultūri
niais laimėjimais iškristalizuos 
meną ir kūrybą nuo {ky r i ų mėgė
jiškų bandymų, remiantis tiktuo, 
kad tai -- lietuvio darbas...

Kultūringam darbui vien "lie
tuviškumo" motyvas varguaryra 
pakankamas. Visuomenė nėra ak
la, ji stato savo reikalavimus. 
Tie reikalavimai auga ir kyla, 
kylant ir augant bedrajam kultū
ros ir civilizacijos lygiui. Už tat 
nenuostabu, kad virš visuomenės 
vidutiniškumo reikalavimų išau
gę kultūrininkai randa sau tinka
mesnio užsiėmimo kuriant, au
gant ir savo talentą naudojant jau 
už lietuvių bendruomenės ribų. 
Jie nedingsta kaip lietuviai, bet 
jų kūrybos vaisiais naudojasi ki
ti. Mūsų gi visuomenė taip ir lie
ka mėgėjų, pradedančiųjų ar kū
rybiškai išk ilti nebepajėgiančių 
"kūrybos” orbite, tenkinantis ir 
džiaugiantis nors tuo, kad dar 
nors tiek turime.

(j.5.)

LAIŠKAI

MALONĖKITE ATSKIRTI!

Kiekviename laikraštyje neiš
vengiamos korektūros klaidos. 
Bet kai. jos nuolat kartojamos 
ir tuo pačiu klausimu, kyla {ta
rimas, kad kas nors kur nors 
nebesusigaudo antraštėse ar pa
vadinimuose.

Štai, ALT S-gos Cievelando 
skyrius suruošė Dirvos vakarą, 
o Drauge -- ruošėju paskelbtas 
— Altas. Ir vėl, koresponden
cijoje iš East St. Louis (spalio 
5 d.) Drauge vėl rašoma, apie 
"Alto parengimą", kur{ ruošia 
ALT S-gos East St. Louis sky
rius.

Būdinga, kad ta pati kores
pondencija iš East St. Louis til
po Dirvoje. Originale aiškiai pa
rašyta, kad vakarą ruošia ALT
S-gos East St. Louis skyrius. Be 
abejo, kad žodis žodin pakarto
ta Drauge korespondencija nega
lėjo pakeisti ALT S-gos { Altą...

Ima pagunda {tarti, kad ALT 
S-gos veikla norima pridenti Al
to tylą...

P. Bendorius 
E. St. Louis

Atvyko dailininkas 
JONAS RIMŠA

(Atkelta iš 1 psl.)

nė j Lietuvoj” — Jonas 
Rimša neabejoja visai ne
trukus kalbėsiąs lietuviškai 
be keblumų. Tik, žinoma, 
reiks šia proga dar ir anglų 
kalbai rasti vietos atminty.

Būdami toki, koki esam, 
pradėjom kalbą ne nuo dai
lininko kūrybos, o daugiau 
nuo jo asmens prigimties. 
Atseit, — dailininkas Pet
ras Rimša, kaip jis: brolis, 
giminė?

— Ne brolis, o maždaug 
dėdė: tėvo pusbrolis.

— O tėvas?
— Tėvas buvo Antanas. 

Turėjo siuvyklą Kaune.
Ach, tai tas! Tas, pas ku

rį eilutę pasisiūdinti Kaune 
buvo prestižas !

Pasirodo, tas kauniškis 
"vyrų Dioras” jau miręs po 
karo P. Amerikoj, bet jo 
sūnus — dailininko brolis 
— tenai tęsia tėvo tradici
ją ir turi garsią, aukštos 
klasės siuvyklą.

Na, o Jonas, — jis buvęs 
kuri laiką atitrūkęs. Anks
ti, anksčiau už visus mūsų 
emigrantus atsidūręs pieti. 
nėj Amerikoj, pirma jų vi
sų ir j tenykštės visuome
nės paviršių išplaukęs. Ne 
kaip siuvėjas, kaip dailinin
kas. Ir tik po eilės metų, 
kai jo vardas pradėjo ro
dytis tenykštėj- spaudoj, 
Lietuvos pasiuntinybė su
sidomėjo "Pietų Amerikos 
Gauguinu”, kuris sakėsi 
esąs Jonas Rimša, lietuvis. 
Buvo pranešta apie tai Kau
nan, bet. .. net tėvas iš 
karto nepatikėjęs, kad tai 

Star-spangled security
The millions of Americans who buy 
U. S. Savings Bonds know security 
is a two-way street.

You and your family are only as 
secure as the country you live in. 
When you start saving with U. S. 
Bonds you insure your own future 
and help keep your country strong 
at the šame time.

Bonds give you a guaranteed rate 
of interest — when held to 
maturity — so you don’t have to 
worry about the ups and downs of 
market trends.

And Savings Bonds aren’t sub- 
ject to statė or local income taxes, 
either. If you likę, you can defer 
the federal income tax until you 
cash your Bonds.

When you buy your Bonds you 
can’t help feeling a little proud.

You’re doing your part in strength- 
ening the cause of freedom.

And that’s the best security in 
the world.

Quick facts about 
Sūrios E Savings Bonds

V You get back $4 for every $3 at 
maturity

V You can get your money*when 
you need it

V Your Bonds are replaced free if 
lošt, destroyed or stolen

V You can buy Bonds where you 
bank, or on the Payroll Savings 
Plan where you work
Buy t Bonds for growth— 
H Bonds for eurront Income

Buy U.S. Savings Bonds
STAR-SPANGLED SAVINGS PLAN 

FOR ALL AMERICANS
Tht V.S. Oovtmmmt dott not pay for thit advertitemenl. If Lt pretenfed at a pubUc 
ttrviet in cooptraiion with th« Trearury Dtparimtnt and Tht ddvertiting Counril.

jo sūnus taip pagarsėjęs. 
Sakęs: — Ne, sūnaus daili
ninko tai neturiu...

Kodėl ? O todėl, kad prak
tiškas tėvas netikėjo sū
naus dailininkiškomis sva
jonėmis, jų nelaimino. Gal 
dėl to Jonas ir išdūmė ne- 
žinoman užjūrin, ir nesigy
rė namams, kad nepaklau
sė tėvo, į dailininkus išėjo...

Na, kai paaiškėjo, kas iš 
tos avantiūros išėjo, ir 
Kaune viskas ėmė vėl gerai 
atrodyti. Vis dėlto, turbūt, 
labiau negu tėvas, "sūnum 
palaidūnu” susidomėjo dė
dė Petras. Tas klausęs laiš
ke : — Ko nori pasiekti dai
lėje? Atsakymas buvęs : — 
To, ko Wagneris pasiekė 
muzikoj!

