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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

INDONEZIJOS PASAKA
PRANEŠIMAI IŠ KETURIŲ TŪKSTANČIŲ SALŲ RESPUBLIKOS SKAMBA 
TAIP NEĮTIKĖTINAI, KAD PRIMENA PASAKAS IŠ TŪKSTANTIES IR 
VIENOS NAKTIES RINKINIO. - KODĖL KOMUNISTAMS PRIREIKĖ SUKI
LIMO, JEI VALDŽIA Į JŲ RANKAS SLYDO GREITAI IR PASTOVIAI?

----------------------------- V y t a u tas Meškauskas ------------------ —---------

Viską, kas vyksta per šimtą mi - 
lijonų gyventojų turinčioje, Indo
nezijos valstybėje, trumpai gali
ma apibūdinti — 'pasakiška*. Im
kime, pavyzdžiui, kad ir pasku- 
tinj perversmą toje valstybėje. 
Kai pasigirdo pirmieji šūviai prie 
prezidento Sukamo rūmų, jo juo
se nebuvo. Jis vaišinosi vienoje 
mažoje viloje su savo naujausia 
žmona Ratna, 26 metų bardama 
iš Tokio. Čia jj pasiekė žinia, 
kad sukilo rūmų sargybos batal
ionas. Sukamo nieko nelaukda
mas sėdo J tam atvejui paruoštą 
helikopterj Ir nuskrido f Halimo 
aviacijos bazę tam, kad — kaip 
vėliau atvirai prisipažino — "pa
bėgus, jei reikalai pasisuktų ne
pageidaujama linkme."

Sukilėliai užėmė radiofoną Ir 
telegrafo stotį Jų vadas pulki
ninkas leitenantas Untung (kas 
lietuviškai reikštų — Pasiseki
mas) paskelbė, kad jis turėjęs 
'aplenkti* kai kuriuos generolus, 
kurie su amerikiečių -- ČIA — 
žvalgybos institucija ruošę per
versmą. Už tai pulk. lt. Untung 
nieko nelaukdamas ir {sakęs su
šaudyti tuos tariamai norinčius 
sukilti generolus, jų tarpe ir ge
neralinio štabo viršininką Ach- 
med Jani.

Tačiau ,'i'kilėlius ištiko vienas 
nepasisekimas. Jiems atvykus 
prie krašto apsaugos ministerio 
gen. Abdul Haris Nasution namų, 
juos prie uždarų durų kuriam lai
kui sugebėjo sulaikyti sumani mi- 
nlsterio žmona, o pats ministe- 
ris spruko per užpakalin! Išėji
mą. Sukilėliai paleido per duris 
šūvių seriją, kurių du pataikė ge
nerolui J kojas, o vienas j jo 

ŠIANDIEN
IR RYTO/

GELEŽINĖ UŽDANGA ardoma? Dar ne visur, bet Austrijos 
pasienyje vengrų kareiviai ir civiliai baigia nuimti spygliuotų vie
lų užtvaras ir išardyti minų laukus. Tą sunkiai {tikėtiną žinią pa
tvirtino Vengrijos užsienių reikalų viceministeris Belą Szilagy 
spaudos konferencijoje, kad Austrijos-Vengrijos pasienyje pradė
ti minų pašalinimo darbai jau baigiami. Tiesa, visiškai normali 
padėtis pasienyje dar neatstatyta, Szilagy kalbėjo apie naują pa
sienio saugojimo techniką, bet verta atkreipti dėmesį kad pirmą 
kartą po dvidešimt metų, komunistinė vyriausybė nutarė panaikinti 
savo krašto vakarų pasienyje mirties zoną.

Aišku, viena kregždė tai ne pavasarls,ir dar nereiškia, kad ge
ležinė uždanga Europoje bus panaikinta. Bet tai pradžia, kuri duoda 
mažą žmoniškumo vilties spindulėlį kai pagalvojame,kiek žmonių 
žuvo minų laukuose bandydami perbėgti j Austriją.

Kyla klausimas, ar Vengrijos pavyzdžiu nepaseks kitos komu
nistinės valstybės? Iš Čekoslovakijos gautomis žlnomis, ten būk irgi 
greit bus panaikinta pasienyje uždraustoji zona. Tai galima laikyti 
geru ženklu. Priešingai Rytų Vokietija nesiryžta sušvelninti padė
ties. Paskutiniu laiku ten geležinė uždanga stiprinama. Vokiečių 
komunistinė kariuomenė Marienborn rajone, prie greitkelio Hano- 
ver - Berlynas iškirto visus medžius ir krūmus, kad sargybiniams 
geriau būtų matyti mirties zoną. Pačiame Berlyne prie "gėdos mū
ro” daug kur praplėsta tuštuma, nugriaunant namus, kad būtų aiškiau 
matoma siena...

Kai vengrų komunistai pasienio kliūtis laiko anachronizmu, ken
kiančius jų tautiniam prestižui, Ulbrichtas, Maskvos kvislingas Ry
tų Vokietijoje, stiprina geležinę uždangą. Vokiečių komunistų vadai 
dėl paskutinio vengrų nutarimo susirūpinę, nes jųpastatyta "geleži
nė uždanga" nustojo savo reikšmės, pabėgėliams lengvai galint pa
siekti Vakarus per Vengriją. Ulbrichto vyriausybė taip pat nepa
tenkinta, kam vengrai panaikino uždraudimą savo piliečiams keliauti 
{ Vakarus. Vien praeitais metaisAustrijoj lankėsi virš šimtas tūks
tančių vengrų turistų, kai Rytų Vokietijos vokiečiai laikomi lyg kalė
jime uždaryti.

FIDEL CASTRO, kaip jau žinoma, pažadėjo iš Kubos išleisti 
visus norinčius emigruoti. Du kubiečiai Havanoje tuo klausimu dis
kutuoja:

— Tu tikrai manai, kad Castro leis išvykti visiems, kurie ne
pritaria jo politikai?

— Nemanau. Ką jis darys vienas pasilikęs didelėje saloje?...
(vg)

V

penkių metų amžiaus dukros Put- 
ri Adi nugarkauli. Mergaitė mi
rė, bet tėvas spėjo pabėgti.

Pabėgęs Nasution užaliarma- 
vo elitinę motorizuotą ’Siliwangi* 
diviziją ir iššaukė parašiutinin

Indonezijos vyriausybės galva Sukamo (dešinėje) po perversmo 
aiškina padėtį

kus iš Borneo salos, kur jie buvo 
sutelkti žygiui pr.eš Malaysią. 

vTos jėgos — dėl išsiskyrime po 
kaklu pasirišuslos baltas skare
les — be kovos nugalėjo sukilė
lius.

. Po trijų dienų atsigavęs prezi
dentas Sukamo pareiškė, kad per
imąs kariuomenės vadovybę t sa
vo rankas ir ragino tautiečius 
’incidentą’ pamiršti! Jis vėl pra
dėjo savo politini žaidimą, kuris 
iki šiol jam leido išsilaikyti savo

soste, laviruojant tarp dviejų jė
gos blokų: komunistų partijos, 
kuri skaitosi didžiausia po sovie
tų ir kiniečių ir kariuomenės, tu
rinčios per 350.000 vyrų ir gerai 
ginkluotos sovietų ginklais.

Užmuštuosius generolus Su
kamo pavadino 'tautos didvy
riais’ tačiau atsisakė pasmerk
ti jų žudikus. Taip Ir liko neaiš
ku, kas iš tikro ruošė pervers
mą ir prieš ką. Tiesa, dalis ko
munistų vadų žinojo, kad kaž 
kas vyksta, vienas jų laikraš
tis net dvi valandas prieš suki
limą ragino griebtis ginklų. Iš 
kitos pusės, ligšiolinė įvykių eiga 
buvo komunistams taip palanki, 
kad jiems liko tik laukti. Jų va
das Dlpa Nusantra Aidit, 42 me
tų, perversmo bandymo metu bu
vo Pekine. Kai 1950 m. jis per
ėmė partijos vadovybę, komu
nistų partija turėjo apie 4.000 
narių. Šiandien ji turi 3,5 mi
lijonus narių, o kartu su profe
sinėm sąjungom ir jaunimo or
ganizacijom kompartija kontro
liuoja apie 23 milijonus Indone
zijos gyventojų, atseit beveik 
25<7o. Aidit iki šiol buvo svar
biausias Sukamo patarėjas ir 
jis 'sugestionavo* tokius žygius 
kaip Olandijos Vakarų Naujosios 
Gvinėjos užėmimą, agresiją 
prieš Malaysią, Indonezijos pa
sitraukimą iš JT ir draugystę 
su Pekinu. Gana lėtai, bet pa
stoviai augo jo Jtaka Ir karinin
kų tarpe. Jis tačiau negalėjo pa
siekti tik vieno tikslo: ginklų sa
vo organizacijom. Visi ginklai 
liko kariuomenės žinioje.

Tokiu būdu atrodė, kad komu

- Palik tą vaiką ramybėje, ką mūsų draugai kiniečiai pasakys!

nistams reikia laukti tik Sukar- 
no mirties, kad perėmus j savo 
rankas visą valdžią. O toji atro
dė netolima. Sukamo serga ne
pagydomomis kepenų ir Inkstų 
ligomis. Tam atvejui, atrodo, ruo
šėsi Ir komunistai ir kariuome
nė. Tokiu būdu reikia sutikti su 
kaimynių Filipinų "Manila Eve- 
nlng News" konstatavimu, kad 
tai kas prasidėjo, buvo tik pra
džia žūtbūtinės kovos tarp armi
jos ir kompartijos.

Iš tikro, armija perėmė J sa
vo rankas iniciatyvą, buvo suim
ta apie 1.000 komunistų, pakurs
tyta minia padegė komunistų įs
taigas ir panašiai. Ta pačia pro
ga pasigirdo draugingi šūkiai JAV 
atžvilgiu.

Tačiau, kaip sakėme, viskas 
Indonezijoje vyksta pasakiškai, 
ar mūsų supratimu, nerimtai. Juk 
komunistai tikrai pasirodė visai 
nerimtai. Turėdami tokią orga
nizaciją jie iš tikro galėjo ge
riau suorganizuoti perversmą. Ir 
vėl, koks rimtesnis kraštas ga
li pakęsti toki prezidentą kaip Su
kamo? Bet jis naudojasi didžiau
siu autoritetu, nors pragyvenimo 
lygis-ten labai nusmuko ir ūkinis 
gyvenimas yra paskendęs chaose.

Tas Sukamo dabar per savo už
sienio reikalų ministerj Suband- 
rio pranešė, kad jo vyriausybė 
nutarusi: 1. Untung sukilimą lai
kyti kariuomenės vidaus reikalu, 
kuri pati turi j( sutvarkyti; 2. pri
ėmė kompartijos politbiuro pa
reiškimą, kad jis nieko bendro ne 
turi su sukilimu; 3. visi indone
ziečiai turi remti ’Nasakom' — 
tą žodj nukalė pats Sukamo ir jis 
reiškia nacionalizmo, religijos ir 
komunizmo vienybę. Klek laiko 
tokia 'vienybė* bus galima, at
sakyti galės tik ateitis. Tačiau 
faktas, kad generolai vlstik ne
nori lengvai pasiduoti komuniz
mui, yra dividendas, kur{ atne
šė amerikiečių intervencija Viet
name. Be jos, komunistams Indo
nezijoje nebūtų jokių kliūčių.

• ŠIMTAI KUBIEČIŲ nebelauk
dami "normalios Imigracijos pro- 
cedflros" kurios siekia JAV vy
riausybė, mažais laiveliais plau
kia Floridos link. JAV vyriausy
be siekė, kad pirmučiausia bū
tų išleisti išvykimui politiniai 
kaliniai, kurių esą tarp 30 ir 75 
tūkst. Tačiau Castro nelabai skai
tosi su JAV reikalavimais.

• BUV. PREZIDENTAS GEN, 
D. EISENHOWERIS, švęsdamas 
savo 75 gimtadieni, daugelyje 
miestų respublikonų buvo pagerb- 

kartu panaudojant progą

Beverly Shores Amerikos Lietuvių klubo dešimtmečio minėjlman 
spalio 2 d. Jonynų vasarvietėje, atsilankė JAV kongreso narys iš 
Alaskos Ralph Rivers, Būdamas pirmininku pakomisljos valstybinių 
parkų reikalams, jis teiravosi, kaip vietos gyventojai žiūri Į vals
tybinio parko {steigimą Sandūnuose. Nuotraukoje Danguolė Bartku- 
vlenė, ALTS-gos valdybos sekretorė, kalbasi su kongresmanu Ralph 
Rivers. V.A. Račkausko nuotrauka

surinkti pinigų rinkiminei kam
panijai.

Gimtadienio proga spaudai, te
levizijai ir radijo duotame pa
sikalbėjime generolas išreiškė 
susirūpinimą tais, kurie demons
truoja prieš JAV politiką Vietna
me ir visokiais būdais stengia
si išvengti karinės prievolės. 
Tai esą balsūs išsigimimo reiš
kiniai.

• WALTER LIPPMAN vienoje 
iš savo kolumnų rašo, kad kari
nė padėtis Vietname pasikeitė dė
ka amerikonų Įtarių. Pasitrauki
mas, kuris dar grėsė birželio 
mėn., išvengtas. Bet, girdi, dar 
nesimato ženklų, pagal kuriuos 
būtų galima spręsti, kad Vlet- 
kongas kapituliuotų prieš Sai- 
gono vyriausybę. Esamoji padė
tis reikalauja galutinės pergalės, 
taip reikalingos prez. Jonsonui. 
Ieškojimas taikos priverstų pre
zidentą nustoti tam tikro išdidu
mo ir susilauktų respublikonų kri
tikos.

Vienintelė kompensacija, anot 
Lippmano, būtų "begalinis laimė
jimas" (taiką atstačius), sustab
džius žudynes, o taika užviešpa
tautų Pietryčių Azijoje visų tų 
tautų labui. A

"Nes gi karas Vietname blo
kuoja tų tautų pažangą, {skaitant 
ir R. Kiniją, siekiant taikios ko
egzistencijos ir bendradarbiavi
mo, pagrindinio tautų reikalavi
mo".
• SENATORIUS RCBERT F. 

KENNEDY savo kalboje Senate 
siūlė pakviesti Raud. Kiniją { 
nusiginklavimo konferenciją, ku
ri sekančiais metais prasidės 
Ženevoje.

Valst. Departamento atstovai 
ta proga pareiškė, kad R. Kinija 
jau iš anksto yra atsisakiusi to
je konferencijoje dalyvauti.

LAPKRIČIO 13 
MANIFESTACIJA
• Manifestacijos komitetas at

skiru atsišaukimu kreipėsi J lie
tuvius studentus, kviesdamas vi
sus populiarinti lietuvių žygi Į 
Jungtines Tautas tarp nelietuvių 
studentų ir profesorių Ir skatin
ti prisidėti jaunesniuosius studen
tus lietuvius, kurie dėl kurių nors 
priežasčių lietuvių spaudoje esa
mos informacijos yra likę nepa
siekti. Siūlo išnaudoti paskutines 
savaites prieš manifestaciją, 
skleidžiant žinias apie manifes
tacijos prasmę per universitetų 
bei kolegijų laikraščius ir vidu
jines radijo programas. Studen
tai skatinami išnaudoti visus 
jiems prieinamus būdus informuo
ti ir viešąją savo miestų spaudą, 
radiją bei televiziją.

• Amerikos Latvių Sąjungos 
vadovybė savo komunikate pa
reiškė padėką jauniesiems lietu
viams ir kitoms lietuvių grupėms 
už iniciatyvą suorganizuoti de
monstraciją Pabaltijo klausimu, 
tikėjimą, jog žygis bus sėkmin
gas, jog jame atsispindės rimta 
tautiškai politinė dvasia, Ir lat
viams raginimą manifestacijoje 
dalyvauti. New Yorko latviai su
darė veiklų aktyvą, daugiausia iš 
jaunesniųjų latvių veikėjų. Ir už
sibrėžė išplatinti 2,500 bilietų l 
MSG (Bilietai jau įteikti).

Panašiai veikliai reiškiasi ir 
New Yorko estai, kuriems šiame 
reikale itin uoliai vadovauja Ees- 
ti Postlmees redakcija: kiekvie
name numeryje deda pranešimus 
- atsišaukimus apiemanifestaci- 
ją pirmo puslapio pirmoj vietoj, 
skirtingu šriftu, kaip žinias apie 
svarbiausi dienos reikalą.

• Manifestacijos programos lel- 
dlnĮ rengia Jonas Rūtenis, kuriam 
tame darbe talkininkaus latvių 
veikėjai.

PAGAMINO FILM£ "TIKROJI
TIESA APIE KOMUNIZMU"

Latviai pasigamino filmą, ku
riame anglų kalba duodami paaiš - 
kinlmai, rodant autentiškus vaiz
dus, apie gyvenimą sovietinėje 
okupacijoje. Paaiškinimus duoda 
visa eilė rinktinių komentatorių.

Nuo 1962 m. yra jau pagaminti 
4 filmai: Baltic Countries in the 
Past, Present and Future; The 
Changing Face of Colonialism; 
The Double Standart in Freedom 
ir paskutinė, dabar tik pagaminta 
-- The Real Truth About Com- 
munism.