Atsakymas ambicingas, 
bet Petrui Rimšai jis buvo 
žavus ir įspūdingas. Susi
darę šilti ryšiai. Buvo su
organizuota Jono Rimšos 
kūrinių paroda Kaune. 
Spaudoj sumirgėjo kito dai
lininko Rimšos vardas. De
ja, tai buvo audrų išvaka
rėse. Ir teko prisipažinti, 
kad lyg per miglas tą tepri
simenu, bet — atleiskite! 
— Vargo Mokyklos ir Ar
tojo autoriaus vardas mums 
Lietuvoj buvo toks monu
mentalus, kad kitas iš toli
mų užjūrių atskambėjęs 
Rimšos vardas negalėjo ne
pranykti ano Rimšos šešė
lyje . .. Tik, kaip matom, 
tas kitas vardas dar pla
čiau, dar garsiau — tarp
tautiniuose plotuose skam
ba.

Prieš atvykstant pas 
mus, Jonui Rimšai buvo

Jonas Rimša Procesija (aliejus)

pasiūlyta vykti su savo kū
rinių paroda Madridan. Pa
roda būtų buvusi ispanų 
kultūros sukaktuvinių me
tų proga. Taigi, — menas, 
aukšto lygio menas, nesi
skaito su valstybių bei tau
tų rėmais. Lietuvio, sveda- 
siškio aukštaičio, rusų kul-

Studento pažiūros į lietuvybe
(Pradžla Nr.106)

Mūsų jaunimas išeivijoje yra 
nekantrus ir nori būti lepinamas. 
Vengia to, kas reikalauja šiek 
tiek iniciatyvos,drąsos ir ištver
mės. Jaunimas nori tuščiai laiką 
leisti, žiūrėti televiziją, {sigyti 
naują automobil{ ir anksti vesti. 
Ankstyvos vedybos yra daugiau 
jausmo, bet ne proto reiškinys. 
Tai svetima lietuviškiem papro
čiam. Ankstyvos vedybos jaunuo- 

tūros šešėly išdygusio ta
lento kūryba, subrendusi 
ispaniškoj — portugališkoj 
aplinkoj, šiandien ir ispa
nams savas lobis.

O mums? — Clevelandie- 
piai netrukus turės progos 
pamatyti ir pamąstyti.

fvr)

liui yra žalingos, nes baigiasi 
su didžiausiu nuošimčiu sky
rybų. Jaunimo, kuris norėtų siek
ti moksliško idealo ir išsilaiky
ti lietuvybėje yra nedaugiausia. 
Buvęs prezidentas Eisenhoweris 
rašo apie pavojus iš vidaus, apie 
patriotizmo stoką ir apie Ameri
kos jaunimo smukimą.

Ir pas mus lietuvius studentus 
reiškiasi didelis pasyvumas, 
trūksta gilesnio išsilavinimo, lie 
tuviška knyga nepopuliari, mažai 
kąs ją skaito. Taip neturėtų bū
ti. Kiekvienas aktyvesnis lietuvis 
studentas turėtų vienas kitą pa
raginti ir iš lietuviškų reikalų 
pasyvumo jungtis { gyvą aktyvu
mą. Lietuviai studentai dažnai 
nekalbame lietuviškai, tingime 
parodyti mažiausias pastangas 
šiam svarbiam tikslui. §{ elgesį 
mes teisiname kokiu tai moder
nizmu, paimtu iš žemos klasės 
amerikiečių. Aukštesnės klasės 
amerikiečiai taip negalvoja. Jie 
mano, kad ateiviai iš Europos su 
aukšta ir sena kultūra turi kalbė
ti savomis aukštos kultūros 
Europos kalbomis. Kai kurie kon. 
gresmanai ir senatoriai galvoja, 
jei ateiviai iš Europos nekalba 
sava kalba, tai jie bus ne tik 
menki lietuviai, rusai, lenkai ir 
kt., bet jie bus dar blogesni ame 
rikonai, Greitus perbėgėlius iš 
vienos tautybės į kitą laiko ne
rimtais, silpnavaliais, be charak
terio pastovumo ir tokie žmonės 
ateityje gali būti menkos vertės 
Amerikai.

Tai idealizmo stoka ir menkos 
pažiūros Į gyvenimą. Kai lietu
viškas jaunimas viskuo aprūpin
tas, turi geriausias sąlygas gy
venimu naudotis, tai jis neturi 
noro stengtis dėl ko nors aukš
tesnio kovoti. Todėl problemos 
esmę sudaro: kaip suderinti gerą 
gyvenimą su lietuvišku idealiz
mu, pasilinksminimus su rimtu 
darbu, asmeninius reikalus su or
ganizacine pareiga ir siekimu 
aukštojo mokslo.

(Nukelta { 4 psl.)

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.
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Iš Detroito Lietuvių Namų Draugijos informacinio posėdžio. Sėdi iš kairės: J. Atkočaitis, St. Sližys, 
Detroito Lietuvių Namų D-jos pirm. inž. J. Gaižutis, VI. Mingėla, J. Pusdešris, Dariaus ir Girėno klu
bo pirm. Alb. Bliūdžius. Ed. Vasiliausko nuotrauka

Detroito lietuviu Namų sukaktis
Jau prieš trejetą metų 

gauti raktai j Lietuvių Na
mus atidarė duris lietuviš
kam kultūriniam gyveni
mui, kuris čia pasireiškė 
įvairių organizacijų paren
gimais, meno parodomis, 
paskaitomis, akademijomis 
ir minėjimais. Ypač pabrėž
tina jaunimo organizacijų 
veikla ir Detroito Lituanis
tinės mokyklos parengimai, 
kurie sutraukė čia daugybę

Studento 
pažiūra...

(Atkelta iš 3 psl.)

Šitas problemas turėtų padėti 
išspręsti spauda, organizacijos 
ir šeima. Kai jaunuoliui rūpės 
ne vien tik asmeniniai malonu
mai, jis nebus abejingas ir lie
tuvybei bei lietuviškoms prob
lemoms.

Jaunimas pats lietuvybės neiš
laikys, neišlaikys nei mokykla 
nei organizacijos, jei šeima na
mie nekalbės lietuviškai. Lietu
viškose organizacijose jauni
mas būna labai trumpą laiką ir 
tai kai kada tarp savęs tenai kal
ba angliškai. Organizacija yra tik 
pagelbinė priemonė lietuvybei iš
laikyti. Pats pagrindas lietuvybei 
išlaikyti buvo, yra ir bus tik šei
ma. Bendraudami su svetimtau
čiais neužmirškime, kad esame 
lietuviai ir nebijokime prisipa
žinti, kad esame lietuviai, nes 
tas mums sudaro ne pažeminimą, 
bet garbę. Dėl lietuvybės išlaiky
mo mes studentai pagal savo am
žių turėtume būti perskaitę tam 
tikrą minimumą lietuviškų kny
gų. Jei tas nepadaryta, tai para
ginti organizacijų ir šeimos, tu
rėtume tai atlikti, nes vien tik 
bevažinėjant automobiliu ir supa- 
silinksminimais ir ’good time’ 
lietuvybės neišlaikysime.

Rimantas Saikus 

ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų, kad visi pabendrau
tų lietuviškoj aplinkoj ir 
nuotaikoj. Taigi , čia visos 
organizacijos, meno sambū
riai ir mokyklinio amžiaus 
jaunimas gauna geriausias 
ir prieinamiausias sąlygas 
savo veiklai pasireikšti. Ir 
iš kitų kolonijų atvykę su 
savo programomis j Detroi
tą išreiškia pasitenkinimą 
Lietuvių namais.

Lietuvių Namų reikšmė 
mūsų kolonijos gyvenime 
neabejotinai yra didelė, nes 
jie patarnauja lietuviškajai 
visuomenei ir sudaro palan
kias sąlygas bręsti jauni
mui sąmoningesniais ir ga- 
jesniais lietuviais. Nežiū
rint kaip kas galvotų ar 
kalbėtų, vistie.k Lietuvių 
Namai ir toliau pasiliks po
zityvus mūsų kolonijos lie
tuvybės išlaikymo talkinin
kas. nes čia rutuliosis lietu
viškas kultūrinis ir organi
zacinis veikimas. Todėl ir 
trejų metų sukaktis kiek
vienam geros valios lietu-, 
viui yra brangi, sava, džiu
ginanti ir nepamirština.

Kai kalbama apie Lietu
vių namus, reikia nepamirš
ti ištvermingų. Dariaus ir 
Girėno klubo vyrų, kurie ir 
buvo namų įsigijimo inicia
toriai. Gi Namų Draugija 
yra suorganizuotas juridi
nis namų savininkas, kuris 
rūpinasi visais namų rei
kalais. Iš Namų Draugijos 
pirmininko inž. Jono Gai
žučio pranešimo visiems ži
notina, kad per trejus me
tus jau daug darbų atlikta, 
kad namai būtų gražesni ir 
patogesni p a r e ngimams. 
Tačiau draugijos planuose 
yra dar daug ir nenuveiktų 
darbų, kurie reikalingi vi
suomenės talkos. Moralinė 
parama namams labai rei

kalinga, bet ir šimtininkų 
vajus daug galėtų padėti 
realizuoti draugijos planus.

Trejų metų sukakčiai pa
minėti spalio 23 d., 7 vai. 
30 min. vakare visi kviečia
mi į minėjimo koncertą-ba- 
lių. Programoje dar Detroi
te nebuvusi Vanda Stankus 
ir tautinių šokių grupė "ši
lainė”. šokiams gros Korp! 
Neo-Lithuania orkes t r a s. 
Todėl visi bendrų idėjų ve
dini ir padėkos ženklan pri-

Y ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADIJO, 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

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PULKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P.............. 5th 4.89
2. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th 4.98
3. Napoleon Imp. French Brandy ...........5th 3.35
4. Zeller Schvvarze Katz ............................ 5th 1.29
5. Creme De Banana Liąueur ................ 5th 3.19

6. Chianti Import. Wine ...............  Fūll. Qut. 0.98
7. May Wine, Liebfraumilk German

Wine ........................................................ 5th 0.98

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

SKAITYTOJŲ NUOMONĖS

LAIKAS KEISTI KŪRYBlį TEMAS
Ne visi žmonės vienodai per

gyvena gyvenimo sūkurius - ne
laimes: vieni griebiasi maldos, 
kiti aimanavimo, treti sukandę 
dantis tyliai kenčia, o dar kiti 
skausmą nori nutildyti svaiga
lais. Pastarąjį būdą gal daugiau
sia naudoja. Kai nelaimė palie
čia atskirą asmenį ar mažą bū
reli ir tęsiasi trumpą laiką, tai 
būna lyg mažas gyvenimo suban
gavimas. Bet kai nelaimė ištinka 
visą tautą ir tęsiasi ne savaitėm, 
mėnesiais, bet metais, tai žmo
nės prie tų užsimiršimo "vaistų" 
pripranta ir gyvenimui pakitėjus 
reik ilgesnio laiko kol apsispren
džia save sutramdyti.

Kai 1940 metais rusai okupavo 
Lietuvą, ne tik tauta neteko ne

pildykime Lietuvių Namus 
jų trejų metų sukakties 
proga.

St. Sližys 

priklausomybės, bet ir atskiro 
piliečio rytojus pasidarė ne tik 
neaiškus, bet tragiškas; tada daug 
kas svaigaluose bandė ieškoti nu
siraminimo. Daug taip "besigy
dančių" atsirado už Lietuvos ri
bų.

Stovyklinis gyvenimas buvo dar 
žiauresnis, nes tavęs neskaitė 
žmogumi, bet kaž kokiu daiktu, 
kuris kartais atrodė menkesnės 
vertės ir už kareivišką šun|; per 
tai stovyklose girtavimas ne tik 
nesumažėjo, bet dar giliau įleido 
šaknis 1 pabėgėlių eiles. Tuo metu 
mūsų spauda, humoristai ir me
nininkai visai pagristai girtaujan
čius "traukė per dantį". Bet gai
la, kad kai kurie kūrėjai taip įsi
mylėjo j tą "meną", kad ir šian
dien negali be jo apseiti, nors pa
sikeitus gyvenimo sąlygom s ir 
tapus vėl žmonėmis, bei atsira
dus aiškioms gyvenimo perspek
tyvoms daug kas-ne tik metę gir
tavimą, bet pasidarė dideli alko
holio priešai. Kad lietuviai yra 
vaišingi ir mėgsta vaišintis — 
taip, bet vaišės dar ne girtavi
mas. Į JAV atvyko apie porątūks. 
tančių politinių pabėgėlių, su ap
dainuotaisiais gėrėjais. Bet ar 
šiandien galima visiems prikišti 
tą ydą. Veik visi puikiai įsikū
rę, mažai yra tokiųkurie neturė
tų savo namo, automobilio ir ban
ko taupomos knygelės. Visi sten
giasi vaikus išleisti! mokslus. Tu
rime dideli būrį naujos inteligen
tijos su aukštesniuoju mokslu, 
užimančius net universitetų ka
tedras. Turime puikių gydytojų, 
inžinierių, advokatų, mokytojų ir 
verslininkų su gan gražiu kapita
lu, ir visa tai padaryta per taip 
trumpą laiką, dar nėra nei 20 me
tų kaip mūsų dauguma čia atsi
rado. O kas sudeda kas met tuos 
dešimtis tūkstančių dolerių mū
sų įvairiems veiksniams, ar tik 
tie kurie nevartoja alkoholio?...