Filmus numatoma rodyti netik 
latvių išeivių tarpe, bet daugiau
sia {vairiose amerikonų mokyklo
se, klubuose Ir organizacijose. 
Numatoma rodyti ir televizijoje.
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LIETUVIAI MADISON SUDARĖ GARDENE
SENIAU IR DABAR

Lapkričio 13 d. rengiama New 
Yorko Madison Square Gardenpa
talpose manifestacija protestui 
prieš Sovietus yra istorijos pa
kartojimas. Madison Squa re Gar
den arenoje aidėjo balsai reika
laują Lietuvai nepriklausomybės 
1917-1918 metais.

Sumanymas duoti New York Ti- 
mes dienraščiui puslapio apmo
kamą skelbimą taipgi nėra pir
mas bandymas plačiu mastu pa
skelbti amerikiečių visuomenei 
lietuvių tautos siekimų: 1919 me
tais $60,000 aukomis buvo užpil
dyta amerikiečių spauda straips
niais apie Lietuvą.

Nuvertus Rusijos carą 1917 me
tais kovo 15 d. {steigus demokra
tinę vyriausyb, ta vyriausybė tuoj 
atsiuntė { JAV ambasadorium 
Bachmetjevą. Madison Square 
Garden patalpoje surengtame jam 
pasirodyme lietuvių delegacija 
reikalavo Lietuvai nepriklauso
mybės.

Ir didysis Amerikos Lietuvių 
Seimas, tautininkų ir katallkųor- 
ganizacijų rengtas 1918 metais ko
vo 13-14 d. Madison Square Gar- 
dene, su 1,100 delegatų ir tūkstan - 
čiais svečių, reikalavo Amerikos 
vyriausybės: "Lietuvos nepri
klausomybę privalo užtikrinti Tai • 
kos Kongresas, kuriame privalo 
dalyvauti Lietuvos atstovai".

Tame seime didžiausiu dvasios 
pakilimu buvo užgirtas Vasario 
16-tą Vilniuje paskelbtas Nepri
klausomybės aktas.

DIRBTA TUŠČIOM RANKOM

Amerikai {stojus Į 
metų balandžio 6 d. »f •

karą 1917
obalslu 

Laisvė ir nepriklausomybė ma - 
žoms ir pavergtoms tautoms", ir 
Vokietiją sutriuškinus, Lietuvai 
laisvės iškovojimui buvo dar il
gas kelias — ir amerkiečiai lie - 
tuviai nuogom rankom, bet kietu 
pasiryžimu ir gausiu aukojimu,

KOSTAS BUTKUS 
LO - KOŠT CO.

NAMŲ PAGERINIMO BENDRO^®

3407 W. 7lst Street
CHICAGO, ILL. 60629

Telefonai: PR 8-2781 rytais ir
vakarais
LU 5-6291 bet kuriuo 
laiku.

Metų šūkis;

Be žodžių...

KoMn Butkaus sukonMruotoi ir už
patentuotos tvoros, langai, stogeliai, 
vonioms durys, krautuvių sumoder- 
ninhnas ir kiti modernūs namu pa
gerini nįai. Geriausio metalo didžiau
sias pasirinkimas. Ruošdamiesi ką 
nors pagerinti kreikite* J mus Ir su
teiksime Informaciją nemokamai, o 
Jūs sutaupysite pinigu Ir gausite ge
resnes medžiagai ir darbą.

DURYS

grįžkime prie 
BACHMETJEVO

DIDESNIS IR PLANINGESNIS 
ĮTEMPIMAS

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai! 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

Jonas Aistis

K. S. Karpius

dirbo nesustoję nei atsikvėpti, 
kol Washingtono vyriausybė su
teikė Lietuvai de jure pripaži
nimą.

Rado prijaučiančius Kongreso 
atstovus, kurie skelbė tautų lais
vinimo idėją: rašė - teikė Sena
te ir Kongrese rezoliucijas, su
pažindino amerikiečių spaudą su 
Lietuvos istorija, kai nebuvo dar 
jokio anglų kalboje leidinio apie 
Lietuvą ir atmušė lenkų melus 
kad "tokios tautos kaip lietuviai 
nėra, tai tik nepasitenkinę atsi
metėliai". Pavyko spaudą ir dau
gybę asmeniu Įtikinti, kad yra to
kia sena tauta, buvus galinga vi
duramžiuose, kuri privalo boti 
nuo Rusijos atskirta, nepriklau
soma.

1919 metų balandžio mėnesi 
tautininkų ir katalikų fondų pi
nigais {steigtas taip vadintas 
Byoiro biuras New Yorke; iš
leidęs $60,000 užvertė visą spau - 
dą -- ne vieną NewYorkTimes 
— straipsniais apie Lietuvos pra - 
eit{, tautos atbudimą ir pastangas 
nusikratyti Rusijos jungu. To biu
ro ir kitos visos padėtos pastan
gos vedė prie laimėjimų.

Amerikiečiai džiaugėsi caro nu
vertimu ir {steigimu Rusijoje "de
mokratinės santvarkos". Tuo pa
čiu kiti pradėjo naudoti progą 
skelbiant "nedalomos Rusijos" 
obalsius — palikti Rusijos ribo
se visas buvusias pavergtas tau 
tas. Tą mintj dar labiau sustip
rino "naujos" Rusijos atsiųstas 
ambasadorius Bachmetjevas — 
ir reikėjo didelių pastangų nuvers 
ti tą kliūt{ nuo kelio.

Kadangi iki 1917 metų tautinin
kai ir katalikai dar nebuvo radę 
veiklai bendros kalbos, su Bach- 
metjevu rungtynes vedėtautlnin- 
kų taryba.

Su Bachmetjevu atvyko ir kari
nė misija išgavimui Rusijai šim
tų milijonų dolerių paskolų ir {vai
rių karui reikmenų. Toje misi
joje buvo ir lietuvis Maskvos 
miesto inžinierius, TomasNoru- 
ševičius. Jo niekas nei nedrjso 
vadinti atvykusiu {taigoti Ameri
kos lietuvius, ir jis, neilgai su 
Rusijos misija laikęsis, metęs 
rusus, pasidarė labai naudingas 
tautinėje srovėje talkininkas, o 
kai abi srovės susijungė bendrai 
dirbti, jis, tada jau pasivadinęs 
Norus, įtakingai dirbo ir Wa- 
shingtone ir vėliau Londone.

Tautinė Taryba pasiruošėBach - 
metjevo misiją pasitikti. Buvo 
manyta kad "demokratinė Rusi
ja" išsilaikys (bolševikai užval
dė Rusiją tų metų pabaigoje, lap . 
kričio mėnesi).

Liepos 10 d. tautinė delegacija 
Įteikė naujam Rusijos ambasa
doriui memorandumą išreiškian
ti lietuvių tautos nusistatymą ga
lutinai iš Rusijos imperijos at- 
sipa laidoti.

Carnegie salėje, New Yorke, 
surengtame suinteresuotų tautų 
susirinkime, kur tarp kitų tautų 
atstovų estradoje sėdėjo ir lie
tuvių atstovai, buvęs prezidentas 
Teodoras Roosevelt, svarbiau
sias amerikietis kalbėtojas, anks. 
čiau susipažinęs su mūsų tautos 
siekimais, tikrino, kad "po karo 
Lietuva bus laisva". (Tautinės 
Tarybos delegacija kitą dieną at
lankė Rooseveltą ir už tai jam 
širdingai padėkojo).

Po mėnesio rugp. 7 d. Madison 
Square Garden patalpose,kur da
lyvavo Rusijos misija, Lietuvių 
vardu misiją pasveikino komp.

Stasys Šimkus. Jis buvo prieš 
metus atsiųstas Lietuvos Cent- 
ralinio Komiteto čia rinkti au
kas karo nukertėjusiems ir bol
ševikams užėmus Rusiją {Lietu
vą neskubino grįžti. Tūkstančių 
dalyvių akivaizdoje Šimkus drą
siai ir atvirai Bachmetjevui pa
reiškė turjs viltĮ, kad nauja lais - 
va Rusija pripažins naują laisvą 
Lietuvą,

Po pirmesnio tautininkų ir ka
talikų veikėjų pasitarimo 1917 me
tų pradžioje, kun. F. Kemėšiui 
susibarus su tautinės srovės at
stovu Šimkum ir posėdžiui iši
rus, tų metų lapkričio 29 d. vėl 
susirinkus pasitarimams,abi sro
vės iš principo sutarė dirbti bend
rai, ir {steigus Tarybų komitetą 
sustiprintos pastangos siekti Ru
sijos jungo atsikratymo mintj ir 
spausti de jure pripažinimą Wa- 
shingtone.

Socialistai buvo {steigę savo 
Darbininkų Tarybą,kurios suma
nytojas, P. Grigaitis, liepos 1 d. 
1918 metais, Naujienose rašė: 
"Lietuvos nepriklausomybės obal • 
sis netikę s daugeliu atžvilgi u. Tie 
žmonės kurie už Lietuvos nepri
klausomybę stoja, turės neužilgo 
savo obalsj mesti". Socialistai 
skelbė ir tikėjo, kad Lietuva pri
valo palikti "galingos Rusijos glo
boje".

Bolševikams nuvertus Kerens
kio vyriausybę ir užvaldžius Ru
siją, atsirado kita klika, reika
laujanti "nedalomos Rusijos", pa
likimui Lenino raudonoje imperi - 
joje daugiausia buvusių pavergtų 
tautų. Tam "nedalomos Rusijos" 
planui vykdyti išsiskubino iš Ame-- 
rikos { Rusiją išgarsėjęs social- 
revoliucionierius Kapsukas, ku
ris, kaip žinoma,{siveržęs{Lie
tuvą su raudonarmiečiais, buvo 
Vilniuje {steigęs "Tarybų Val
džią", kurią Lietuvos savanorių 
kariuomenė išmušė, ir sovietai 
sutiko pripažinti Lietuvai nepri
klausomybę.

Bolševikams jau užviešpatavus 
Rusijoje, Washingtone dar tikė
ta kad bolševikai neatlaikys ir 
vis laikytasi minties apie "neda
lomą Rusiją", tuo vis delsiant Lie - 
tuvo de jure pripažinimą, kas nu
sitęsė iki 1922 metų liepos 27 d.

Darbas privalėjo eiti pirmyn. 
Bendras tautininkų ir katalikų ko
mitetas išspausdino milijoną pro - 
pagandintų atvirukų su Lietuvos 
žemėlapiu platinimui amerikie
čių tarpe. Šviesuomenei ir poli
tikos vadams išspausdino inž. 
Noraus ir kun. J. Žlliaus paga
mintą knygelę "Independence for 
the ' Lithuanian Nation" (5,000 
egz.) ir tiek Lietuvos istorinių 
žemėlapių. Tautinė Taryba savo 
kaštais atspausdino dar 5,000 
žemėlapių, jais užpildė visame 
krašte redakcijas ir JstaigasWa- 
shingtone.

Tuo nepasitenkinus, dar pra
vesta surinkimas milijono žymių 
amerikiečių parašų. Parašai bu
vo nuvežti 1921 metų gegužės 30 
d. ir {teikti naujai išrinktam pre - 
zidentui Hardingui, Lietuvos at
stovo pareigas einančio Jono Vi
leišio sukviesto veikėjų suvažia
vimo metu. Didelėmis pastango
mis išgauta Statė Departamen
to sutikimas lietuvių delegacijai 
vykti J VersalioTaikoskonferen
ciją -- ir taip sulaukus 1922 me
tų liepos 27-tos prezidentas Har- 
ding užbaigė lietuvių laukimą, pa
skelbdamas Lietuvos de jure pri
pažinimą.

SKELBIAMI PASAULIO
LIETUVIŲ JAUNIMO

Jaunimas laiko tėkmėje peri
ma vyresniųjų darbus. Išeivi
jos, lietuvių tautos ir Lietuvos 
ateičiai reikia jaunimo, kuris 
savo idealizmu ir entuziazmu 
brandintų ir vykdytų tautinius 
mūsų idealus.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba, siekdama su
daryti sa’ygas dabartinei lie
tuvių jaunimo padėčiai laisvo
jo pasaulio kraštuose ir paverg 
toje Lietuvoje apžvelgti, jauni
mui į lietuvišką ,gyvenimą į- 
traukti ir jo pasiektiems lai
mėjimams mokslo, meno, lite
ratūros, politikos, religijos ir 
kitose srityse išryškinti, jauni
mo dvasiai naujiems darbams, 
polėkiams ir pasiryžimams už
degti, jaunimo tarpusavio bend 
ravimo ir bendradarbiavimo nuo 
taikoms kelti, skelbia

1966 metus Pasaulio lietuvių 
jaunimo metais.

Šiam tikslui Pasaulio Lietu
vių bendruomenės valdyba:

1. Kviečia laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimą j šio jaunimo 
kongresą Chicagoje, JAV, 1966 
birželio 30 — liepos 3;

2. Kreipiasi j laisvojo pasau- 
lo lietuvių bendruomenes, orga
nizacijas, parapijas, spaudą, ra
dijo valandėles ir visus lietu
vius, prašydama jaunimui dė
mesio, jo siekimų supratimo 
ir visokeriopos paramos;

3. Skatina visus domėtis jau
nimo klausimais ir prašo pa
dėti vykdyti Lietuvių Jaunimo 
n etų programą;

4. Prašo visuose raštuose, lei
diniuose, spaudoje ir kitur 1966 
metus žymėti Lietuvių jaunimo 
metais.

Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Pasaulio Lietuvių bendruome 
nūs valdyba:

Juozas J. Bachunas, pirm., 
Stasys Barzdukas, 
dr. Algirdas Nasvytis, 
Alfonsas Mikulskis, 
Vytautas Kamantas, 
Milda I enkauskienė, 
Julius Staniškis, 
dr. Jonas Puzinas, PLB Kul

tūros Tarybos pirm.

SKAITYK IR PLATINK 
TAUTINĖS MINTIES 
LAIKRAŠTI DIRVĄ

Be žodžių...

— Aš sergu dar nežinoma ligai...

Be žodžių...

ATVAŽIAVĘ J CHICAGĄ 
aplankykite 

"69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIU PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

"SPARTA” atstovybę 
RADIJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0.505
Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60620
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MUSU JĖGOS, MUSU ŽINIOS
LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI!

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso komiteto 
pirmininko Algio Zaparacko sveikinimo žodis 
Kanados Lietuvių Jaunimo Kongresui Toronte

"Mūsų jėgos, mūsų žinios lais
vai Lietuvai Tėvynei”, vadovau
kimės Šiuo šūkiu šiandieną To
ronte. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Komiteto vardu, 
noriu pasveikinti Kanados Jauni
mą suruošus! Pirmąjį Kanados 
Jaunimo Kongresą. Linkiu, kad 
Kanados Jaunimas nenutiltų po 
šios šventės, bet parsivežtų Kon
greso dvasią Į savo kolonijas ir 
lietuviška veikla tęstųsi per vi
sus ateinančius Jaunimo Metus, 
o ateinančią vasarą visi susi
rinktume į Pasaulio Lietuvių Jau- 
nimo Kongresą ir Dainų Šventę 
Chicagoje birželio 30 iki liepos 
3d.d.

Prabėgo Donelaičio metai. Šian
dieną pradedame Jaunimo Metus. 
Jau Donelaičio laikotarpyje lietu
viškasis jaunimas judėjo, veikė. 
Nuo Kosciuškos sukilimo 1794 
metų, Lietuvos sūnūs ir dukros 
nerimsta, griebiasi ginklo ir nau
doja kiekvieną progą nusikratyti 
svetimą Jungą. Priešinasi prieš 
tautos 'pavergėjus rusus, protes
tuoja ir sukyla prieš sulenkėju
sius bajorus ir baudžiavą, o ne
priklausomybės kovose nesigai
li nei gyvybės, nei jėgų atsta
tant Lietuvai nepriklausomybę.

Jaunimas organizavosi ir būrė
si J sąjūdžius. Vilniaus Univer
sitetas tapo jų centru ir viso tau
tinio atgimimo junginiu.

Kovose už laisvę, o ypač ne
priklausomybės kovų laikotarpy, 
daug nusipelnė užsienio jauni
mas, prisidėdamas ne tik mora
liniai ir materialiniai, bet sten
gėsi paveikti pasaulioopini ją rem - 
ti Lietuvos Nepriklausomybės at
statymą. Lietuvos sūnų ir dukrų 
dėka, po pirmo pasaulinio karo, 
Lietuva tampa laisva. Neilgai te
ko džiaugtis laisve. Kilus ant
ram pasauliniam karui, lietuvių 
tauta vėl praranda laisvę. Lie
tuvių tautos atžalynas pirmasis 
priešinasi prieš okupantus vokie. 
čius ir rusus. Didvyriškas par
tizanų heroizmas nuskambėjo 

A. SMETONOS

MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimų. 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 tų 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
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po visą pasaulį. Jie, būdami be
viltiškoje padėtyje, tęsė aktyvią 
kovą šešeris metus prieš žiau
rųjį raudoną okupantą. Nesulauk
damas paramos iš Vakarų pa
saulio, jaunimas apleido parti
zanų gretas ir pradėjo kovą prieš 
rusifikaciją. 1956 metais Lietu
vos jaunimas pademonstravo pa
sauliui, kad komunistinis kolo
nializmas nepajėgė išauklėti jau
nimą pagal Maskvos liniją. Stu
dentų sukilimas Vilniuje parodė 
pasauliui, kad lietuvių jaunimas 
tebekovoja už laisvę ir tautinį iš
likimą.