Girtuoklio titulas visai masei 

netiko, ir šiandien netinka. Bet 
kai kurie mūsų kūrėjai mumyse 
mato tik alkoholi. Pav. Nidos Kny
gų Klubas išleido R. Spalio felje
tonus "Tarp daugaus ir žemės", 
kuriuose veik nieko daugiau nėra 
tik girtavimas.

Nuo R. Spalio nenori atsilikti 
ir mūsų gabusis aktorius ir re
žisierius Vitalis Žukauskas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Ellzabetho Skyriaus rugsė - 
jo 25 d. surengtame Rugsėjo 8 d. 
minėjime, jis bevaizduodamasnu- 
gėrimus rūsyje taip toli "nuvai- 
dlno", kad ne tik nieks nebesi
klausė, bet kiti rengėsi apleisti 
salę. Salė buvo pripildyta ne blai - 
vininkais, dauguma dalyvių turi 
namus su rūšim, gal ir su bariu
ku, bet jie jaučia pareigą ir randa 
laiko būti ten, kur yra lietuviški 
reikalai ir jei reikaukų —jiene- 
slvaržo.

Mūsų feljetonistams ir humo
ristams pribrendo laikas pasi
rinkti aktualesnes ir įdomesnes 
temas, jei nori turėti skaitytojų 
ir klausytojų.

P. Puronas
N.J.

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.

AS BUVAU SNIPAS
Elyesa Bazna(8)

Kadangi aš dirbau per Turkijos tautinę šventę, ui kitos dienos 
popiet! turėjau laisvą. Susitikau su Mara ir mes vaikščiojome po 
Ataturk bulvarą žiūrinėdami Į krautuvių vitrinas. Buvo be penkioli
kos trys ir Mara nieko nežinojo, kad trečią valandą turėjau telefo- 
nuoti, kad sužinojus savo likimą.

— Vakar aš pirmą kartą padariau nuotraukų ambasadoje, — pa
sakiau jai.

Man reikėjo su kuo nors pasidalinti paslaptimi, nes sunku buvo 
ją išlaikyti. Mara stebėjosi manimi, kaip sugebančiu padaryti tokius 
sunkiai įsivaizduojamus dalykus,

— Ant sir Hughe stalo yra dvi raudonos dėžutės. Aš jas atraki
nau ir nufotografavau dvi telegramas.

Aš dar jai pasakiau, kad pasidariau nuo tų dėžučių raktus ir galiu 
jas lengvai atrakinti.

-- Oką tubūtum daręs jei ambasadorius tuo metu būtų tėjęs kam
barin?

— Jis negalėjo, nes tuo metu buvo pas prezidentą Inonu...
Dabar buvo trys valandos ir aš turėjau telefonuoti. Staiga prie

šais mus pasirodė ambasadoriaus virėjas Manoli Filoti, kuris pano
rėjo, kad supažindinčiau su Mara. Jis stengėsi pasirodyti prieš ją Ir 
kalbėjo apie ambasadoriaus mėgiamus valgius, kuriuos jis pats pa
ruošia.

— Aš turiu eiti paskambinti telefonu, — pasakiau atsiprašyda
mas ir paprašiau j{ pagloboti Marą.

Manoli patenkintas pastebėjo Marai:
-- Jis vaikšto su jumis ir telefonuoja kitai moteriai.
Aš užsidariau telefono būdelėje. Prakaitas buvo išmušęs kaktą, 

išsukau vokiečių ambasados numeri ir paprašiau sujungti su Moy
zisch. Kada jis atsiliepė, pasisakiau, kaip buvo sutarta, kad kalba 
Peter.

Jis tuoj pradėjo kalbėti lyg su senu pažįstamų ir pasakė norjs 
mane vakare pamatyti.

Aš triumfavau. Atidaręs būdelės duris giliai { plaučius {traukiau 
orą. Žvilgterėjau išdidžiai l Manoli, šitą valgių artistą, kuris turbūt 

savo gyvenime niekad nesapnavo apie20,000 svarų. Oaš ŠĮ vakarą tu
rėsiu šią sumą.

Aš paėmiau Marą už rankos.
♦♦♦

Tą valandą, kai aš kalbėjau telefonu su Moyzisch, Maskvoj pa
sibaigė sąjungininkų užsienių reikalų ministrų konferencija, kuri tę
sėsi nuo spalio 18 iki 30 d. (britų ambasadą buvo atsiųsta informaci
nė telegrama. Joje buvo išdėstytos Molotovo pareikštos trys svar
bios sąlygos greitam karo užbaigimui: kuo greičiau įvykdyti išsilai
pinimą Prancūzijoje, daryti spaudimą J Turkiją, kad ji paskelbtų Vo
kietijai karą ir daryti spaudimą l Švediją, kad ten būtų leista {rengti 
karines bazes. Sir Hugh4 buvo prašomas daryti visus žygius prie tur
kų vyriausybės, kad Turkija stotų karan. Telegramoj buvo pranešama, 
kad Anthony Eden grįždamas sustos Kaire ir norėtų pasimatyti su 
Turkijos užsienių reikalų ministru Numan Menemencioglu lapkričio 
4 d.

Aš nieko nežinojau apie Maskvos konferenciją ir kad ambasado
riaus raudonoj dėžutėj spalio 30 vakare buvo ši telegrama. Aš teži
nojau vieną, kad turiu fotografuoti kuo daugiau dokumentų. Aš buvau 
apsvaigintas atsiektu triumfu.

Ambasadoriui padėjau užsidėti smokingą einant vakarieniauti ir 
kol jis valgė, aš nuėjau t jo biurą, paėmiau dokumentus iš dėžutės ir 
nusinešiau I savo kambarėli. Už ketvirčio valandos, nufotografavęs 
dokumentus, nunešiau atgal. Staiga išbalau, ambasadoriaus biuras bu
vo apšviestas. Jis buvo prie rašomojo stalo ir su kaž kuo kalbėjo te
lefonu. Aš atsisukau grjžti atgal bet išgirdau, kaip ambasadorius, 
pakabinęs rageli, greitais žinsniais koridoriumi nuskubėjo baigti va
karienę. Jis praėjo pro šal{ | mane nepažvelgdamas. Aš žinojau, kad 
jis nemėgo, kad kas jj pertrauktų valgant.

Aš palaukiau, kol jis atsisėdo prie stalo ir Įėjęs biuran greit pa
dėjau dokumentus{ vietą.

Kai už dviejų valandų aš išėjau iš ambasados, su savimi turėjau 
filmus dokumentų. Aš buvau prietaringas ir šių operacija galėjo man 
nelaimingai pasibaigti. Aš turėjaubūti atsargus ir nutariau nefotogra- 
fuotl du kartus per dieną.

**•
Kitą dieną su Mara mes nuėjome j elegantišką ABC krautuvę. Aš 

norėjau Marai nupirkti sukneles.
— Jei kas musčiapamatytų,--pasakėji, -- paklaustų, kaip mes 

galime sau leisti daryti tokius pirkinius.
Aš patraukiau pečiais.
-- Jie per kvaili, kad mus matytų.
Mara išsirinko brangius prancūziškus kvepalus ir šilkinius balti

nius, o aš geriausio whisky. Pagaliau mano svajonės realizavosi.

Kiek vėliau mes Išsinuomavome gražų namą Kavaklidere kalne, 
kur galėdavome ramiai susitikti.

-- Tu nedirbi turkų žvalgybai, — kartą ji man pasakė.
— Aš to niekad nesakiau. Tu pati ui įsivaizdavai.
-- Aš nenoriu žinoti iš kur tu gauni pinigus.
— Aš uu ir nesakysiu.
Namas iš lauko neatrodė turtingas, bet mes j{ {rengėme liuksu

siniai. Tai buvo tikra mūsųoazė. Joks kawass Ankaroje negalėjo sva
joti apie tokj namą. Bet pinigus, nepasitikėdamas Mara, aš laikiau 
paslėpęs po kilimu savo kambarėlyje.ambasadoje.

»»*

Sekantis mano susitikimas su Moyzisch buvo trumpas. Aš jam 
įteikiau Maskvos konferencijos dokumentų filmą, o jis man davė re
volveri.

— Jūs buvote tarnu pas patarėją Jenke? -- paklausė jis manęs. 
-- Jei jis jums sakė, tai turėtų būti teisinga.
— Jis man sakė, kad jūs urnavote pas jf prieš šešius metus. 
Taip sakydamas Jenke melavo, nes tada jis dar buvo Istanbule. 

O aš pas j{ Urnų buvau Ankaroje. Gal jam nepatogu buvo sakyti, kad 
aš buvau vokiečių ambasados tarnautojas, kaip šiandien esu pas ang
lus. Jo švogerls Ribbentropas gAlėtų paklausti, ar aš panašiai ne- 
šnipinėjau pas ji, kaip dabar darau pas anglus.

— Jenke turėtų žinoti ką jis sako, — atsakiau.
-- Jis neatsimena jūsų pavardės.
-- Dėl to aš labai apgailestauju.
— Kaip jūs vadinatės?
-- Kai konsulas Jenke atsimins mano pavardę, aš irgi atsi

minsiu.

Tai buvo vienas iš daugelio Moyzisch bandymų sužinoti mano 
pavardę. Ir jis man davė pavardę garsaus romėno Cicerono, pasižy
mėjusio iškalbingumu. Ambasadorius vonPapen galvojo, kad dokumen
tai, kuriuos aš jiems pristatydavau, buvo labai iškalbūs...

**'*

Vėliau aš sužinojau, kad vokiečiai ilgai abejojo dėl mano doku
mentų autentiškumo. Berlyne negalėjo Įsivaizduoti, kad aš galiu pri
eiti prie tokių slaptų dokumentų. Tik vienas von Papenas tikėjo jų 
tikrumu. Tačiau jam sunkiai sekėsi {tikinti vokiečių žvalgybą ir pas
taroji juos ignoravo. Ir jei jie būtų patikėję, istorija gal būtų kitaip 
pasisukusi.

(Bus daugiau)
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g
buvo suimtas 
Ramanauskas, 
metai nuo ko-

9 MĖNESIAI KALĖJIME
— 90 DOL. LAPKRIČIO

13 ŽYGIUI

Prisimename, kada komu, 
nistai pirmosios Lietuvos 
okupacijos metu prigrūdo 
pilnus kalėjimus lietuvių — 
tokių lietuvių, kurie mylė
jo savo kraštą ir dirbo jo 
gerovei.

Kam nepasisekė išsislap
styti ar pabėgti — buvo su
imami, sugrūsti į kalėj i-

mus, žiauriai tardomi ir 
kankinami, išvežami arba 
nužudomi.

Tuo metu 
ir Dr. VI. 
Nors jau 25
munistų įvykdyto smurto, 
areštų ir kankinimų, bet jie 
niekada nebus pamiršti. Ne
pamiršo ir Dr. Ramanaus
kas ir jungdamasis į žygį 
įrodyti pasauliui komunis
tų smurtą ir niekšišką tė
vynės okupaciją, devynių 
mėnesių kalinimą įprasmi
no, įteikdamas žygio į Jung
tines Tautas išlaidom pa
dengti 90 dol.

atidarys koncertą Mozarto 
simfonija.

Koncertai vyksta Seve- 
rance Hali. Bilietus i kon
certus patartina įsigyti iš 
anksto, nes koncertai daž
niausia vyksta išparduotoje 
ir pripildytoje salėje.

• Clevelando Orkestro 
programoje spalio 14 ir 16 
d. koncertų metu pasirodys 
žinomas čekų smuikininkas 
Josef Suk, grojant Mozarto 
kūrybą. Orkestras taip pat

RISE STEVENS, Metropolitan Opera National Company vicedirek 
torė, pagelbsti grimuotis Eilėn Berse (kairėje) ir Mary Beth Peil 
(vidury) Thisbės ir Clorindos vaidmenims Rossini operoje "Cin- 
derella". Tai viena iš keturių operų, kurias Clevelande išvysime 
tos operos išvykoje spalio 13-16 dienomis Music Hali salėje.

Spektakliai prasidės trečiadienį, spalio 13 d. su "Madame Butter- 
fly". Ketvirtadienį — "Cinderella", penktadienį — "Susannah", šeš
tadienį -- "Cinderella, ir vakare — "Carmen".

Bilietus iš anksto galima įsigyti Union Commerce Bank patalpose, 
E, 9th ir Euclid Avė. Kainos nuo 2,50 iki 6.50 dol.

Įsidėmėtina, kad tos operos solistų sąstate yra ir mūsų tautietis 
Algirdas Voketaitls.

$50.00 — dr. VI. Blo-

$30.00 —

$25.00 —

A. Pautie-

Clevelando 
kuopa, V.

CLEVELANDIEČIAI 
REMIA ŽYGĮ Į JUNGTI

NES TAUTAS

Clevelando liet, visuome
nė remia Komiteto Lietu
vos Nepriklausomybei At
statyti žygius ii’ rengiamai 
manifestacijai 1965 m. lap
kričio 13 d. New Yorke mie
lai aukoja:

Po $100.00 — Alekas Ba
nys, Lietuvių Klubas Cleve
lande ir Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugija.

Po 
žė.

Po 
nis.

Po
Vyčių Senjorų
Juodvalkis jr., Alf. Mikuls
kis, dr. J. Sandargas.