Mes, kurie atsidūrėme Vakarų 
pasaulyje, esame gyvi komunis
tinio teroro liudininkai; pergyve
nę tremtį DP stovyklose; lankę 
Pabaltiečių Universitetą; stovyk
lavę Alpių kalnų pašlaitės sto
vyklose; dalyvavę Įvairiuose jau
nimo organizacijų suvažiavimuose 
— visuose savo veiksmuose sten
gėmės atkreipti pasaulio dėmesį 
į skriaudą ,padarytą lietuvių tau
tai.

Pasirinkę trenitlnlo gyvenimą, 
emigravome po platų pasaulį. 
Atsidūrėme Argentinoje, Angli
joje, Australijoje, Austrijoje, Bel
gijoje, Brazilijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Kanadoje, Kolumbijoje, 
Švedijoje, Urugvajuje, Venezue- 
loje, Vokietijoje, Naujoje Zelan
dijoje lr Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Yra sunku surasti pa
saulio šalį kurioje nebūtų lietu
vių.

Penkiolikos metų tremties gy
venimas integravo mus į pasi
rinktos šalies gyvenimą. Pripra
tome ir išmokome gyventi dve
jose kultūrose: dirbame, gyvena
me ir studijuojame pasirinkto 
krašto kultūroje, o veikiame lie
tuviškoj aplinkoj. Mūsų visas 
laisvas laikas yra praleidžiamas 
lietuviškoj atmosferoj, kuris sie
kia vieno tikslo, nežiūrint kuria
me krašte gyventume, būtent, lie
tuvybės išlaikymo.

Sis bendras tikslas įpareigoja 
mus visus užmegstl artimesnius

SS

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresas p-Bastys

LAIŠKAI/

Visų didžiausias rūpestis — 
jaunimas. Todėl gan nebereikalo 
jaunimo klausimu yra tiek daug 
šnekama ir diskutuojama. Vyres
niųjų noras, kad mūsų išeivijos 
jaunimas savo dvasia ir kūnu iš
liktų artimas Lietuvai, kad jo šir
dyje įsiliepsnotų ir amžinai ne
užgestų meilė tėvų žemei ir kad 
jis nė akimirkai nenutoldamas 
nuo jos reikalų, jai dirbtų ir dėl 
jos aukotųsi. Kiekvienam besi
rūpinančiam lietuviškomis prob
lemomis, savaime aišku, kad 
koks bus Lietuvos jaunimas, tokia 
bus ir jos ateitis. Sąlygos, kurio
se šiuo metu auga ir bręsta mū
sų jaunimas yra labai nedėkingos. 
Tėvynėje jis kenčia priespaudą, 
persekiojimus, kiekvienas žygis 
ir darbas sekamas, o už nukrypi
mus nuo Maskvos primestos lini
jos baudžiamas ir naikinamas. 
Išeivijoje mūsų jaunimas išsi
sklaidęs po visą pasaulį taipgi 
svetimų įtakų yra žalojamas. Jau 
yra atsiradęs didelis pavojus 
svetimoje aplinkumoje, tai grasi
nimas prarasti lietuvišką cha
rakterį bei sąmonę. Taigi, lietu
vis jaunuolis, kur jis begyventų, 
visur sutiks didžiausias kliūtis 
ir sunkumus. Tačiaujo kelias yra 
mūsų dvasinių ir lietuviškų ver
tybių išlaikymo kelias.

Tautos laisvė ir Lietuvos Ne
priklausomybė lietuvių jaunimą 
Įpareigoja būti budriu, nepasi
klysti siauruose sroviniuose ta
keliuose ir eiti didžiųjų mūsų 
tautos mylėtojų, gaivintojų bei 
darbuotojų keliu.

IŠEIVUOS JAUNIMAS 
PAJUDĖJO

Ateinantieji metai lietuvių iš
eivijos gyvenime yra ypatingai 
svarbūs. Jie skiriami jaunimui 
ir yra pavadinti Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Metais. Visų dėme
sys bus nukreipiamas į mūsų jau
nimą ir laukiama jo pasirodymų.

—- ---------------------------------- 1

ryšius su savo sesėms ir broliais 
lietuviais kituose kontinentuose 
ir kraštuose. Siame moderniška
me amžiuje neužtenka palaikyti 
ryšį vien tik raštišku būdu, bet 
yra galimybė tą ryšį palaikyti 
ir oro bandomis.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo akcija yra visų mūsų pa
reiga, jaunų ir senų. Jaunoji kar
ta ne vieną kartą yra įrodžiusi, 
kad jinai nori parodyti savo jė
gas ir sugebėjimus Lietuvos lais
vinimo akcijoj. Tegul New Yorko 
Žygis Į Jungtines Tautas paskati
na mus visus, o ypač laisvinimo 
veiksnius, kad reikia belstis, 
šaukti ir reikalauti Lietuvai lais
vės visuose frontuose visomis 
mūsų jėgomis. Tegul šis žygis 
nuaidi per visą pasaulį, kad Lie
tuva tebėra pavergta ir ji turi tei
sę būti laisva.

Jaunosios kartos atsiekti moks, 
liški laimėjimai tegul paskatina 
mus visus, o ypač mokyklinio am
žiaus jaunimą, siekti aukštąjį 
mokslą, lankyti lituanistines mo
kyklas, universitetuose lietuviš
kus kursus, dalyvauti ideologi
nėse organizacijose,, sporto klu
buose, choruose, tautinių šoklų ra. 
teliuose — tai yra priemonės, per 
kurias lietuviškoji šeima auga ir 
stiprėja išeivijoje.

Mielas Jaunime Tėvynėje, su
prantame Jus, kad Jūs šiandieną 
negalite su mumis čia dalyvauti. 
Mes pilnai suprantame Jūsų da
bartinę padėtį. Džiaugiamės jū
sų tautiniais laimėjimais ir lais
vės troškimo sieklmais.Tėvynės 
ir mūsų tautos likimas yra mūsų 
bendras rūpestis. Mes dėsime vi
sas savo jaunatviškas jėgas lr pas
tangas atsiekti šį bendrą tikslą. 
Mes norime matyti Lietuvos var
dą laisvo pasaulio šalių sąrašuo
se; matyti trispalvę plevėsuojant 
Gedimino kalne; norime kalbėtis 
tiktai su lietuvių tauta, lietuvis 
su lietuviu. Mes nepripažįstame 
jokių tarpininkų bei okupantų. 
Mes smerkiame ir vengiame visų 
tų, kurie stovi prieš mūsų bend
rą tikslą. Lietuvos Jaunime, mes 
laukiame tos dienos, kada išauš 
vėl laisvės rytas ir mes bendro
mis jėgomis galėsime paaukoti vi
sas savo jaunas jėgas tau, miela 
tėvyne Lietuva.

Vardan tos Lietuvos, vienybė 
težydi...

Jaunimo Metų pradžia yra pa
skelbta 1965 m. spalio 9 d. ši da
ta kaip tik sutampa su Kanados 
lietuvių jaunimo kongresu, kuris 
Įvyko Toronte padėkos savaitga
lyje spalio 8-10 d.d. Taigi, ši da
ta yra įsidėmėtinai reikšminga, 

Kanados lietuvių 
jaunimo pasisakymas
Kanados lietuvių jaunimas, susirinkęs Į savo pirmąjį kongre

są, kurį pats paruošė, pats praveda lr vadovauja, viešai pa
tvirtina savo Ištikimybę lietuvių tautai, savo susirūpinimą lie
tuviškosios kultūros likimu Ir savo senosios tėvynės Lietuvos 
ateitimi.

Kai kada mes esame kaltinami nutautėjimu. Bet mes nei Lie
tuvos nei lietuvių tautos neatsižadėjome ir nežadame atsiža
dėti. Mūsų pažiūra į lietuviškąjį reikalą kartais gal kiek ski
riasi nuo mūsų tėvelių, nes mes išaugome ir gyvename kitose 
sąlygose, bet tas skirtumas yra ne turinyje, o formoje Ir me
toduose.

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais ir liekame, būdami 
išdidūs, kad esame tos tautos vaikais.

♦**
Pirmojo Kanados Lietuvių Jaunimo Kongreso ir Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Metų atidarymo proga, sveikiname visą lie
tuviškąjį jaunimą kuriame žemės rutulio kampe jis bebūtų ir 
linkime, kad šie metai daugiau mus supažindintų, suartintų ir 
sujungtų aktyviai dirbti lietuviškosios kultūros išlaikymui ir 
Lietuvos laisvės atgavimui.

šią iškilmingą valandą ypatingai mūsų mintys skrenda į Lie
tuvą, nešdamos mūsų jauniesiems broliams ir sesėms anapus 
geležinės uždangos padrąsinimą, meilę ir viltį.

nes su ja pasaulio lietuvių jau
nimas pradėjo naują erą.

IŠKILMINGOJI JAUNIMO METŲ 
PRADŽIA

Kaip ir buvo laukta, dalis jau
nimo jau penktadienio popietėj pa - 
sirodė Toronte. Buvo gera pro
ga jiems sudaryta pabendrauti su 
torontiečiais Šv. Jono Kr. para
pijos salėje ir malonion aplinku
moj praleisti vakaras. Kongresui 
ruošti komiteto nariai sukinėjosi 
tai vienur tai kitur, skambino 
telefonais ir baigė išsiaiškinti 
ir sutvarkyti visokius vėliau iš
kilusius reikaliukus. Jiems rūpė
jo, kad tas pirmasis kongresas 
gražiai ir įspūdingai praeitų.

Rytojaus dieną, 9 vai. ryto ren
kasi į Prisikėlimo parapijos salę, 
kur buvo numatyta iškilmingoji 
kongreso dalis..Įeina ir išsiri
kiuoja scenoje organizacijų vė
liavos, kongresui ruošti komite
to pirmininkas stud. A. Šileika 
taria atidaromąjį žodį, pristato 
jaunimui ir svečiams kitus ko
miteto narius. Kun. J. Staške
vičius, jaunosios kartos atstovas, 
perduoda susirinkusiems pa
ruoštos invokacljos žodžius ir 
kviečiamas Pasaulio lietuvių vai- 
dybos vicepirmininkas St. Barz- 
dukas atidaryti Jaunimo Metus.

Įžengiame į jaunimo metus. Ga - 
lingal suskamba Lietuvos Himno 
žodžiai. Tai ženklas, kad jais rei
kės vadovautis pradėjus jaunoms 
jėgoms purenti lietuvišką dirvą.

Sudaromas darbo prezidiumas. 
Pirmininkauja iš eilės S. Masio
nis, G. Rinkūnaitė ir A. Bušins- 
kaitė. Kviečiamas žodį tarti Lie
tuvos generalinis konsulas Kana
doje dr. J. Žmuidzinas. Konsulas 
šiltais žodžiais pasveikinęs kon
greso rengėjus, jaunimą ir sve
čius, linkėjo, kad mes daugiau 
susilauktume tokių, kaip Antanas 
Olis arba Darius ir Girėnas, ku
rie mylėjo Lietuvą ir atliko jai 
didelius darbus.

Malonu konstatuoti faktą, kad šį 
pirmąjį Kanados lietuvių kongre
są savo atsilankymu pagerbė Vilko, 
LLK ir Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo pirmininkas V. Sidzi
kauskas. Savo sveikinimo kalboj 
garbingas svečias pasakė, kad 
jam esą didžiai miela pasveikin
ti visus čia susirinkusius J pir
mąjį Kanados lietuvių jaunimo 
kongresą. O tai jau esąs tikras 
ženklas, kad gyvenimas pulsuo
ja lr auga. Nesą jokios abejonės 
kad tai paties gyvenimo pašauk
tas reiškinys, taLesąs įvykis, ku
riuo mums visiems reikią nuošir
džiai džiaugtis. Esą, juo labiau 
mus džiuginančiai veikla šis kon
gresas, kaip nauja kūrybinė jau
nosios lietuviškos išeivijos ap
raiška, pristatanti ir parodanti 
mūsų jaunosios kartos veidą.

kiu Kanados lietuvių jaunimui pra
dėtąjį užsimojimą paversti tra
dicija. Linkiu, kad pirmąjį kon
gresą sektų antrasis, trečiasis 
ir kiti, ir kad vis paveikiau, pa
jėgiau lr įspūdingiau Kanados 
lietuvių jaunimas pasirodytų.

Man, kaip Lietuvos laisvinimo 
veiksnių atstovui, šis kongresas 
ypatingai miela sveikinti kaip lie
tuvių patriotinė apraiška Lietu
vos laisvės kovų 25 metų sukak
tį minint. Tai dar vienas skaid
rus švystelėjimas mūsų tautos 
prailgusioj nelaisvės nakty. Te
gu šis švystelėjimas sutvirtina 
visos tautos pastangas teisingu
mo ir laisvės pergale Lietuvai. 
Taigi kongresas ir visas Kana
dos lietuvių jaunimas gali didžiuo - 
tis tapęs jaunimo metų vėliav
nešiu".

(V. Sidzikausko kalba spausdi
nama atskirai.)

Daug gražių minčių savo Svei
kinimo kalbose Kanados lietuvių 
jaunimui pasakė KLB Krašto Vai* 
dybos pirmininkas dr. P. Luko
ševičius, ALB Centro valdybos 
pirmininkas J. Jasaitis, Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso ko
miteto pirm. Algis Zaparacka sir 
KLB Toronto apyl. pirm. Aug. 
Kuolas.

Raštu, kongresą sveikino Lie
tuvos Atstovas WashingtoneJ. Ra
jeckas, vyskupas V. Brizgys, 
ALT pirmininkas L. Šimutis,atei - 
tininkų fed. pirm. dr. J. Girnius, 
skautai, skautės, jūrų skautija, 
vilniečiai, šauliai ir kiti.

JAUNIMO MENO PARODA

Prisikėlimo parapijos muzi
kos studijoj buvo suruošta paro
da, kurioje išimtinai pasirodė 
jaunimas. Buvo išstatyta kelios 
dešimtys kūrinių. Parodą atida
rė Kanados LB Kultūros Fondo 
atstovė dr. I. Gražytė. Parodo
je savo kūriniais dalyvavo to- 
rontiečial: R. Astrauskas, J. Ba- 
tūraitė, S. Jaškevičius, M. Juk
nevičius ir R. Renkauskaitė; mon « 
trealiečiai: G. Adomonis, D. Ale- 
llūnaltė, K. Barteška, R.Barteš- 
kaitė, R. Piešina ir G. Vazallns- 
kas. Taipgi po vieną atstovą iš 
Dehli -- J. Stonkus, St. Cathe- 
rines — R. Paulionls, Ottawos 
— K. Vilčinskas, Hamiltono --K (Nukelta į 4 psL)

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.

V. Sįdzlkauskas linkėdamas 
kongresui sėkmės kalbėjo: "Lln-

J. STONIO VILKDUOBES

Dirvos Nr. 108 straipsnyje 
"Ties Jono Stonio palikimu",talk 
liame apibūdinime Liaudies Sei
mo aplinkos ir posėdžių vyksmo, 
yra netikslumų. Ten Moločkovas 
Stonio pristatomas Tasso’atstovu
Lietuvoje, Gal būt, dabar Molč- 
kovui parankiau prislstatinėti 
Tasso etikete, bet Moločkovas 
buvo Sovietų Sąjungos atstovybėje 
Kaune kultūrinių reikalų atašė. 
Toks jis buvo visą Lietuvoje bu
vimo laiką.

Jonas Stonys rašo: "Moloč
kovas sako, kad vadinamam Liau 
dles Seime kalbą pasakęs Zlber- 
tas, 20 m. išsėdėjęs kalėjime, ir 
kad jo kalba sukrėtusi visą salę, 
visi atsistojimu pagerbę seną re
voliucionierių/— Zibertas seime 
jokios kalbos nesakė.1 Tai J. Sto
nio suklupimas. Zibertas buvo 
mažai raštingas, jis dideliu vargu 
paskaitė mašinėle jam komparti
jos parašytą kalbą. Gana trumpą. 
Bet Ir ją skaitydamas, drebančia 
ranka laikydamas popierių, susi
painiojo. Ir rodos, kalbos nebai
gęs, susmuko Į kėdę. Jokio pa
gerbimo, jokio sukrėtimo žino
ma nebuvo. Bet tvirtinti, kad Zi
bertas kalbos nepasakė — suklu
pimas greta Moločkovo. Gal būt 
Zlberto kalbos netransliavo, t.y. 
Jonas Stonys, kaip radiofono pra
nešėjas Liaudies Seime galėjo 
negirdėti.