Po $20.00 — Pr. Aleksan
dravičius, J. Budrienė, K.
S. Karpius, L. V. S. Ramo
vės Clevelando skyrius, S.
T. P.

Po $15.00 — V. Juodval
kis, dr. K. Pautienis.

Po $13.00 — St. Butri
mas.

Po $10.00 — St. Barzdu- 
kas, V. Biliūnas, M. Blynas, 
V. Gedgaudas, K. Kaspera
vičius, J. J., VI. Matulionis, 
Pov. Mikšys, dr. A' Miliaus
kas, č. Šatkauskas, J. Stan
kus, A. Valaitis.

Po $5.00 — A. Barzdu- 
kaitė, A. Beržinskas, A. Be
nas, A. Butkus, A. Gaižu
tis, A. V. Jonaitis, St. Mi
kalauskas, P. Mikoliūnas, 
Ig. Muliolis, V. Sutkus. J. 
Švarcas, A. Vaičienė, A. Ve- 
degys.

Po $2.00 — J. Apanavi
čius, M. Aukštuolis, B. Be- 
nokraitis, K. Bruožis, 

v ‘Garmus,

Aldona Stempužienė ir Raimundas Kudukls Clevelande Baltijos Aidų radijo programoje rugsėjo 27 d. 
skaitė M.K. Čiurlionio gyvenimo ir muzikinės kūrybos apybraižas. Programa buvo skirta mūsų didžiojo 
kompozitoriaus ir dailininko 90-ties metų gimimo sukakčiai prisiminti, kurios metu pirmą kartą per 
lietuvių radiją Amerikoje buvo transliuotas M.K. Čiurlionio styginis kvartetas ir jo žymiausias muzi- 
kinys kūrinys -- simfoninė poema Jūra. Pirmąjį kūrinį atliko Lietuvos valstybinis kvartetas, o simfo
ninę poemą -- orkestras, diriguojamas Balio Dvariono.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS -

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

A.
T. Gudėnas, A. 

Kazėnas, A. Kijauskas, V. 
Juodis, J. Miglinas, Z. Obe- 
lenis, L. Staškūnas, VI. 
Šniolis, Ig. Verbyla.

Po $1.00 — P. Balčiūnas, 
A. Beržinskas jr., VI. Bra
ziulis, R. Bublys, V. Dau
tartas, Ig. Gatautis, A. 
Grėbliūnas, S. Ignatavičius, 
P. Lėlys, Lukavičius, C. Pa
lubinskas, Pr. Petraitis, P. 
Puškorius.

Visiems aukotojams KL 
NA Clevelando skyriaus 
Komitetas širdingai dėkuo- 
ja.

SPALIO 16 D, Čiurlionio An
samblio balius.

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

SPALIO 23 D, Koncertas. Pia
nistas A. Kuprevičius, solistė I. 
Stankūnaitė, Rengia Šv. Kazimie 
ro lit. mokyklos tėvų komitatas.

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

-SPALIO 31 D. Kristaus Kara
liaus Akademija ir tradicinė va 
karienė Naujosios parapijos sa
lėje.

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

LAKPRIČIO 20 D, ALT Cleve
lando skyriaus vakaras. Detroito 
meno būrelis, vadov. aktorės Z. 
Mikšienės, suvaidins Alanto ko
mediją, Vakaras įvyks Lietuvių 
salėje.

LAPKRIČIO 25-27 D, Lietu
vių Studentų Sąjungos suvažia
vimas Sheraton-Cleveland vieš
butyje.

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

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

GRUODŽIO 19 D.' Dr. A. Nas- 
vyčio paskaita "Moderniškos tech

nikos laimėjimai erdvėje". Ren
gia LB I apyl. valdyba.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Eg
lutė. Ruošia Vysk. M. Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

KOSTAS BUTKUS 
LO - KOŠT CO.

NAMŲ PAGERINIMO BENDROVE

3407 W. 7lst Street
CHICAGO, ILL. 60629

Telefonai: PR 8-2781 rytate ir
v&JcAraJB
LU 5-6291 bet kuriuo
laiku*

SUPERIOR 
SAVINGS

StNCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

o ?■

MOKINES 
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 &FEISSUO. 
2149 VVEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000

LAPKRIČIO 6 D„ Vakaras jau
nimui, Rengia Vysk, M, Valan
čiaus mokykla.

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

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 A»e., lei to 3-2100-0

DURYS
Konto Butkaus sukonMtruotOH f r už
patentuotos tvoros, langui, stogeliai, 
vonioms durys, krautuvių sumoder- 
nlnlmas Ir kiti modernūs namu pa
gerinimai. Geriausio metalo didžiau* 
rftas pasirinkimas. Ruošdamiesi ką 
nors pagerinti krelkltfia J mus ir su
teiksime Informaciją nemokamai, o 
Jūs sutaupysite pinigu Ir gausite ge- 
reenes medžiagai ir darbą.

PLANINGAS TAUPYMAS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

PARDAVĖJA

Importuoto maisto krau
tuvei. Nereikia prityrusios.

Tel. PR 1-4479.
(109-111)

MOTERIS VALYMUI
Kartą į savaitę. Vakarų 

pusėje prie . Cliffton auto
buso. $10.00, plius kelionės 
išlaidos. Rekomendacijos.

Tel. 221-9390.
(109-110)

• Dabartinis dividen
dus 4,/i<’/o išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigu taupymui ne -ikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

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

INSURED



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Prof. J. Puzinui 60 metu

• Prof. Jonas Puzinas, 
PLB Kultūros Tarybos pir
mininkas. spalio 1 d. sulau
kė 60 metų sukakties. Įžy
musis mūsų archeologas, 
Lietuvos proistorijos tyri
nėtojas ir mokslininkas yra 
išėjęs be galo gilų ir išsa
mų savo srityje mokslinį 
kelią.

L. E. (žiūr. 24 t. 294 psl.)

• Atsiliepdami į Vilties Draugijos ir ALT S-gos kvie
timą prisidėti prie Dirvos vajaus, šiomis dienomis savo 
įnašus Vilties Draugijai padidino veiklusis Bostono lie
tuvių veikėjas Antanas Matjoška, (10 dol.) ir chikagiškis 
Jurgis Jakubonis (25 dol.).

Malonu pastebėti, kad Elizabetho, N. J. ALT S-gos 
skyriaus nariai uoliai veikia Dirvos platinimo ir naujų 
skaitytojų verbavimo akcijoje.

• Visi lapkričio manifes
tacijos komitetai ir paskiri 
rėmėjai prašomi padėti 
vietos estams irlat- 
v i a m s susisiekti su 
KLNA komitetu dėl jų da
lyvavimo manifestacijoj ir 
ypač dėl bilietų įsigyjimo. 
Keikia 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, 
24< '■> Ten Eyck St., Brook- 
lvn. N. Y. 11206 — bilie
tams užsisakyti.

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

• Goda Kašubaitė, ekono
mikos studentė N. Y. C. ko
legijoje išrinkta pabaltiečių 
klubo pirmininke. Iki šiol 
pirmininkai buvo tik vyrai. 
Ji yra pirmoji moteris ir 
pirmoji lietuvaitė, išrinkta 
pirmininke.

• Dail. Aleksandra Mer- 
ker-Vitkauskaitė dalyvauja 
grupinėje parodoje Modern 
Artists Guild, Fairleigh 

rašo, kad prof. J. Puzino 
nuopelnais laikytina: Lie
tuvos proistorinės medžia
gos susisteminimas, įterpi
mas j chronologinius rėmus, 
terminologijos nustatymas 
ir naujo proistorikų prie
auglio paruošimas.

Tremtyje prof. J. Puzi
nas daugiausia reiškiasi sa
vo visuomenine ir kultūrine 
veikla.

Dickinson University, Ma- 
dison, N. J. Yra išstačiusi 
du darbus — lietuviškus 
kryžius ir indėnų vasarą. 
Paroda tęsiasi nuo spalio 2 
iki 31.

• Pirmadieni, spalio 4 d., 
New Yorke, Sheraton Puire 
Hotel buvo pradėta Parla
mentinė šiaurės Atlanto 
Pakto Organizacijos (NA
TO) Konferencija. Vaclo
vas Sidzikauskas, Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo 
pirmininkas, ir keletas PET 
Seimo Generalinio Komite
to narių dalyvauja toje 
Konferencijoje stebėtojais.

Pirmadienio rytiniame 
posėdyje išsamų pranešimą 
padarė NATO Generalinės 
Asamblėjos ambasadorius 
Manlio Brosio. Antradienį, 
spalio 5 d., 3 vai. p. p. kal
bės JAV Viceprezidentas 
Herbert H. Humphrey.

DAIL. VYTAUTO OGILVIO 
PARODA

Labai populiaraus Detroite gy
venančio dail. Vytauto Ogilvio ta
pybos paroda atidaroma š.m. spa
lio 17 d. 2 vai. po pietų Lietuvių 
Namuose, 3009 Tillmang. —prie 
Michigan ir 24-tosg. Paroda vyks 
spalio 17 d. iki 24 d. laikotarpiu. 
Globoja ir Svečius pavaišins tra
dicine kavute Dariaus-Girėno Klu ■ 
bas. Maloniai kviečiami visi det- 
roitiečiai į šią pirmąją individu
alią dail. Vytauto Ogilvio kūrinių 
dailės parodą.

NEW JERSEY
LIETUVIŲ VEIKLA DĖL

ŽYGJO Į JUNGTINĖS 
TAUTAS

Newarko lietuviai per sa
vo Komitetą — LNAK, de
da visas galimas pastangas, 
kad lapkričio 13 d. mani
festacija ir žygis į Jungti
nes Tautas gerai pavyktų. 
Vietinis Komitetas, kurį 
sudaro: A. S. Trečiokas, 
pirm., kun. P. Totoraitis, E. 
Elseikienė ir Ieva Trečio
kienė, vicepirm., Pranas El- 
seika, sekr. ir Vladas J. Di- 
lis, ižd., pas kuriuos galima 
kreiptis visais LNAK rei
kalais.

Į žygį privalo jungtis vi
si lietuviai. Newarko Ko
mitetas jau yra gavęs apie 
500 dolerių aukų ir yra pa
siryžęs išplatinti šimtus bi
lietų įėjimui i Madison 
Sųuare Garden, Nevv Yor
ke. Manifestacijos tikslui 
pasiekti reikalinga 20,000 
dalyvių ir bent 25,000 dole
rių išlaidų padengimui. To
dėl visi privalome jungtis 
aukomis ir dalyvauti lap
kričio 13 d. manifestacijoje.

NEVVARKO VYČIŲ 50 
METŲ SUKAKTIS

šeštadienio vakare, spa
lio 2 d,, šv. Jurgio D-jos sa
lėje, Nevvarke įvyko Vyčių 
50 metų sukaktuvinis ban
ketas su menine programa. 
Banketas buvo sėkmingas. 
Dalyvavo vietos ir apylin
kės dvasiškiai, daug jauni
mo ir jų rėmėjai, Nevvarko 
miesto burmistras ir kele
tas kitų žymių svečių. Vy
čių centro pirm. Al. Vasi
liauskas ir du centro vald. 
nariai buvo atvykę iš Wa- 
terbury, Conn. su Nevvarko 
vyčių kuopos steigėju J. 
Kanapka.

Solistai: Carol Bovver ir 
Liudas Stukas padainavo 
keletą dainų, akomp. muz. 
Alg. Kačanauskui. Pirmi
ninkavo Christina Yakavo- 
nis. Kalbas ir meninę pro
gramą sklandžiai pravedė 
prof. J. J. Stukas.

žygiui į Jungtines Tau
tas vietos Komitetas rinko 
aukas.

• Rūtos Ansamblis yra 
daug pasitarnavęs lietuvy
bei, dalyvaudamas lietuvių 
ir kitataučių parengimuose 
(dažnai be uždarbio), kel
damas Lietuvos vardą, o 
ypač paskutiniais metais, 
kada Rūtos ansambliui pir
mininkauja inž. V. Melinis, 
o diriguoja muz'. Alg. Ka- 
čanauskas. Rūtos ansamb
lio metinis parengimas-kon- 
certas ir balius įvyks Kear- 
ny, N. J. lietuvių parapijos 
salėje, spalio 16 d., 7:30 
vak. Paremkim savo daly
vavimu.

• Lietuviu spaudos savai
tė nuo spalio 10 iki 16 d. 
Kas norėtii susipažinti su 
tris sykius i savaitę leidžia
ma Dirva, tai turės progos 
padaryti Rūtos ansamblio 
metiniame parengime, spa
lio 16 d. čia galės ir apie 
kitus spaudos reikalus pa
siteirauti: knygas, spaudos 
darbus ir skelbimus.

A. S. Trečiokas, 
Dirvos atstovas

IŠVYKA

SLA 5-tas apskr. kartu 
su Lietuvių Spaudos klubu 
rugsėjo 25 ir 26 dienomis 
turėjo išvyką • SLA vasar
vietės patalpose, vasaros 
sezono uždarymo proga. 
Jau susidariusi tradicija, 
kad SLA 5-tas apskr. ir 
Lietuvių Spaudos Klubas 
daro tokias išvykas ir jų. 
metu įvyksta pasitarimai 
įvairiais lietuviškais reika
lais.