Tai lupenų nevertos smulkme
nos, bet (v.r.), kuris pristatė Sto 
nį kaip labai patikimą liudininką, 
net kitų "vilkduobių užlyginto ją" 
bus įkritęs į "vilkduobę", jeigu 
jau šliejamės prie tokių termi
nų. Dugnas mūsų pasitikėjimo 
atmintimi yra labai slidus. Joks 
pakusninkas nepadaro tokių iš
daigų kaip mūsų atmintis. Ypač 
po daugelio metų, neturint po 
ranka dokumentų. Ne taip seniai 
J. Stonys (St. Jaras) Dirvojebuvo 
pasišovęs užlyginti kitų "iškas
tas vilkduobes", kaip rašo (v.r.) 
aprašydamas Stonio paliktus už
rašus. Tuo metu St. Jaras (Jonas 
Stonys) nesvyruojančiu autorite
tu Dirvoje pasišovė "užlyginti" 
tariamas "vilkduobes”... Deja, 
užlyginimas turėjo dar daugiau 
"vilkduobių", Iškastų užlyginto
jo — St. Jaro. Reikalas buvo la
bai paprastas. St, Jaras (J. Sto
nys) išsiveržė iš gana riboto ra- 
dijofono pranešėjo rato, -- jis 
tvirtino ką, kaip nutarė kompar
tijos centro komitetas, sovietų 
atstovybė, Liaudies Seimo prezi
diumas. Spėliojimai Išaugo į Įsi
tikinimus, o įsitikinimai pagimdė 
dokumentus - užrašus, kurie me
tų eilėje kaip vynas -- pasidarė 
brangūs Ir nusistovėję.

L. D.

Gužas lr Kanados kariuomenėj 
tarnaująs V. Malkauskas.

Paroda darė gerą įspūdį. Pasi
rodo, kad jaunimas dirba ir yra 
sukūręs tikrai gražių lr vertingų 
dalykų. Tik gal kiek per maža te
buvo laiko į Juos labiau įsižiūrėti 
Ir pajusti jų pilną vertę.

KULT0ROS KEITIMOSI EIGOJ

Paskaitą "Kūrybingas kultū
ros keitimas" skaitė R. Vašto- 
kas. Prelegentas mėgino nagri
nėti kultūros keitimosi eigą jau
nojoje kartoje ir Išryškinti dvie
jų kultūrų skirtumus. Kultūra, 
esą, galinti persiduoti ne prie
vartavimu, o pamėgimu. Užker-
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MILDA LENKAUSKIENE, PLB Valdybos sekretorė.

PASIMATYMAI EUROPOJE
PLB V-bos sekretorė Milda 

Lenkauskienė su dr. Ed. Len
kausku rugpjūčio mėnesį lankė
si Europoje. Susipažinti su Lie
tuvių Bendruomenės veikla jai 
teko Anglijoj -- Londone, kur 
L.B. Krašto valdybai pirminin
kauja J. Alkis.

Anglijoj lietuviai veiklūs ir vie
ningai dirbdami Įvairiomis pro
gomis garsina Lietuvos vardą. 
Didelė dalis jaunų veikėjų aplei
do Angliją ir išemigravo Į Ka
nadą, Ameriką ir kitur, ieško
dami palankesnių gyvenimo są
lygų. Kun. S. Matulis, M. Len
kauskienei lankantis Londone, bu
vo su būriu jaunimo iškeliavęs 
Į Vokietiją dalyvauti Lietuviškų 
studijų savaitėj ir Liet. Katali
kų jaunimo stovykloj. Jaunimo 
Kongresu, šaukiamu 1966 m. JAV, 
susidomėję lietuviškos veiklos 
atstovai pažadėjo visokeriopą pa
galbą ir konkrečiai PLB V-bos 
globojamo kongreso mintį po
puliarinti sutiko Londone dabar 
esąs inž. Jaunutis P. Nasvytis.

Vokietijoje su Bendruomenės 
atstovais M. Lenkauskienė susi
tiko lietuviškoj saloj Huettenfel- 
de. Rugp. 1-8 d. Vasario 16 Gim
nazijoje vyko XII lietuviškųjų stu
dijų savaitė, o rugp. 7-8 d. Vo
kietijos lietuvių suvažiavimas, 
kuriuos globojo PLB Vokietijos

Krašto Valdyba. L.B. Vokietijo
je pirmininko J.K. Valiūno ir vi
cepirm. kun. Br, Liubino kviesta
M. Lenkauskienė dalyvavo posė
dyje, kuriame LB Vokietijos kraš - 
to apylinkiųatstovaiaptarėBend- 
ruomenės rūpesčius. Plačiai iš
sklaidytų, nariais negausių, jau
nų jėgų nedateklių jaučianti apylin - 
kių veikla dažnai susideda iš pas
tangų kaip nors išlaikyti vargo 
mokyklas, suruošti svarbesnius 
minėjimus, paremti senelius ir 
ligonis ir palaidoti sunkaus trem
ties gyvenimo pakirstus lietu
vius. Pranešimus iš apylinkių 
veiklos patiekė 23 atstovai. Jau
niausias LB apylinkės atstovas 
Juozaitis (Vasario 16 auklėtinis) 
kalbėjo Bambergo LB apylinkės 

vardu. Veiklos apžvalgoje Įdomu, 
kad Lukošaičio atstovą ujamoj
Dortmundo apylinkėj lietuvių su
sirinkimų protokolų knyga siekia 
net Į 1921 metus, kai 10 lietuvių 
susitelkė bendravimui. Ten net 
šĮmet, minint vasario 16-tos šven • 
tę, iškelta trispalvė, kurią Vero
nika Minalga išsaugojo nuo 1921 
metų.

Su dėmesiu apylinkių atstovai, 
o vėliau ir visos Vokietijos lietu
vių suvažiavimas prieš koncerto 
programą, išklausė M. Lenkaus
kienės pranešimo apie 1966 m. 
vykstant} P.L. Jaunimo Kongre

są ir priėmė sveikinimus iš vi
sos LB V-bos.

Vokietijoj M. Lenkauskienei te
ko kalbėti su Olandijos ir Bel
gijos LB pirmininkėmis. Belgi
jos LB atstovė St. Baltus, Į Lie
tuvių Dienas atvykusi su dukrom, 
pasigenda, toli nuo lietuviškų 
gausių kolonijų gyvendama, mo
kyklinio amžiaus vaikams knygų, 
o Olandijos atstovė Ona Klevinis 
laukia finansinės paramos, ku
rios reikia šelpiant ligonius ar 
laidojant svetimoj žemėj užgesu
sius LB narius.

Prancūzijos LB veikėjai atos- 
gavo ir PLB V-bos sekretorei 
nepasisekė susisiekti net su kraš
to bendruomenės pirmininku kun. 
J. Petrošium.

Romoj, dėka kun. Kazlausko ir 
kun. K. Razmino, M. Lenkauskie
nė per Vatikano radiją kreipėsi 
i Lietuvą. Buvo proga Lietuvoj 
likusiems sesėms ir broliams 
perduoti PLB V-bos sveikini
mus ir pranešti apie laisvai besi
reiškiančios jaunosios kartos pas
tangas iškelti Lietuvos vardą. 
Konkrečių darbų eilėj buvo pa
minėti žygis Į Jungtines Tautas 
ir organizuojamas PL Jaunimo 
Kongresas JAV-se.

Romoj dr. Ed. ir M. Lenkaus
kai kartu su M, Lenkauskienės 
seserim ir švogeriu dr. Vyt. ir
N. Grakauskais svečiavosi Vilią 
Lituania šeimininkų pret V. Tu- 
labos, kan. Ignatavičiaus ir šv. 
Katarinos ordeno seselių, jų tar
pe lietuvaitės seselės Teresės,

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Dabartinis dividen
das 4yto/0 išmoka
mas du kart per 
metus.

Pinigų taupymui nereikia vadinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
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 elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
(Atkelta iš 3 psl.) 

tama vyresniajai kartai, kad jinai 
puolanti J nuovargi ir paliekanti 
jaunąją kartą vieną. Pasisakė, 
kad reikią na uju vadų, nuoširdaus 
bendradarbiavimo ir kad neatsi
spindėtų nė viena politinė sro
vė.

Simpoziumo metu, kurĮ prave
dė stud. A. Stirbys, besirūpinant 
ir beslsielojant jaunimą liečian
čiomis problemomis, buvo iškel
ta visa eilė klausimų bei pasiūly
mų.

Pasirodo, kad jaunimas turi 
nemažai gerų norų ir entuziaz
mo lietuviškam darbui, tik reikia 
kad kas nurodytų, patartų ir padė- 

globojami.
Dėka Italijos L.B. pirm. prel. 

V. Mincevičiaus pastangų kun. 
R. Krasausko globojami Lenkaus. 
kai ir Grakauskai buvo priimti 
šv. Tėvo bendroj audiencijoj rugp 
25 d. Castel Gondolfo.

Pakeitus pramatytą kelionės 
planą, buvo proga PLB V-bos 
sekretorei aplankyti Muenchene 
gyvenant} buv . L.B. Vokietijos 
krašto pirmininką kun. J. Avižą 
ir vėl sutikti Europos lietuvius 
lankant} J.E. vysk. P. BrazĮ, bet 
laikas nebeleido pasimatyti su 
Šveicarijos krašto LB atstovais. 

PLB inf. 

tų jiems. Jaunimo skaldymą, kaip 
jie pasisakė, reikią priskirti vy
resniajai kartai, kuri organizuo
dama jaunimą ir traukdama {veik
lą norinti primesti ir savo ideolo
giją. Užtat jaunimas paliekąs nuo
šaliai ir palengvėle nutolstąsnuo 
lietuviško gyvenimo ir jo reikalų. 
Lietuvių jaunimui, kaip išrodo, 
sunkiai suprantamos visokios 
srovės ir kodėl dėl jų turi būti 
vedama kova ir gaištamas laikas. 
Jų manymu, jei skautai ir ateiti
ninkai susidėtų ir veiktų kartu, 
būtų daug geriau.

Siūlyta daugiau dėmesio kreip
ti Į jaunimo namų, kaip jie pava
dino, centrų Įsigijimą ir kad ten 
jie turėtų daugiau teisių ir nebū
tų laikomi už durų. Pajudintas ir 
Lietuvių Namų Toronte pardavi
mo klausimas. Esą,už gautus pini
gus būtų galima nupirkti jaunimo 
centrą. Sumanymą parėmė ir vy
resniosios kartos vienas atsto
vas. Iš publikos } tai reagavo jau
nimo atstovė Ž. Šlekytė tardama ( 
kad LietuviųNamųpardavimas nė
ra šio kongreso reikalas. Jauni
mas turįs dirbti ir parodyti sa
ve savo darbais.

Buvo paliesta ir diskutuota 
santykiai su jaunimu Lietuvoje, 
Įvairūs nykrypimai, jaunimo sek
cijos prie LB Krašto valdybos 
steigimas ir kiti jaunimo lietu
viškos veiklos suaktyvinimo rei
kalai.

Pb

PABALTIEČIŲ 
KONCERTAS 
VOKIETIJOJE

Hamburgo centre, Aepin salė
je, spalio 9 d. Įvyko kamerinės 
muzikos koncertas, suruoštas 
Pabaltiečių Draugijos V. Vokie
tijoje. Koncertan susirinko ga
na gausus būrys lietuvių, latvių 
ir estų. Koncerto tvarka rūpino
si Pabaltiečių Draugijos genera
linis sekretorius Gruenbaum.

Iš latvių labai gražiai Įsijau
tęs grojo violončello V. Zakis. 
Pirmoje programos dalyje išpil
dė A. Kalnlnš’o suitą violončello 
ir piano, o antroje programos da
lyje Įvairumai iš latviškos čigonų 
dainos, T. Keninš'o ir J. Medinš’o 
ariją, kurią jis grojo atmintinai ir 
virtuoziškai.

Iš estų buvo maloni dainininkė 
Vilma Brinkmann -Poeldoja, sop
ranas, akompanavo S, Lemke. Abi 
ponios buvo apsirengę tautiniais 
rūbais. V. Brinkmann padainavo 
visą eilę estiškų liaudies dainų. 
Jos neperstiprus, bet maloniai ir 
gražiai skambantis balsas žavėjo 
publiką, be to ji mokėjo kukliais 
bet Įspūdingais žestais pabrėžti 
savo dainos turinį.

Neabejotinai stipriausia prog
ramos dalis buvo patiekta lie
tuvių. Mūsų pasididžiavimas ir 
pažiba, tai Antanas Smetona. Pir
moje programos dalyje A. Sme
tona išpildė M.K. Čiurlionio te
ma op. 15. Sukomponuota 1904 
metais. Antroje programos da
lyje A. Smetona skambino Fr. 
Chopino sonata b-moll, op. 35 
{ kurią Įeina ir garsusis gėdulo 
maršas. Šitoje sonatoje A. Sme - 
tona stipriai išryškino savo ga
bumą ir talentą. Visa publika 
sėdėjo lyg užkerėta, visiškoje 
tyloje pagauta ir paveikta ža
vinčių garsų, kuriuos supynė A 
Smetonos sugebėjimas. A. Sme
tona turėjo dar bisui skambinti 
iš Chopino kūrinių. Publika la
bai šiltai ir garsiais plojimais 
jam dėkojo. Visi koncerto išpil— 
dytojai gavo po puokštę gėlių.

Po koncerto,kas norėjo susirin- 
ko netoliese esančiame Hambur
go rotušės restorane, kur buvo pa
bendrauta ir pasikalbėta. Ham
burgiečiai, Pinnebergiečiai ir iš 
toliau atvykusieji pabaltiečiai 
tikisi sulaukti ir daugiau tokių 
koncertų.

V. Čekauskienė

Skaityk ir platink
DIRVĄ

AS BUVAU ŠNIPAS
Elyesa Bazna(11)

Iš kur anglai žinojo, kad vokiečiai gaudavo iš jų informacijas, 
paaiškinimas buvo rastas tik vėliau, kai po karo pasirodė vokiečių 
amabasadorlaus von Papen atsiminimai. Per Moyzisch gavęs infor
macijas, von Papen nuėjo pas turkų užsienių reikalų minister} Numan 
Menemencioglu ir Įspėjo, kad turkai nesijungtųprie sąjungininkų.

Notoj turkams von Papen rašė, kad kai kurios anglų telegramos 
leidžia jam manyti, jog jis turįs padaryti greitą intervenciją pas už
sienių reikalų ministerĮ. Ypač jis priminė telegramą dėl radaro 
stočių Įrengimo Thrace, kad anglų bombonešiai galėtų saugiau pa
siekti rumunų naftos versmes. Tad jis pareiškęs protestą prieš tokĮ 
ketinimą ir Įspėjo, jei Berlynas sužinos apie tokios stoties buvimą, 
tai bus sunku išvengti Istanbulo bombardavimo...

Numan pasirodė labai nustebęs, kad vokiečiai turi tokias infor
macijas ir apie tai pranešė anglų ambasadoriui, štai kodėl sir Hughe 
ir parašė: "Papenas žino daugiau negu jam reikia..." Vadinasi pats 
Papenas sukėlė anglų Įtarimą.

O aš Įtarinėjau Marą. Stengiausi net ją Įžeisti. Aš jai pasakiau, 
kad»pas mane atvyksta jauna giminaitė Esra ir ją reikės apgyven
dinti mūsų name. Mara tam buvo priešinga, nes pavydėjo kitai mo
teriai, ypač, kad giminaitė buvo jauna ir graži.

— Esra čia neapsigyvens! Tu dirbi vokiečiams. Aš dabar žinau... 
ir dėl to Esra čia neapsigyvens... Aš neleisiu!

Mara man grasino.
Ji girdėjo kalbant Busk su savo žmona, kad vokiečiai ambasado

je turi gerą informatorių. Marai buvo aišku, kad tas informatorius 
tai aš.

Klausinėjama, ji man prisipažino, kad mane mylinti ir daugiau 
nieko nežinanti. Ji nenorėjusi man grasinti.

Kai kitą rytą aš grĮžau ambasadon, kitoj pusėj gatvės pastebėjau 
aukštą vyrą kuris degė cigaretę., abiem rankom dengdamas liepsną, 
ar norėdamas paslėpti savo veidą. Ar jis mane stebėjo? Jo veidas 
buvo jaunas ir slidus. Tai buvo veidas žmogaus, kuris mus sekė au
tomobilyje.

Mane pagavo panika. Aš jaučiausi pagautas.
Užsidaręs kambarėly pakėliau kilimą. Pinigai tebebuvo nepa

liesti.
Galvojau perkelti kiton slėptuvėn, bet nesiryžau. Staiga man atė

jo galvon mintis, kodėl nepabandyti ambasadoje apgyvendinti savo gi
minaitę Esrą? Ji galėtų būti mano sąmokslininke ir padėtų dirbti.

Aš kreipiausi Į ambasadoriaus žmoną:
— Mano giminaitė atvyksta Į Ankarą. Aš nežinau kur ją Įkurti. 

Drįstu jus prašyti...

Lady Mary nesidomėdama klausėsi. Jai nerūpėjo padidinti tarnų 
skaičių.

— Jauna mergina galės čia pasilikti keletą dienų, kol jai rasite 
vietą.

Aš padėkojau ir išėjau iš saliono. Per pasikalbėjimą stebėjau 
jos reakciją. Norėjau žinoti, kaip ji su manimi elgsis. Jei ji būtų 
Įtarinėjusi, ar nebūtų trumpai atmetusi mano prašymą? Reiškia jie 
nieko nežino. Nė vienas jų nežino, kad šnipas Ciceronas tai aš. Tas 
mane nuramino ir davė pasitikėjimą.

Po pietų ambasadoriui nuėjus Į salioną skambinti pianinu, savo 
kambarėlyje padariau kelių dokumentų fotografines nuotraukas... Vie
name jų buvo kalbama, kad sąjungininkai 1944 m. sausio 14 d. vykdys 
masinĮ bombardavimą Sofijos miesto... Aš negalėjau nusišypsoti, kok{ 
priėmimą tiems bombonešiams paruoš vokiečiai.

Išeidamas iš kambario pamačiau Marą. Ji buvo atsivežusi veži
mėlyje Busk kūdikĮ. Aš pažiūrėjau nustebęs. Ji niekad čia nebuvo 
atėjusi. Kai prisiartinau prie jos, Mara pasilenkė prie kūdikio sa
kydama:

-- Tu matai, čia tavo tėvas dirba...
Ji pasiliko pasilenkusi insistuojančiai Į mane žiūrėdama. Aš irgi 

pasilankiau prie kūdikio, neva žaisdamas su juo. Tada išgirdau tylų 
Maros balsą:

— Anglų slaptosios tarnybos agentai atvyko iš Londono. Mr. Busk 
sakė apie tai savo žmonai...

Paskui garsiai paklausė:
— Kuris yra Mr. Busk biuro langas?
-- Mr. Busk dirba gretimame pastate, -- atsakiau.
Ir Mara atitolo su vežimėliu ano pastato link. Dabar aš žinojau, 

kad ji manęs neišduos, nes atėjo Įspėti.

Kiek laiko praėjo, kai vokiečiams pradėjau pardavinėti paslap
tis? Aš neskaičiavau savaites. Viskas prasidėjo rudenĮ, o dabar jau 
buvo Įpusėjusi žiema. Ir tie, kurie bandė mane susekti, nebuvo pa
žengę pirmyn nė per vieną pėdą. Aš surinkau visus pinigus, foto 
aparatą ir filmus, paslėpiau po ambasadoriaus švarku, kurĮ buvau 
paėmęs persiūti sagas ir nunešiau po laiptais Į rusj, paslėpdamas 
naujon slėptuvėn, nes jei ten bus rasti daiktai, tai ne aš vienas būsiu 
turtas.

Martos Įspėjimas atėjo laiku. Kada slr Hughe mane pakvietė Į 
savo biurą, ten radau besikalbant su dviem vyrais, kurie mane žvilgs 
niu nuo galvos iki kojų išegzaminavo. Tretysis, kuris buvo kampe 
atsiklaupęs, staiga atsistojo. Tame kampe buvo telefono prijungi
mas. Matyt, jis tikrino, ar nėra prijungtas klausymosi laidas.

— Atneškit mums arbatos, — paprašė ambasadorius.
Kai aš atnešiau arbatą, visi mane apžiūrinėjo.
— Kaip seniai jūs esate mano tarnyboje, Elyesa? — paklausė 

ambasadorius.
-- Trys mėnesiai, ekscelencija.
Jis kalbėjo su manimi prancūziškai ir pasisukęs Į svečius, pa

sakė angliškai, kad labai manimi patenkinus.
Vienas svečių paprašė angliškai:
— Atneškit truputĮ pieno.

— Tuojau pat, — atsakiau.
— Ir cukraus... -- pridėjo jis.
Aš norėjau pasakyti taip, kai supratau, kad čia man statomi 

spąstai, nes paskutiniai žodžiai buvo pasakyti vokiškai.
-- Atsiprašau, — atsakiau ramiai prancūziškai, -- aš su

prantu labai silpnai vokiškai. Ir atsisukęs Į ambasadorių pridėjau:
— Aš išmokau dainuoti keletą dainų, bet nežinau jų tikros pras

mės.
Sir Hughe užsistojo už mane, nepatenkintas žvalgybos vartoja

mais metodais. Ir prancūziškai paprašė atnešti cukraus.
Aš Išėjau ieškoti pieno ir cukraus, nors buvau atnešęs užten

kamai. Aš vos galėjau sulaikyti rankas nuo drebėjimo.

Vakare paskambinau Į Moyzisch biurą. Atsiliepė man nepažįsta
mas balsas. Matyt tai buvo nauja sekretorė.

— Čia kalba Peter, Noriu kalbėti su ponu Moyzisch.
— Su kuo jūs norite kalbėti, -- paklausė ji po trumpos pauzos.
— Su ponu Moyzisch. Pasakykit jam, kad čia kalba Peter 
-- Peter... Peter kas?
Matyt ji bandė flirtuoti per telefoną. Bet aš tam nebuvau llnk- 

kęs. Aš buvau nervingas.
— Užtenka jam pasakyti, kad su juo nori kalbėti Peter.
Pagilau ji man sujungė su Moyzisch ir mes susitarėme dėl pa

simatymo.
Kaip Įprasta mes išvažiavome Į prlemiestĮ.
— Ambasadoje yra slaptosios tarnybos agentai.
— Ar jūs tikras? -- paklausė Moyzisch.
-- Visai tlkras..Jle specialiai atvyko iš Londono.
— Dalykas darosi rimtas. Ar nenorėtumėte kuriam laikui nu

traukti savo veiklą?
Aš jam pasakiau, kad agentai kratė visų tarnautojų kambarius. 

Bet mano kambary nepaliko pėdsakų. Jie net tikrino telefono lini
jas.

— Tas rodo, kad jie nežino, kokiu būdu mes gauname informa
cijas, — pastebėjo Moyzisch.

Jo šypsena mane ramino.
-- Jei Jie tikrino telefono laidus, tai jie galvoja, kad mes pri

sijungę klausomės jų pasikalbėjimų. Jie nežino, kad turėtų ieškoti 
fotografijos aparato...

Moyzisch paalšinlmas mane nuramino.
Prieš perslsklriant pastebėjau:
-- Perduokit savo sekretorei mano atsiprašymą, kadbuvausu ja 

nemalonus. Ar tai nauja?
— Taip. Ji ką tik atvyko iš Sofijos.
— JI gali būti laiminga apleidusi Sofiją.
— Kodėl?
— Jūs pamatysit fllmoje, kad už savaitės sąjungininkai ruošiasi 

masiniai bombarduoti Sofiją.
Išlipęs aš ėjau užsimąstęs, bet tada dar nežinojau, kad telefonu 

pirmą kartą kalbėjau su savo priešu -- nauja Moyzisch sekretore 
Cornella Kapp. Tačiau ji žinojo, kad kalbėjo su žmogumi, kurio ieš
kojo...

(Bus daugiau)
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| jaunimą atkreiptas visų 
lietuvių dėmesys

VLIK pirmininko V, Sidzikausko kalba, pasakyta Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongreso bankete Toronte spalio lo d.

Tauta be jaunimo — tauta be 
ateities. Tai sena, amžių patvir
tinta išmintis. Todėl visiems 
mums gerai suprantama, kaip di
džiai reikšmingi ir svarūs yra vi
sai mūsų tautinei bendruomenei 
tokie įvykiai, kaip šis Kanados 
lietuvių jaunimo kongresas ir juo 
pradėti Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Metai. Tai, sakyčiau, tam tik
ras tautinių jėgų patikrinimas, 
kaip amerikiečiai sakytų, -- "roll 
call", kuris parodys, kokią ateitį 
mes turime kaip tauta. Parodys, 
ar ir kiek yra pasiruošusių nau
jų jėgų perimti krivūlei iš vyres
niųjų rankų ir ją nešti ir perteik
ti ateities kartoms, kad --Lietu
vių Chartos žodžiais tariant — 
amžinai gyventume. Mūsų jauni
me tarsi veidrodyje atsispindi 
viso mūsų tautos ateitis.

Todėl į jus, brangus jaunime, 
yra ir bus atkreipti visų mūši] 
žvilgsniai, visos mūsų tautinės 
bendruomenės dėmesys.

Išeinančius į visuomeninio gy
venimo areną, jus pasitinka stip
ri prožektorių šviesa iš visų šo
nų. Savieji ir svetimieji jus įdė
miai stebi. Iš jūsų daugiau ar ma
žiau tvirto žingsnio, taiklaus ir 
ryžtingo pareiškimo ne tik mes 
patys, bet ir mūsų tautos drau
gai be priešai sprendžia apie lie
tuvių išeivijos ir pačios lietuvių 
tautos ateitį. Tegul tad šis kon
gresas ir Lietuvių Jaunimo Me
tai bus sėkmingas jūsų egzami
nas, išlaikytas geriausiais pažy
miais. Tegul šis kongresas ir 
Jaunimo Metai įsąmoniną kiekvie- 
ną lietuviškosios išeivijos jaunuo
lę ir jaunuolį, kokią milžinišką 
galimybę ir atsakomybę savo 
rankose jaunimas neša.

Tiesa, visi mes šios dienos lie ■ 
tuviai nuo kūdikio iki senelio -- 
iš esmės sudarome gyvosios mū
sų tautos vientisą kartą. Beam- 
žiaus ir kitokių tarpusavio skir
tybių mums visiems lygiai tenka 
bendra atsakomybė už mūsų tau
tos likimą, už visos tautinės bend 
ruomenės ateitį; už tai, kad būtų 
išlaikyta ir pratęsta tautinė gy
vybė, kad būtų perimtas tautinės 
kultūros palikimas ir perduotas 
ateičiai ne tik nesužalotas ir ne
sumenkintas, bet praturtintas nau
jais kūrybiniais laimėjimais. Vi
siems mums tenka bendra atsa
komybė už lietuvio pagrindines 
asmens teises, už tautinę laisvę 
ir valstybinę nepriklausomybę. 
Šiuo atžvilgiu nėra ir būti nega
li jokio skirtumo tarp vyresnio 
amžiaus kartos ir jaunimo, tarp 
mūsų ir jūsų. Tai bendra visų 
mūsų atsakomybė, kurią mums vi
siems solidariai, kartoju -- so
lidariai tenka nešti ir prieš iš- 
toriją atskaitą duoti.

Gyvenamasis laikas ypatingai 
pabrėžia mūsų tautinio solidaru

PLANISTE ALDONA KEPALAITE. Bostono dienraštis "Chrlstian 
Science Monitor", aprašydamas Jos rečitalį pažymėjo, kad lietuviai 
gali didžiuotis, o amerikiečiai būti dėkingi. Aldona Kepalaitė atliks 
muz. Dariaus Lapinsko kūrinius Margučio rengiamame koncerte, 
spalio 24 d. Chicagoje.

mo reikalą. Mes turime būti so
lidarūs ne vien tik dėl to, kad 
prieš mūsų akis stovi labai sun
kūs uždaviniai, kurie reikalauja 
visų mūsų jėgų įtempimo, bet ly
giai ir dėl to, kad pašalinės jė
gos nuolat tykoja ir kėsinasi į 
mūsų solidarumą. Mūsų tautos 
ir Lietuvos respublikos priešas 
nesivaržo jokiomis priemonė
mis, jokia morale, jokiomis tei
sės normomis. Pavergtoje tėvy
nėje jis sistemingai ir atkakliai 
varo kylį tarp vyresniosios kar
tos ir jaunimo, stengdamasis vi
somis priemonėmis nutraukti na
tūralius kartų tarpusavio ryšius, 
kad tuo būdu veikiau susovietintų 
jaunimą ir jį pa jungtų Sovietų Są
jungos rusiškiesiems intere
sams. Maža to, priešo užmačios 
lygiai intensyviai atkreiptos taip 
pat ir į lietuvių išeiviją, kurią 
savo ruožtu kiekviename krašte 
daugiau ar mažiauskiriančiai nuo 
vyresniųjų veikia taip pat gyve
namosios aplinkos įtaka. Visatai 
sudaro labai rimtą grėsmę išei
vijos tautiniam solidarumui ir 
pačiai lietuviškajai substancijai. 
Dėl to esamomis aplinkybėmis 
visokio amžiaus lietuvių gyvo
sios kartos visuotinio solidarumo 
išlaikymas ir pabrėžimas yra di
delės reikšmės atkirtis lietuvių 
tautos priešo užmačioms ir dide
lis įnašas išeivijos tautiniam iš
laikymui ir visos tautos pastan
goms kelyje į laisvą apsisprendi
mą. Šiuo atžvilgiu Kanados lietu
vių jaunimo kongresas ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Metai įgauna 
tautinės rezistencijos pobūdį.

Pabrėždamas tautinio solida
rumo visuotinumą, aš anaiptol 
neketinu užmerkti akių prieš tik
rovę, kad ir lietuvių solidarioje 
kartoje reiškiasi žmonių am
žiaus diktuojamos skirtybės. Tai 
natūralu ir neišvengiama. Nesi
liaujančiame tautinės gyvybės at
sinaujinimo vyksme, nuolat kinta 
žmonių padėtys ir vąlcfrn jnyš. 
Vienų keliai baigiasi, kitų tik 
prasideda. Tačiau toje visuotinė
je gyvenimo ir veiklos estafe
tėje visos amžiaus kartos vie
nos kitų reikalingos. Negali viena 
amžiaus karta atleisti kitos am
žiaus kartos nuo pareigų, kurios 
kyla iš kiekvienos kartos savitos 
padėties, savitų uždavinių, suge
bėjimų ir pajėgumų. Tautinis so
lidarumas kaip tiktai ir pasi
reiškia skirtingo amžiaus kar
tų bendradarbiavimo darna ir sa
vitų įnašų įvairybe.

Jaunimas turi tai, ko kito am
žiaus kartos neturi. Jis turi savo 
jaunystę. Ir šitą gražiausią savo 
gyvenimo turtą jis turi panaudo
ti savo tautos ateities statybai. 
Nedėstysiu čia, kaip tai daryti. 
Priminsiu tik tą visuotinę gyve-

Dail. Viktoro Petravičiaus parodoje Beverly Shores, Masiulių namuose. Iš kairės: inž. Leonas Ne
kils, Marta Račkauskienė, Erika Masiulienė, Viktoras Petravičius, Aldona Petravičienė ir inž. Erdivi- 
las Masiulis.

nimo tiesą, kad užtenka jauni
mui apsispręsti už savo tautos 
ateities statybą, o jau pati jau
nimo prigimtis pasirūpins, kad 
aplinka persiimtų jaunimo svei
ka trykštančia energija, karštu 
užsidegimu, nerimstančia, nau
jovėms atvira dvasia. Jaunimui 
svetimos abejonės, svyravimai, 
pavargimas, pasidavimas, pri
sitaikymas, oportunizmas. Visi 
šie didieji priešai dažniau apnin
ka vyresniuosius ir žlugdo jų po
lėkius. Jaunatvės drąsių polėkių 
ir mostų niekas pasaulyje negali 
nei užtvenkti, nei atstoti. Lietu
vių išeivijos jaunimas tad natū
raliai turi tai, ko išeivijos Lie
tuvai šiandien labai ir labai rei
kia.

Kanados Lietuvių Jaunimo Kon 
gresas ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Metai yra ypatingai pa
trauklūs ženklai, lietuvių visuo
menės seniai su pasiilgimu lauk
ti, ženklai jaunimo apsisprendi
mo už mūsų tautos ateities sta
tybą, už jaunimo įnašą. Šis kon
gresas ir jaunimo metai, ui,sa
kyčiau, kvietimas mūsų jaunajai 
kartai užimti sau priklausančią 
vietą tautiniame gyvenime ir sy
kiu įpareigojimas dideliems Lie
tuvos ateities sutybos uždavi
niams.

Tam tikra kūrybinė įumpa am
žiaus kartų santykiuose yra svei
kas ir net būtinas reiškinys. Ta
čiau yra būtina išsklaidyti besu- 
sidarantį klaidinantį mitą, esą 
vyresnioji amžiaus karta esan
ti jaunimui pavydi varžovė, neno
rinti pozicijų užleisti jaunie
siems. Taip nėra. Ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metų progra
mos tikslas yra kaip tik parodyti 
vyresniųjų nuoširdų susirūpini
mą padėti jaunimui užimti savo 
vietą visuomeniniame darbe ir 
atlikti savo vaidmenį.

Bet jaunystė — neamžinas da
lykas. Ji tokia pat praeinanti, kaip 
Visas žmogaus gyvenimas. Ji 
reiškia iš nerūpestingo vaikys
tės žaismo perėjimą į subren
dusio žmogaus teisių ir pareigų 
atsakingą pasaulį. Jaunystė ne
trunka ilgai ir todėl reikia sku
bėti atlikti jos uždavinius. Jau
nimo kongresas ir jaunimo me
tai yra proga sutelkti į tai pa
ties jaunimo didžiausią dėmesį.

Pagrindiniams savęs ugdymo 
uždaviniams sėkmingai vykdyti, 
savo jėgoms bei sugebėjimams 
brandinti ir savo asmenybei vi
sapusiškai išplėtoti viena aplin
kybė yra ypatingai reikšminga. 
Tik įsijausdamas ir įsijungdamas 
i savo tautinę bendruomenę ir per 
ją reikšdamasis, žmogus atsiekia 
savo pilnutinį pašaukimą ir tam
pa pilnaverčiu tarptautinės bend
ruomenės nariu. Mūsų sąlygomis 
tai nėra lengvas uždavinys. Esa
me išbarstyti svetimųjų aplinko
je, kurioje vyrauja kitų tautų dva - 
šia ir kitų kraštų kultūra. Tegul 
šis kongresas ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Metai padeda lietu
viškajam jaunimui labiau įsijaus
ti ir įsigilinti J savo ypatingą pa
dėtį ir tegul sutvirtina jo tauti
nės savigynos atsparumą.