šios išvykos proga, daly
vaujant apie 35 iš įvairių 
vietovių suvažiavusiems lie
tuviams, kuriems rūpi lie
tuviški veikalai ir šių dienų 
bendri klausimai. Buvo pa-

Lletuvlų "Antrojo Kaimo" ir latvių "Čikagas Piectši" teatrų grupė aktorių repeticijos metu, besiren
giant specialiai "tarptautinei varietei" Chicagoje spalio 23 Ir 24 d.

sitarta žygio į Jungtines 
Tautas reikalu ir lapkričio 
13 manifestacijos reikalams 
suaukota per KLNA Ne
tvarko komiteto pirm. A. S. 
Trečioką $62.00. Aukojo: 
po $10.00 Julius Paknis, 
Bertha Pivaronas, Petras ir 
Adelė Kazanauskai. Po 
$5.00 Ona Vinikienė, Juo
zas Garolis, S. Gegužis, Ant. 
Sodaitis, S. Bredes ir Na- 
talie Kulbok, $2.00 Antanas 
Gustus.

SLA reikalais pasitarime 
be kitų dalyvavo SLA prez. 
P. Dargis, viceprez. S. Ge
gužis, sekr. B. Pivaronas, 
iždo globėjai: adv. S. Bre
des ir E. Mikužis, Tėvynės 
redaktorius Ant. Sodaitis ir 
J. Petrėnas. Be minėtų į 
diskusijas įvairiais klausi
mais jungėsi Julius Paknis, 
Jurgis Kiaunė.

Pasidžiaugta lietuvi š k ų 
veiksnių ALT, VLIKo ir 
B e n d r uomenės sutarimu 
vieningai dirbti Lietuvos 
laisvinimo reikalais.

šeštadienio vakare į ben
drą vakarienę SLA vasar
vietės patalpose atvykusius 
į šį suvažiavimą negalėjo 
sutalpinti ir vėliau atvykę 
turėjo naudotis kaimynis- 
tėje esančiomis patalpomis 
nakvynei. Ne visi sutilpo ir 
prie bendro stalo, ypač pa
aiškėjus, kad SLA vadovy
bės net trijų — prez. Po
vilo Dargio, sekr. B. Piva
ronas ir iždo globėjo adv. 
S. Bredes, yra gimtadieniai, 
šią j a proga atvyko dr. Pa- 
prockienė ir dr. Dižbalienė 
sveikinti gimtadienio pro
ga su gėlėms ir šampanu. 
Pasakyta sveikinimo kalbų 
ir sudainuota ilgiausių me
tų. šeimininkės: Trečiokie
nė, Gustienė ir Spubienė 
parūpino pyragą su trimis 
žvakėmis, o Šimėnai šam
pano.

Toks vakaras negalėjo

"Miško Brolių" vaidintojai. Sėdi iš kairės: J. Petrauskas, A. Markužienė, rež. A. Brinką, S. Petraus
kienė, P, Balsevičius. Stovi: P. Tomkevičius, S. Matulevičius, V. Bavarskas, P. Arlauskas, P. Kačins
kas ir B. Blekaitis. Nuotraųkpje trūksta: V. Smilgio, V. Palikauskaitės, O. Janušaitės, B, Bagdono I, 
Ilčiuko ir P. Padvalskio.

PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE
Visiems gerai žinorpas ANTRAS KAIMAS kar

tu su Latvių ČIKAGAS PIECIŠI, bendromis jėgo
mis, patieks satyros, humoro ir lyrinę-muzikinę pro
gramą.

PIECIŠI yra latvių tarpe gerai žinoma muzika- 
linė, satyrinė grupė, turėjusi jau virš 60 pasirody
mų ir išleidusi kelioliką plokštelių. Programa bus 
atlikta angliškai ir lietuviškai, šie du pasirodymai 
yra specialus priedas prieš reguliarų ANTRO KAI
MO 1965 metų sezoną.

Pasirodymai įvyks spalio mėn. 13 ir 24 dieno
mis, Chicagos Baleto Mokykla-Teatro salėje, 2515 
W. 69th St. Pasirodymai yra statomi kabaretinėje 
formoje ir publika bus priimama nuo 8 v. v., šeštad. 
ir nuo 6 v. v., sekmad. Įėjimui reikalingos rezerva
cijos, dėl kurių prašoma skambinti N. Stakauskie- 
nei, PR 8-6804, iki 9:30 v. v. Įėjimo kaina $2.50.

'Miško brolių’ belaukiant
šių irtetų vasario mėn. 20 

d. Vytauto Didžiojo Chica
gos šaulių meno kuopelė 
suvaidino A. Kaulėno ketu
rių veiksmų dramą ”Miško 
Broliai”, režisuojant akto
riui A. Brinkai. Miško Bro
lių vaidinimas praėjo su di
deliu pasisekimu. Veikalas 
pastatytas norint pagerbti 
už Lietuvos laisvę kovoju
sius ir žuvusius partizanus. 
Nors vaidino mėgėjai, bet 
kiekvienas savo uždavinį 
atliko gerai. Dabar šis vei
kalas yra koreguotas, min
tis sklandi, vietomis tragiš
ka. Prieš pakeliant uždangą 
pasigirsta daina, ”Ten kur 
Nemunas banguoja”. Tuoj

apseiti be kalbų, adv. S. 
Bredes pirm ininkaujant, 
kalbėjo SLA prez. P. Dar
gis, B. Pivaronas, E. Miku
žis, A. Gustus, Tėvynės 
red. A. Sodaitis, A. S. Tre
čiokas ir kiti. AST 

pasijunti, kad esi mintimis 
su vargstančiais broliais ir 
seserimis esančiais anapus 
geležinės uždangos. Veika
le matosi, kaip kovojo ir 
žuvo už Lietuvos laisvę se
ni, jauni ir vaikai.

Publikai pageidau j a n t. 
"Miško Broliai” bus pakar
tojami š. m. gruodžio mėn. 
5 d. Jaunimo Centro salėje. 
Tėvai, lituanistinių mkyk- 
lų vedėjai, bei mokytojai 
skatinkite mokinius pama
tyti "Miško Brolių” vaidi
nimą, kad jie žinotų kaip 
mūsų broliai, sesės, vaikai 
ir seneliai kentėjo ir žuvo 
už Lietuvos laisvę.

Tegu nebūna nei vienos 
kolonijos, nei vienos sesės, 
nei vieno brolio lietuvio, ku
ris nebūtų matęs ši veika
lo, primenančio mums taip 
skaudžią praeitį. Savo atsi
lankymu pagerbsite žuvu
sius už mūsų laisvę parti
zanus ir pagerbsite šio vei
kalo autorių a. a. Algirdą 
Kaulėrtą mirusį šiais me
tais. (am)
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