Antra vertus, nors jaunystės 
sulaikyti negalime, nors ji neiš
vengiamai praeina, galime ir turi
me išlaikyti dvasios jaunystę. 
Praeinančią amžiaus jaunystę 
galime paversti nuolat trunkančia 
dvasios jaunyste, kuri lygiai taip 
pat kaip ir amžiaus jaunystė pa
sižymi tikėjimu aukštais ir kil
niais dalykais, doriniu jautrumu 
prieš visokį gyvenimo blogį, ne
nuslopinamu tikėjimu gėrio per
gale, tvirtu ryžtu tobulėti ir pa
saulį tobulinti, bukliu ir niekada 
nesustingstančiu protu. Šios dva
sios jaunystės ypač daug laukia 
šiandien pavergtoji Lietuva. Jos 
laisvės byla laukia jaunatviško 
idealizmo ugnies, laukia karštų 
širdžių ir jautrios sąžinės, kuri 
nesitaikstytų su skriauda ir netei
se, nešimainytų tautos laisvės ide
alu -- su Vincu Kudirka ir be
tariant --{trupinį aukso, gardaus 
valgio šaukštą, kuri budėtų ir 
siektų teisės, gėrio ir laisvės per
galės okupuotai Lietuvos Respub
likai, o per Lietuvą ir visai 
žmonijai.

Visais laikais ir visų tautų
Jaunimas buvo, yra ir bus prie- plotmėj žinoma organizacija) di- 
šaklnėse tiesos, teisės, laisvės rektorius; senatorius F rank J. 
kovotojų pozicijose. Tik prisi- Lausche (D) iš Ohio; Harry R.

minkime mūsų tautos XIX am
žiaus laisvės kovas ir sukili
mus prieš carinę priespaudą. 
Prisiminkime Lietuvos valsty
binės nepriklausomybės atkū
rimą po pirmojo pasaulinio ka
ro. Tai buvo jaunatvės ryžto ir 
aukos rezultatai. Ogi dar visų 
mintyse ir širdyse gyvi Lietu
vos partizanų herojinių kovų vaiz
dai iš Lietuvos rezistencijos oku ■ 
pantui po antrojo pasaulinio ka
ro! Tiesa, krašto ginkluota re
zistencija, nesulaukusi iš laisvo
jo pasaulio net moralinės para
mos, prieš galingą priešo jėgos 
mašiną buvo priversta savo gink
lo kovą pakeisti labiau subtiliais 
tautinės rezistencijos būdais. Bet 
ir šiandien, nepaisant rafinuočiau ■ mūsų tautinei bendruomenei, tiek 
šių nuolatinių okupanto pastangų, 
pradedant subtiliais sovietinimo 
nuodais jau vaikų darželiuose 
ir jbaigiant sovietinės spaudos ir 
Kremliaus oligarchų brutaliais 
išpuoliais prieš betkurią lietu
vių tautos savitumo apraišką, 
mes matome pavergtos lietuvių 
tautos nepalaužtą ryžtą ir dvasią 
būti savimi; matome jos įvairio
pas pastangas sovietinimo užma
čioms atsispirti, savo tautinę eg
zistenciją išsaugoti, tautinę kū
rybą puoselėti, kad laisvės va
landai išmušus galėtų atsiliepti 
-- aš čia -- gyva!

Tačiau visa tai tėra vien užde
gantys pavyzdžiai. Jie neatpalai
duoja lietuvių išeivijos, neatpa
laiduoja ir lietuvių išeivijos jau
nimo nuo savos atsakomybės. 
Tais pavyzdžiais negalima prisi
dengti, lyg šventųjų aureole. Iš 
jų galime ir privalome tik sem
tis stiprybės ir įkvėpimo. Tegul 
tie pavyzdžiai būva paskata išei
vijos jaunimui kurti savo vaidme
nį pagal aplinkybes, kurias nusta-

LIETUVIAI VISOSE KOLONUOSE
REMIA LAPKRIČI013
MAN1FESTACIIĄ
ATSIŠAUKIMAS Į J.T. S^ŽINŲ 

bus paskelbtas NewYorkTlmes 
dienraštyje sekmadienį prieš 
lapkričio 13 d. manifestaciją, t.y. 
lapkričio 7 dieną. Atsišaukimo 
tekstas parengtas ir jau surink
tas. Pusantro tūkstančio jo kopi
jų atspausdinta ir su individu
aliai parašytais, prel. J. Balko
no (KLNA garbės pirmininko) pa
sirašytais laiškais išsiuntinėtas 
įžymiesiems Amerikos asme
nims su kvietimu prisidėti prie 
to atsišaukimo savo parašais. 
(Atsišaukimo organizavimui va
dovauja KLNA narys A. Snieč
kus).

Pirmasis atsiuntė savo para
šą buvęs JAV viceprezidentas 
Richardas M. Nlxonas. Per ke
lias dienas po laiškų Išsiuntimo 
gauta per 20 parašų, kurių čia 
paminima keletas: George Field 
Freedom House (tarptautinėj 

to vietos ir laiko padėtis, ir rei
kalavimus. Tegul tad šis Jauni
mo Kongresas ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Metai prabyla lie
tuviškojo jaunimo sąžinės balsu 
ir jo valios ryžtą tegul atkreipia 
į pavergtosios Tėvynės laisvės 
ir pačios išeivijos tautinio gyvas - 
tingumo uždavinius.

Džiugu konstatuoti, kad pasau
lio lietuvių jaunimo metai yra 
pradėti kaip tiktai Kanados lietu
vių jaunimo kongresu. Gera pra
džia — pusė darbo. Tegul ši ge
ra pradžia pasaulio lietuvių jau
nimą veda J tolimesnius Jaunimo 
Metų laimėjimus, kurie būtų galin
ga paskata ne tik laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimui, bet ir visai 

ui, kuri gyvena išsisklaidžiusi 
laisvojo pasaulio plotuose, tiek 
ten pavergtoje Tėvynėje.

Man taip pat džiugu čia pri
minti, kad ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuviškasis jau
nimas rengiasi paveikiai atžy
mėti Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metų pradžią masiniu žygiu j 
Jungtines Tautas Lietuvos lais
vės bylai tame pasaulioaeropage 
iškelti. Palinkėkime jiems ge
riausios sėkmės ir jų patriotinį 
užmojų paremkime.

Brangus jaunime, esi mūsų iš
eivijos ir visos mūsų tautos vil
tis. Esi mūsų pasididžiavimas ir 
pažiba prieš svetimuosius.

Kaip Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirminin
kas, kaip Lietuvos Laisvės Ko
miteto ir Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo pirmininkas, aš kar- 
toju savo sveikinimo žodžio šū
kį - TEGYVUOJA LIETUVIŠ
KASIS JAUNIMAS!

Hasselgren, International Long- 
shoremen Ass'n direktorius; 
John F. Collins, Bostono mayo- 
ras; Theodore R. McKaldin.Bal- 
timorės mayoras: Brooklyno 
vyskupas Bryan G. McEntegard; 
Clifford J. Backstrand, Arm- 
strong Corp. egzek. direktorius; 
Willlam F. Knowland, buvęs resp. 
vadas senate, redaktorius-leidė
jas. Kongresmanal: Clair A.
Callan, (D) Nebr.jH. AllenSmith, 
(D) Calif.; Otis G. Pike, (D) New 
York; PaulA. Fino,(R)NewYork; 
Edward A. Garmatz, (D) Mary- 
land; Rodney M. Love, (D), Chio.

AMERIKO6 LIETUVIŲ visuo
menėj įsisiūbavo ne tik palankus 
pritarimo, bet Ir veiklaus prisi
dėjimo prie lapkričio manifesta
cijos sąjūdis. Tą liudija pluoštai 
laiškų iš įvairių vietų, kasdien 
gaunami KLNA sekretoriate. 
Bostono LB apylinkės pirminin
kas A. Matjoška tiesiai tvirtina, 
kad Bostono šūkis -- du tūkstan

V.A. Račkausko nuotrauka

PETRAVIČIAUS
PARODA

Ryšium su Amerikos Lietuvių 
klubo dešimtmečiu Beverly Sho- 
res miestelyje, Indijanoje, dail. 
Viktoras Petravičius suruošė sa
vo kūrinių parodą spalio2ir 3die
nomis, Erikos bei Erdivllo Ma- 
siulių namuose.

Meniškai įrengtoje Masiulių 
namų menėje Išstatyti Petravi
čiaus darbai leido žiūrovui įsi
vaizduoti, kaip tie darbai atrody
tų jų namuose, o ne parodos salė
je. Didesnė dalis Petravičiaus 
darbų buvo išpirkta.

šioje parodoje Petravičius pasi
rodė su spalvotais medžio raiži

niais. Tai naujiena. Spalvos pas.jį 
nėra vien priedas. Jos yra inte
grali paveikslo dalis, priduodan
ti trečią dimensiją. Pagrindinė 
dailininko Petravičiaus kompo
zicija pasilieka balta - juoda gra
fika, tačiau atspalvių skalė da
bar žymiai platesnė, nuo sidab
rinio pilkumo ligi aksominiai gi
laus juodumo. Naujoji Petravi
čiaus kūrybos kryptis pagyvina 
jo darbus ir rodo jį ieškantį vis 
naujų kelių.

V.A, R.

čiai dolerių ir tūkstantis galvų 
lapkričio 13-tai! (Apyl. v-ba iš 
kasos jau paskyrė $300). IšOma
hos (Nebraskos valst.) net me- 
džiotojų-meškeriotojų klubas at
siuntė $50 ir kitos tenykštės or
ganizacijos juda triūsia apčiuo
piamai prie manifestacijos pri
sidėti, nors iš taip toli vargu 
kas galės patys asmeniškai at
vykti.

KLNA dalyvavimą iš tolo ver
tina kaip beveik ar visai lygiai 
svarbų, kaip ir dalyvavimą MSG 
salėj: manifestacija juk rengia
ma visų laisvų Ir Lietuvai 
laisvės siekiančių lietuvių var
du, todėl joje kaip norsda- 
lyvauti svarbu visiems, nepai
sant, klek šimtų ar tūkstančių 
mylių kas nuo New Yorko gyve
na. Tarp ko kita, tolimiesiems 
jau laikas rengti ir siųsti ma
nifestacijos Komitetui ne tik 
(nors simbolišką sumą) lėšų, bet 
ir solidarumo su manifes
tacija pareiškimą.

DOLERIAI — tvirčiausi mūsų 
visuomenės nusiteikimo liudinin
kai lapkričio manifestacijos by
loj. Jei pradžioj tie liudininkai 
buvo kiek nerangūs ir rengėjai 
būtinoms išankstinėms išlaidoms 
turėjo užsitraukti net gana stam
bių asmeninių paskolų bankuose, 
tai dabar jau aišku, kad jų toks 
pasitikėjimas visuomene neap
viltas. Lėšos manifesucljai plau
kia greitėjančiu tempu. Vien per 
25 dienas, nuo rūgs, 13 Iki spa
lio 8, suplaukė bevelk 7,400 dole
rių, o šį pranešimą išleidžiant, 
-- kaip sako iždininkas--jauyra 
atėję naujų čekių.

Vien per šias 25 dienas lėšų 
gauta iš 472 asmenų,organizaci
jų bei komitetų. Rinkliavose su-

(Nukelta J 6 psl.)
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TRUKUMAI BALFO CENTRO IŽDE
NEDERLINGI MENESIAI

Liepos - rugsėjo mėnesiais 
Balfas buvo priverstas išleisti 
23,134 dolerius, o gavo aukų tik 
17,194; tuo būdu teko "skolintis" 
iŠ atsargos kapitalo, kad būtų ga
limi tęsti šalpos darbą.

Liepos - rugsėjo mėnesiais bu
vo gauta ir nusiųsta Vasario 16 
gimnazijai 7,243 doleriai. Sale
ziečių gimnazijai 4,386. Bendrai 
šalpai gauta tik 3,722 doleriai, o 
išleista (pinigais ir gėrybėmis) 
net 14,465 doleriai. Vien Sibiro 
lietuviams šelpti išleista grynais 
pinigais 4,836 doleriai. JAV lietu
viai šiuo metu jau iki ribų per
krauti {vairiais vajais, rinklia vo-

mis, fondais. Tačiau Balfo vadovy^ 
bė tikisi, kad lietuvio vargas, aša
ros ir kančia yra arčiausiai prie 
širdies kiekvienam tautiečiui, 
Balfo rėmėjui; kenčiančius turėtų 
atjausti ypač tie, kurie patys yra 
kentėję.

276 JAV LIETUVIŲ SIUNTINIAI 
UŽJŪRIO BROLIAMS

Lapkričio 13

Liepos - rugsėjomėnesiaisBal- 
fo Centras išsiuntė { užjūrius 
276 {vairius siuntinius, kurių 
vertė siekė 12,166 dolerius: 65 
siuntiniai buvo pasiųsti paverg- 
ton Lietuvon ar { Sibirą, 135 lie
tuviams { Lenkiją. Baigiant knygų 
vajų išsiųsta 57 knygų siuntiniai 
(apie 2,000 knygų): beveik visos 
knygos išsiųstos {Pietų Ameriką, 
kai kas Europon (net Lenkijon).

prašoma vaikiškų rūbų, avalynės. 
Balfo Centras tikisi, kad ir š{ 
rudenj New Yorko ir apylinkės 
lietuviai pripildys sandėlius, to
dėl dėl transporto (ar pašto) iš
laidų prašo tolimesnes kolonijas 
rūbų j Balfą tuo tarpu nesiųsti, 
juo labiau nesiųsti COD, išper
kamu mokesčiu. Deja, BalfoCent
ras neturi nei vežimo nei vairuo
tojo, todėl negalės rūbus iš na
mų paimti.

rinkėjams. Jie ne tik dirba plu
ša, bet dažniausiai.patys pirmie
ji dar ir savo aukas Balful {tei
kia.

Tik visų bendras pasiaukoji
mas ir duosnumas {galina Balfą 
atlikti sunkius šalpos darbus.

BALFO VADOVYBĖ LANKĖ
EUROPO6 KRAŠTUS

BALFO VADOVYBE NEGAUNA 
JOKIO ATLYGINIMO

SUNKI VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
BŪKLE

ČIURLIONIS, LIETUVA IR VILNIUS

(Atkelta iš 5 psl.) 
dėtos sumos kiekvienu atveju yra 
sudėtos kelių ar keliolikos de
šimčių asmenų, todėl visų rė
mėjų - aukotojų sąrašas apimtų 
mažiausia kelioliką šimtų pavar
džių. Dėl to KLNA nedrįsta nei 
užsiminti laikraščiams prašymo 
skelbti tuos sąrašus, pasitenkin
damas tik atkreipimu dėmesio Į 
keletą "barometrinių" sumų .

Būtent, šių 25 dienų protarpy
je vien Chicagos lietuviai gydyto
jai atsiuntė apie 700 dolerių (200 
jų draugija ir apie 500 paskiri 
jos nariai); Chio. liet, gydytojų 
d-ja -- 100; Clevelando komite
tas -- 700; Rochesterio komite
tas — 29.0; Hartfordo -- 406; 
Worcesterio (parapija) — 326; 
Toronto Parama -- 100; Delhi 
(Ontario) bendr. apylinkė — 100; 
Detroito komitetas -- 600; Lie
tuvių Fondas -- 100; Chicagos 
komitetas tuo tarpu 120, bet iŠ 
Chicagos, šalia minėtos gydyto
jų sudarytos sumos, daugelis, po 
mažiau ar daugiau, atsiuntė tie
siog { komitetą (jų tarpe J.L, 
Jatis -- 100 dol.). 100 dol. at
siuntė Lietuvių Fondas, 156 su
rinkta Liet. Atsiminimų Radijo 

{iN.J. - N.Y.) piknike, 100 paau
kojo Batalinų šeima iš N.Y. Visa 
eilė paskirų organizacijų iš savo 
iždų skiria po 25 ar 50 dolerių.

Pažymėtina, kad iki šio pra
nešimo išleidimo (spalio 10) gau
tos sumos yra visuomenės {na
šai - aukos. Dabar prasidės jau 
atsiskaitymai už daug kur jau uo
liai platinamus ženklelius ir 
bilietus.

KLNA šiuo metu neturi gali-

Balfo vadovybės žygiai Vokie
tijoj nedaug teatnešė materiali
nės naudos tai vargo mokyklai. Vi
sos lankytos vokiečių Jstaigos da
vė gražius pažadus, bet pažadais 
vaikų nepamaitinsi, visi gyrė lie
tuvių pastangas šviestis, tačiau 
pagyrimais vaikų neišmbkslinsi, 
visi buvo patenkinti gimnazijos 
atskaitomybe ir taupumu, bet dėl 
to ižde pinigų neatsiranda,įeitas 
iždas ne tik tuščias, bet dar ir 
skolų yra. Tuo tarpu tik Caritas 
(Kat. šalpos organizacija) davė 
15,000 DM, bet jų neužtenka nei 
dviems savaitėms' mokyklą išlai
kyti. Balfo Centro Valdyba pasky
rė 5,000 dolerių (buvo prašyta 
25,000) gimnazijai išlaikyti, bent 
kol sukrus jos rėmėjai. Jei JAV 
lietuviai padės tai mokyklai išsi
laikyti dar bent porą metų, gal ji 
tada atsistos ant savo kojų, gal 
įsipirš vokiečių šalpos instituci
joms, o be šalpos ji išsilaikyti 
tikrai negali.

Kai kur skleidžiami pikti gan
dai, kad Balfo direktoriai gauna 
algas. Reikia tad priminti, kad ne 
tik 25 Balfo direktoriai, bet ir 8 
Balfo centro Valdybos nariai nie
kada negaudavo ir dabar negauna 
net kelionpinigių, kai vyksta { 
posėdžius, o pirmininkas ir pir
moji vicepirmininkė visad { posė ■ 
džius turi keliauti beveik 200 my
lių. Balfo pirmininkas ir reikalų 
vedėjas pusę savo kelionės po Eu
ropą skyrė vien Balfo reikalams, 
susitikimuose ne tik atsirado ne
numatytų išlaidų, bet vienur kitur 
teko iš savo kišenės sušelpti lan
komuosius ir už tai neprašė ir 
negavo jokio atlyginimo iš Balfo. 
Niekas neatlygina ir stropioms 
Balfo skyrių valdyboms, aukų

Kun. V. Martiniais, Balfo pir
mininkas ir kun. L. Jankus, rei
kalų vedėjas praleido visą mėne- 
s{ Europoje ir Balfo labui atli
ko daug žygių. Kartu ar atskirai 
buvo aplankyta daugelis tremti
nių kolonijų, prieglaudų, sana
torijos ir pavienės šeimos, pa
daryti vižlui Lietuvos atstovams 
Londone ir Romoje, lankyti JAV 
konsulatai, karinės {suigos, vo
kiečių sostinė ir vokiškos šalpos 
organizacijos, ieškant paramos 
Vasario 16 gimnazijai. Aplankyta 
ir Saleziečių gimnazija Iulijoj. 
Romoje (kalbėta kelios juostos 
pranešimams ( Lietuvą. Balfo 
atstovams, o per juos ir Balfo 
rėmėjams buvo visur reiškiama 
padėka už šalpos darubs. Balfo 
vadovybė smulkiai susipažino su 
kritiška Vasario 16 gimnazijos fi
nansine būkle ir dalyvavo dvejuo
se Vokietijos 
Bendruomenės 
posėdžiuose.

Krašto Lietuvių 
centro valdybos

Balfo
Kun. L.'Jankus

Reikalų Vedėjas

NAUJASIS IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMAS

Naujasis imigracijos (staty
mas (PL 89-236) pradės veikti 
tik 1965 m. gruodžio 1 d., bet jis 
buvo prezidento pasirašytas New 
Yorke, prie Laisvės Statulos spa
lio 3 d. Iškilmėse dalyvavo ir 
Balfo reikalų vedėjas. Naujasis 
{statymas lietuviams nėra nei ge
resnis nei, gal, blogesnis už se
nąjį. Kol okupantai laiko lyg ka
lėjime mūsų tautą, lietuviams 
pilnai pakako 384 kvotos nume
rių. Naujam (statyme kvotos bus 
panaikintos, tai lietuviams dėl 

mybės visiems manifestacijos rė - {važiavimo { JAV teks rungtis su 
mėjams individualiai padėkoti, "
tačiau jau dabar reiškia bend
rai visiems pasitenkinimą ir pa
sididžiavimą mūsų visuomene, 
kad ji nepaliko manifestacijos pra. 
dininkų vienų, o taip stipriai įsi
jungė { bendrą darbą.

Komitetas šia proga atsi
prašo už pasitaikiusias ir gal 
dar pasitaikysiančias nelai
mes informacijose apie šio su
dėtingo sąjūdžio talkininkus ir 
rėmėjus — nelaimes, atsitinkan
čias dėl nelauktai {sispraudusio 
ar iškritusio žodžio, kaip, pav., 
prie programos organizatoriaus 
Kęstučio Miko vardo prijungi
mas ir jo brolio vardo,arba pra
nešime iš VVyoming klonio minė
to talkininko (savo talką pradėju
sio 25 dolerių auka) Vaclovo Ra
mono pavadinimas Wilkes Barre 
L.B. radijo valandėlės vargoni
ninku. (Turėjo būti: "L.B. radi
jo valandėlės direktorius,vargo
nininkas Vaclovas Ramonas",..)

visais: kas pirma užsiregistruos, 
kas labiau tiks Amerikai, tas ir 
atvažiuos. Be elliniųafidevitųrei - 
kės dar turėti ir Darbo ministe
rijos pažymėjimą, kad imigran
tas reikalingas darbui. Tiesa,ar
timieji giminės galės atvažiuoti 
be eilės, taip pat palengvinama 
atvykti su tėvais silpnapročiams 
vaikučiams, kurie iki šiol nebū
davo Įleidžiami. Balfas turi ke
lias panašias bylas, kurios iki 
šiol buvo beviltiškos. Tremti
niai, pabėgusieji iš komunizmo 
vergijos, ir pagal naująjį Įstaty
mą galės atvykti j JAV be eilės.

BALFUI TRŪKSTA RŪBŲ

Iii

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
IŠGYVENA KRIZĘ
Nežiūrint kas ką pasakoja ar 

net { spaudą rašo apie Vasario 
16 gimnazijos turimus piniginius 
išteklius, ši tremties mokykla iš
gyvena krizę.

Kaip dažnai atskiras individas 
taip ir gimnazija, statydama nau
ją pastatą buvo priversta perženg
ti sąmatą. Buvo suplanuota pasta
tyti mokyklą už 700.000 merkių, o 
baigiant darbus reikėjo išmokėti 
virš 800.000. Tiesa, vokiečiai iš
tesėjo ir davė (ne paskolą, o pa
ramą) žadėtus 500.000, bet lietu
viai užplanuotų nė 200.000 mar
kių (apie 50,000 dolerių) dar ne
surinko.

Gimnazijos šeimininkas. Vok. 
Krašto Liet. Bendruomenės val
dyba, buvo priversta ieškoti trum - 
palaikių paskolų net pas privačius 
asmenis. Statybai buvo priversta 
panaudoti ir 26.864 DM gimnazi
jos išlaikymui skirtų pinigų, lau
kiant rudeniop gausesnės para-

. mos iš specialaus vajaus.
Vaikai (per 100) susirinko, dar

bas pradėtas, o skolininkai spau
džia, maistą reikia pirkti, moky
tojams algas mokėti. Pinigų gi 
nėra.

Vok. Krašto Valdyba specialiu

Dėka kelių savanorių pasišven
timo visai ištušėjo Balfo rūbų 
sandėliai. Mat, pavyko patenkin
ti gerą dal( gausių prašymų, ir 
šiuo metu jau trūksta aprangos,o 
prašymai nuolatine srove tebe- 
plaukia j Balfo Centrą. Ypatingai

I

J Balfą prašyda-

Dažnai tekdavo girdėti, kad 
Čiurlionio kūryba nesuprantama. 
Tokie Čiurlionio vertinimai, kai 
jis kūrė Vilniuje, buvo dar daž
nesni. Bet kai buvo minima Lie
tuvoj 25 metų Čiurlionio mirties 
sukaktis, Čiurlionio kūryba pa
sirodė daug suprantamesnė. Q jo 
asmenybė dar ryškesnė lietu
vybės atžvilgiu. Nors Čiurlionis 
buvo lenkų-rusų kultūros pa
saulio supamas, bet jis netik ne
pasidavė jų {takoms, bet buvo 
pradininkas geniališkos krypties 
tapyboje, lietuviškas savo vizi
ja, turiniu ir spalvomis ir pa
saulinės reikšmės savo nauju
mu.

Čiurlionio kūryba ypatingai bū
dinga šių laikų dvasiai. Dabar 
visas mokslas, o taip pat ir visas 
meno pasaulis, ieško žmogaus 
gyvenimo esmės, buities pras
mės, kuria tarsi dvasios akimis 
norėtume pamatyti. Čia Iškyla vi
sa eilė klausimų. Mokslas juos 
stengiasi išaiškinti, bet čia, žiū
rėk, vienus dalykus išaiškinus, 
iškilo naujas, dar painesnis. Tai 
gi, žmogus ir mokslininkas ne
sustoja ties mūsų regimo pasau
lio mjsle. Nors žmogui nepasi
seka daugelio klausimų išspręsti, 
tačiau jis nenori nusivilti ir tiki
si rūpimus klausimus išaiškinti.

Menas tam pačiam tikslui tar
nauja. Jei mokslas daugiau var
toja stebėjimo - tyrimo metodus, 
neaplenkdamas ir intuicijos arba 
nujautimo galios, tai menas dar 
dažniau vadovaujasi tokia nujuti- 
mo galia. Toji'galia yra pasitei
sinusi mokslo, meno dalykuose. 
Todėl menas yra sulaukęs net 
tam tikros formulės. Juk yra 
sakoma, kad meno uždavinys yra 
per matomą pasaulį pamatyti ar
ba parodyti nematomąjį.

Čiurlionio kūryba ir yra viena 
būdingiausia to uždavinio siekė
ja. Tas pradas aiškiai pasireiš
kia per visą Čiurlionio kūrybą. 
Sunku paskyti, kuriame savo pa
veiksle Čiurlionis ryškiausiai tai 
išreiškė, tačiau vieną galima teig
ti, kad tas pradas Čiurlionio kū
ryboje reiškėsi ištisais paveiks
lų ciklais. Čiurlionis spalvų ir 
kompozicijos galia stengėsi pa-

raštu kreipėsi 
ma 25,000 dolerių paskolos. Bal
fo Centro valdyba tokios paskolos 
suteikti negalėjo, tačiau paskyrė 
5,000 dolerių, nors laikinai gel
bėti padėt}. Tikimasi, kad Gim
nazijos Rėmėjai ir Specialus Va
jaus Komitetas Chicagoje su
skubs šią tremties mokyklą iš
gelbėti, kitu atveju ji bus pri
versta nelaiku nutraukti darbą, 
nežiūrint, kad jau dirba naujuo
siuose gimnazijos rūmuose.

Balfo pirmininkas ir reikalų 
vedėjas šią vasarą gimnaziją lan - matyti vidų, kur( mes visi jau
kėju jos problemomis pilnai su
sipažino ir krizę pramatė, tačiau 
negalėjo Balfo Centro Valdybai 
patarti, kad savo Centro iždą iš
tuštintų gimnazijos labui. Pasku
tiniais vasaros mėnesiais Balfo 
Centras šalpai išleisdavo žymiai 
daugiau, nei gaudavo aukų ir spa
lio 5 d. Balfo operacijoms tęsti 
buvo paimta iš atsargos kapitalo 
net 10,000 dolerių. Liepos - rug
sėjo mėnesiais Balfas gavo 17,000 
dolerių, o buvo priverstas išleisti 
23,000. Balfo Centro valdyba ti
kisi, kad Balfo rudens vajai pa
dės sąskaitas išlyginti.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalų Vedėjas

sų paveikslas, kur tyli pats van
duo ir dūli iš vandens išsikišę 
kalnai. Tik priešakinio kalno 
šlaitas yra labiau iš vandens 
išsikišęs. Jis truputi net tamses
nis, kaip kiti nuo jo ant vandens 
tyvuliuoja dvi dryžės žiburių. At
rodo, kad tai tik vakaro tylos, ra
mybės vaizdas. Tačiau tai visa
tos, stichijos, ramybės vaizdas, 
iš kur kaž kas žiūri, kaž kas sa
ve slepia, kur kažkas yra, ko mes 
nematome ir nesuprantame.

Čiurlionio kūryba yra labai gi
mininga lietuvio sielai, pasaulė
žiūrai ir mintims. Turime pripa
žinti, kad lietuvių dainoje skam
ba nepaprastas pasiilgimas, ta
riamasis liūdesys, bet grynas ir 
skaistus, viso to, kas mums taip 
artima ir taip neusprantama. O 
visa tai yra ne kas kita, kaip gam
ta, didelis pasaulis kur( kiekvie
ną dieną matome, ir vis jo nesu
prantame. Tik menki žingsniai 
praskina mūsų kelią {gilumą, kur 
taip pat nematyti šviesos. Tačiau 
lietuvio siela arba menas, atro
do, už vis geriau supranta slap
tingą, didingą gamtos kalbą. Lie
tuvis tarytum girdėte girdėjo, ką 
kalbėjo plačios girios, ką bylojo 
tylūs vandenys, ką kuždėjo dangu
je žvaigždės arba ką sakė švin
tanti ryto aušra. Ir nenuostabu, 
kad Čiurlionio kūryboje visa tai 
iš naujo sušvinta, tik nušviečiant 
nauja meno šviesa. Čia spren
džiami tie patys lietuvio pasau
lėžiūros klausimai, tiktai kito
kiomis priemonėmis. Tos naujos 
priemonės, tai genialus varsų su
derinimas ir klausimo kompozi
cijos pastatymas. Ir gal todėl 
Čiurlionio kūryba atskirais savo 
elementais taip artima lietuvių 
tautos dailei arba menui.

šiandien visa tai pastebi ir vie
šai pabrėžia svetimieji auto- . 
riai — Čiurlionio kūrybos aiš
kintojai ir vertintojai.

Be to, Čiurlionis savo kūrybo
je norėjęs suderinti tapybos var
sas su muzikos garsais.

Tą klausimą Čiurlionis spren
dė savaip, nes jis pirmiausia bu
vo muzikos kūrėjas.

Jonas Miškinis
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čiame, bet negalime pamatyti. To
dėl kai kurie Čiurlionio paveiks
lai yra visos tos nuotaikos arba 
klausimo ieškojimo aiškintojai. 
Visą slaptąjį pasauli mes jaučia 
me, tikime jam, bet nežinome, 
kur visa tai yra paslėpta. Čiur
lionio kūryba visa tai ieško ir 
kartu aiškina.

Čiurlionio kūrybai daug yra da
vęs Vilnius, kaip Lietuvos mies
tas, nes Vilnius yra susietas su 
lietuvių pasaulėžiūra, istorija ir 
tradicijomis. Čiurlionis Vilniuje 
gyveno ir kūrėtaippat,kaipirki
tose savo gyvenime vietose.

Vilniuje Čiurlionis buvo nesu
prastas. Jo nesuprato lietuvių 
miesčioniškoji inteligentija,ati
tolusi nuo lietuvių tautos kūrybos 
šaltinio, jos pasaulėžiūros, kurią 
tebeturėjo lietuvių liaudis kalbė
jusi ir galvojusi lietuviškai, ne- 
sidavusi svetimai (takai. Taurio
jo menininko dvasia buvo prisi
artinusi prie grynojo lietuvių dva - 
sios šaltinio. Todėl Čiurlionio 
kūryba tokia pasakiška, tokia 
nuostabių burtų pilna, kur išreikš 
tas tikrasis lietuvių dvasios at
spindys.

Čiurlionio kūryboje mato
me visą eilę bokštų, kitokių mies
tų. Jie primena Vilniaus bokštų 
ir kalvų panoramų siluetus. Tik 
jie perkelti l kitą tikrovę, kurios 
buvo ieškoma, nes buvo vaizduo
jama, kas ir kaip turėtų būti. 
Tik prisiminkime Čiurlionio 
paveikslą, kur virš kažkokio pa 
sakiško miesto joja raitelis. Š{ 
paveikslą nagrinėjant, tenka pa
daryti išvadą, kad čia joja nau
jas Vytis, Lietuvos atstatymo sim
bolis. Pagaliau, dažnas jo kūry
bos fragmentas arba kurio nors 
paveikslo dugnas primena pasa
kiškus Vi’lnlaus siluetus. Vadi
nasi, didžiojo lietuvių dailininko 
kūryba susieta ir su lietuvio 
pasaulėžiūra ir su lietuvių tautos 
kūrybos pradu, ir pagaliau su lie. 
tuvių miestu -- Vilniumi.

Daugeli žmonijos ir lietuviškų 
klausimų Čiurlionis atkūrė savo 
drobėse. Didžiausiu gamtos pas
lapčių ieškotoju, gražiausiu jų 
vaizduotojų, yra buvęs M.K.Čiur_ 
lioniš. Visa tokia lietuvio sie
los ieškojimo, aiškinimo, atsa
kymo galia nuostabiai gražiai pa
vaizduota jo kūryboje.

Manau, kad daugelis esame 
matę jo paveikslą, pavadintą 
■'Ramybe”. Tai gražių, tylių var-

GERASIRDZIAI
VARGSTANČIAM
LIETUVIUI

Pasitaiko, kad ir laisvajame 
pasauly gyveną žmonės patenka 
skurdan. Jei jais nesirūpina vals
tybinė apdrauda, tai jais turi rū
pintis jautrios sielos žmonės. Mfl 
sų likimas yra daug sunkesnis, 
nes mūsų valstybė okupuota, kur 
daugelis sesių ir brolių ištremti 
Sibiran skursta, be to vargsta 
pačioj Lietuvoj. Ir kituose kraš
tuose yra daugelis tautiečių bė
don patekusių.

Su vargu ir skurdu kovoti ir 
šelpti savus tautiečius JAV dau
gel metų veikla Balfas su savo 
skyriais (vairiuose miestuose. 
Aukas sudeda visi lietuviai, tai 
ir Balfas yra visų mūsų bendri
nė organizacija, padedanti vargs
tančiam lietuviui ateiti su pagal
ba. Mūsų tikslas — surinkti kas 
kiek gali ir tas lėšas nusiųsti 
Balfo centran, kad padalintų 
skurstantiems tautiečiams.

Kai kada mes užmirštame,kad 
yra mūsiškių vargstančių. Todėl 
Chicagoj Balfo skyriai, apsijun
gę Į apskrities valdybą, išrinkę 
vykdomąjj komitetą judina šal
pai reikalingų lėšų sukėlimą. Jau 
treti metai rudeniop išeina su 
rinkliava aplankant lietuvius bu
tuose. Tam reikia daugelio rin
kėjų. Jau sudaryti garbės ir 
globos komitetai, kurie remtų 
rinkliavos darbą. Pakviesti vi
sų liet, bažnyčių klebonai, orga
nizacijų atstovai, spaudos bend
radarbiai, šalpos darbo mecena
tai ir kiti pasižymėję aukotojau 
Komiteto pirmininkas dr. L. 
Kriaučeliūnas neseniai sukvies
tame posėdyje aptarė, kaip sėk
mingiau prisidėti prie rinkliavos 
pravedimo. Ten iškelta daug nau
dingų patarimų, kaip daugiau lė
šų surinkti, kad Sibire ir kitur 
vargstančius daugiau sušelpus. 
Tame posėdy Marija Rudienė at
liko pirmą sėkmingą svečių tarpe 
rinkliavą, surinkusi virš 1,000 
dol. šalpai. Solistas A. Brazis 
apsiėmė suruošti didelį choro ir 
solistų koncertą š.m. gruodžio 12 
d. Jaunimo centre, kurio pelną 
skiria Balfo rinkliavos reikalams

(Nukelta J 7 psl.)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ARNOLDAS VOKETAITIS - 
VIENAS IŠ GERIAUSIŲ OPEROJE

Clevelande su keliais operų 
spektakliais viešėjo Metropoli
tan Opera’s National Company. 
Tai naujųjų dainininkų opera, ke
liaujanti po Amerikos miestus, 
kuriuos ne visad spėja aplan
kyti centrinė ir pasaulinio garso 
operos žvaigždėmis besiremian
ti New Yorko Metropolitan Ope
ra.

Clevelando spauda, aprašyda
ma operos spektaklius, pripažjs- 
ta, kad repertuaro parinkimas 
atitinka turimai balsinei medžia
gai ir tuo būdu klausytojai nebe
mato didelio skirtumo operų iš
pildymo lygyje.

Taip, pvz., Rossini operoje 
"Cenerentola", kurią išvertus 1 
anglų kalbą pavertė "Cinderella", 
ne tik muzika nei momentui ne
sustoja bnti nuotaikinga, bet visas 
pastatymas su dekoracijomis, o 
svarbiausia, puikus operos an
samblio pasirodymas puikiai nu
teikė publiką naujosios operos at
žvilgiu.

The Plain Dealer recenzijoje 
rašoma, kad "Cinderella" opera 
yra ansamblinė, t.y., nėra ilgų, 
išsiskiriančių solo partijų, tačiau 
vistiek tenką išskirtiduvyru: Ar
noldą VoketaitĮ ir Eugene Green, 
kurie buvo patys geriausi. Jų bai
sa i pa s i žymėję lengvumu i r la nks - 
tumu.

Be to, operą Stebėję lietuviai 
buvo sužavėti Arnoldo vaidyba ir 
laisvu, nevaržomu Įsijautimu sce
noje.

PRANEŠIMAS 
CLEVELANDIEČIAMS

Pranešame, kad vykstantiems! 
New Yorką lapkričio 13 d. mani
festacijai mieste yra {steigti 3 
registravimosi punktai.

Rytuose -- B, Gaidžiūno krau
tuvėje -- Patria, 794 E. 185 St., 
tel. 531-6720.

Centre — St. Astrausko krau
tuvėje Baltic Delicatessen, 6908 
Superior Avė., tel. HE 2-2395.

Vakaruose — B. Gražulio krau
tuvėje Salamander Shoe Store, 
25461 LorainAve.,telef. 241-6788

B. Gražulis prašo prieš atvyks, 
tant paskambinti ir patikrinti ar 
jis tuo laiku yra krautuvėje. Vi
sus vykstančiuoslus prašome ne
atidėliojant registruotis.

Beto galima registruotis abe
jose parapijose po lietuviškųjų 
pamaldų. Taip pat nuolat regis
truoja visi komiteto nariai. 

Clevelando Komiteto 
Organizacinė Komisija

* CLEVELANDO MIESTOBUR- 
MISTRĄ RALPH LOCHER’Į, kan
didatą perrinkimui Į burmistro 
vietą lapkričio 2 d. rinkimuose, 
remia abu didiejiClevelandodien
raščiai -- The Plain Dealer ir 
The Cleveland Press.

Nepriklausomo respublikono 
Ralph J. Perko štabo žmonės ti
kėjosi, kad bent The Cleveland 
Press pasirinks JĮ savo remiamu 
kandidatu. Pasirodo, kaddemor 
kratų partijos Įtaka Į Clevelando 
dienraščių redakcijas didesnė už 
respublikonų.

VARGSTANČIAM 
LIETUVIUI

(Atkelta iš 6 psL) 
Pažymėtina kad vajaus aukų rin
kėjai gaus nemokamus Įėjimo kon- 
certan bilietus. Įsidėmėtina, kad 
Vajaus vykd. k-tas laiku susiori
entavo, kreipdamasis Į dr. L, 
Kriaučeliūną bnti rinkliavos glo
bėju, mat, jo tėvas savo paskuti
nėj valioj skatino savo sūnų ne
užmiršti pavergtų brolių šalpos. 
Pagarba tėvui ir sūnui, kurie Įsi- 
sąmonljo Kristaus žodžius: "Ką 
padarysite vienam iŠ labiausiai 
reikalingų pagalbos, man pada
rysite". Palaima bus sulaukta 
iš Jo ir padėka iš sušelptųjų.

Tomis mintimis besivado- 
vaduaml turėtumėm susilaukti 
sėkmės šio rudenio Balfo vajaus 
pravedime. Kaip žinia, Balfo va
jus pradėtas spalio 15 d.

Leonas P. šulas

PERK FOR MAYOR FILATELIJOS KAMPELIS
A n o*)Antanas Bernotas______

JAUNIEJI RAŠO

BELGIJA išleido 6 primoka
mų kovai su džiova pašto ženklų 
seriją, kurioje parodyti žymių fla 
mandų *dailininkų darbai, vaiz
duoją vaikus. Čia dedame p. ženk
lą su Van Dyck paveikslu.

• Prieš miesto pajamų mokestį
• Užstos mažų nuosavybių savininkų 

investicijas
• Užtikrins visų piliečių visais laikais 

saugumą gatvėse
• Sustabdys landynių plėtimąsi
• Ištikimas visų tautybių bičiulis
• Bičiulis vyresnio amžiaus piliečių

X Ralph J. Perk
INDEPENDENT "PERK FOR MAYOR" COMMITTEE 

Nicholas Bucur, Camp. Co-ordinator, 10206 Clifton Blvd.

* J. A. URBONAS, DAYTON, 
Ohio prisiuntęs 5 dol. auką Dir
vos 50 m. sukakties proga, kar
tu atsiųstame laiške rašo:

"Dirvos laikraščio yra atlik
tas didelis nuopelnas lietuvybės 
labui. Gerb. K.S. Karpius Dirvą 
vairavo - redagavo tautiniu lie
tuvišku tiesiu keliu. Naujieji lei
dėjai, redaktoriai bei bendradar
biai, irgi Dirvą vairuoja lietuviš
koje tautinėje dvasioje.

Linkėtina, kad Dirva, gyvuotų 
ilgus metus. Toksai laikraštis 
mums lietuviams yra reikalin
gas".

LITHUANIAN VILLAGE — 
STAMBUS ĮNAŠAS LIETUVIŲ 
GYVENIME

Spalio 14 d. Lithuanian Vlllage 
b-vės vadovybė buvo sukvietusi 
vietinius lietuvių spaudos atsto
vus vakarienei, kurios metu 
b-vės pirmininkas J. Virbalis su
pažindino su nuveiktais darbais 
dabartiniu b-vės stoviu ir atei
ties planais.

Iš pranešimo ir bendro pasi
kalbėjimo eigos išryškėjo, kad 
lietuviai. jei tik turi prieš akis 
konkretų tikslą, gali suburtomis 
jėgomis daug ką padaryti. Vien 
per 5 Lithuanian Village b-vės 
gyvavimo metus užtrauktos pasko
los išmokėta apie 50 toks, dole
rių. Vien jau tas rodo, kad b-vė 
stovi ant tvirtų ekonominių pa
grindų ir akcininkai gali džiaug
tis padėję pagrindus j pajėgią 
lietuvišką bendrovę.

Šis momentas yra svarbus ir 
Įsidėmėtinas lietuvių bendruo
meniškame gyvenime. Be tvirtų 
ekonominių pagrindų neįmano
mas ir bendruomenės kultūrinis 
darbas. Tokiomis bendrovėmis 
besiremiančios bendruomenės 
laikosi tvirtai ne tik ūkiškai, bet 
ir kitose visuomeninio bei kul
tūrinio gyvenimo srityse.

Tai privalėtų Įsidėmėti visos 
kitos organizacijos.

Lithuanian Village b-vė savo 
penkmečio minėjimą atžymės ruo
šiamu balium, kuris Įvyks spalio 
30 d. Lietuvių salėje.

Prie Lith. Village b-vės veik
los, ateities perspektyvų ir jos 
Įnašo lietuvių kolonijos gyveni
me dar ne kartą teks sugrĮžti. 
Ypatingai todėl, kad visuomenėje 
tas klausimas nėra pakankamai 
gerai žinomas ir to klausimo 
reikšmė dar neišryškinta.

Ta prasme tiek b-vės vadovy
bės, tiek spaudos atstovų sutari
mas buvo naudingas ir prasmin
gas.

• 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 į Dirvos krau
tuvę (6907 Superior Avė.), 
kur randa didelį pasirinki
mą knygų, plokštelių, dro
žinių, audinių ir kt. prekių.

PIANINO PAMOKOS VAIKAMS 
nuo 4 metų amžiaus jų namuose. 

Skambinti L. Obelenytei-Gaižu- 
tienel telef.: 531-2211.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi Į V. Gied
raitį tel. 911-6835.

P A R D A V Ė J A

Importuoto maisto krau
tuvei. Nereikia prityrusios.

Tel. PR 1-1179.

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

Sir Anthony Van Dyck (rašėsi 
ir Vandyke, 1599-1641) gimė Ant_ 
verpene, Belgijoje. Turėdamas 
dešimt metų jau mokėsi tapy
bos pas vieną dailininką. 1619 m. 
stojo mokiniu pas garsųjį daili
ninką Rubensą ir netrukus jau 
pats pradėjo piešti. 1621 m. iš
vyko Į Italiją, kur susipažino su 
italų menu ir menininkais, ir ta
pė portretus ir paveikslus re
liginėmis temomis. Po penkių me
tų grĮžo namo ir buvo paskirtas 
karališkojo dvaro tapytoju (Bel
giją tada valdė ispanai). 1632 m. 
išvyko Į Londoną, kurtaippatbu
vo dvaro tapytoju. Ir Belgijoje, ir 
Anglijoje nutapė daug karališkų
jų šeimų bei didikų portretų, už 
ką jĮ anglai pakėlė Į bajorų luo
mą. Protarpiais grĮždavo Į Bel
giją, bet mirė Anglijoje. Jo pa
veikslų ir portretų gausu visuo
se didžiuosiuose meno muziejuo
se ir galerijose.

Helsinkio universiteto teisių fa
kultetą, bet greit perėjo Į kon
servatoriją. Nuo 1889 m, muzikos 
studijas gilino Berlyne ir Vieno
je. Nuo 1892 m. dėstė kompozi
ciją Helsinkio konservatorijoje. 
Nuo 1897 m. iki mirties jam buvo 
mokamas valstybinis išlaikymas. 
1901 m. pasitraukė iš konservato
rijos ir atsidavė tik kūrybai. 1904 
m. persikėlė Į Jarvenpaa, prie 
Helsinkio, kur ir gyveno visą lai - 
ką, tik retkarčiais* išvykdamas 
užsienin, daugiausia diriguoti sa
vo kūrinių. Nuo 1929 m. jau nie
ko nebekflrė. Parašė 7 simfo
nijas, keletą simfoninių poemų, 
daugiausia sekant suomių tautinĮ 
epą Kalevalą, kamerinės muzikos 
kūrinių, apie 40 dainų chorui ir 
apie 100 dainų solo. Taip pat vie
ną operą. Populiariausi jo kūri
niai yra Finlandia ir Valse tris- 
te. Siuitoj Karelia figūruoja ir 
lietuvis -- Gedimino sūnus kuni
gaikštis Norimantas.

***

ŠVEDIJA išleido trijų p. ženk
lų seriją su Visby miesto seno
viniais mūrais.

PORTUGALIJA išleido du paš
to ženklus, kuriais paminima 500 
metų sukaktis nuo Bragancos 
miesto Įkūrimo. Pašto ženkluo
se parodytas kunigaikštis Ferdi
nandas, antrasis to miesto valdo
vas.

Bragancos miestas yra šiau
rės rytų Portugalijos kampe, vi
sai prie Ispanijos sienos. Iš to 
miesto yra kilusi portugalų kara
liškoji įminė, valdžiusi Portu
galiją nuo 1640 iki 1853 metų ir 
Braziliją nuo 1822 iki 1889 me
tų. Pats miestas yra Tras-os- 
Montes provincijos sostinė. Ja
me yra išlikusi istorinė, kuni
gaikščių statyta katedra ir pilis 
Apylinkės gyventojai verčiasi že
mės ūkiu. Miestas nedidelis, tik 
apie 6000 gyventojų, bet garsus 
savo praeitimi.

SUOMIJA išleido du p. ženk
lus savo garsiam kompozitoriui 
Jean Sibeliui pagerbti.

Jean Sibelius (krikštytas Jo- 
han JuliusChristian vardais,1865 
- 1957) gimė Haemeenlinna vieto
vėje, Suomijoje. 1885 m. Įstojo Į

DIENINIS DARBAS

Dienos darbas namuose kar
tą Į savaitę. Rocky River piet
vakariuose.

Tel. 331-1734 
(110 - 112)

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. 
2119 VVEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000

Visby miestas (apie 15,000 gy
ventojų) randasi vakarinėje Got
lando salos dalyje. Pati Gotlan
do sala yra Baltijos jūroje Į ry
tus nuo Švedijos. Iš istorijos ži
noma, kad gotlandiečiai jau ži
loje senovėje palaikė prekybinius 
santykius su baltų tautomis ir tu
rėjo savo kolonijų Prūsijoje, Lat^. 
vijoje ir Estijoje. Tuose kraštuo
se gausu archeologinių radinių, 
kilusių iš Gotlando. Visby mies
tas žinomas jau iš XI amžiaus, 
kaip žydėjęs prekybos centras, 
XII amžiuje jis buyo vadovaujan
tis Hansos sąjungos miestas. 1361 
m. buvo užimtas Danijos kara
liaus Valdemaro IV. 1645 m. Got
lando sala atiteko Švedijai. Visby 
miestą supa milžiniškos Įtvirti
nimų sienos su apie 40 bokštų, 
kurių dauguma gerai išlikusios 
(pats miestas dabar daug ma
žesnis). Mieste daug senovės is
torinių pastatų: Šv. Marijos ka
tedra, pradėta statyti 1190 m. de 
šimt kitų senovinių bažnyčių,dau - 
guma jų jau sugriuvusios, domini - 
konų vienuolynas, Trojeborgo 
mūryti labirintai ir kt.

šv. Kazimiero Lituanistinės 
Mokyklos VIII skyriaus 

mokinio
RIMVYDO CEPULIO 
konkursinis rašinėlis

TAI BUVO 
ŠEŠTADIENIS

Jono automobilis buvo 
sugedęs, ii- jis turėjo auto
busu į darbą važiuoti. To
dėl jis gana anksti atsikėlė, 
nusiprausė, apsirengė ir, 
Skubiai pavalgęs pusryčius, 
nuėjo prie autobuso susto
jimo vietos. Palaukia apie 
dvidešimt minučių, ir auto
busas atvažiuoja. Jonas įli
pa pro duris. Pradeda ieš
koti pinigų, bet apsižiūri — 
nėra piniginės. Skubiai 
grįžta namo, suranda pini
gine miegamajam ant že
mės ir vėl bėga į autobuso 
stotį. Autobusas buvo ką 
tik atvažiavęs. .Jonas įlipo j 
vidų, užmokėjo šoferiui ir 
atsisėdo. Kai autobusas pri
važiavo prie fabriko, jis iš
lipo. Buvo pavėlavęs, tad 
skubėjo. Staiga paslydo ir 
parkrito ant šaligatvio. At
sistojus jam buvo labai 
sunku kvėpuoti. Autobuso 
šoferis pribėgo prie Jono ir 
atvedęs jį atgal į autobusą, 
paguldė ant ilgo suolo. Jo
nas užmigo. Kai atsikėlė, 
jis pamatė, kad atsidūręs 
ligoninėje. Daktaras priėjo 
prie jo, įleido jam į ranką 
vaistų ir pasakė, kad porą 
šonkaulių nulaužta.

Kambaryje, kur Jomis 
gulėjo, buvo kalendorius. 
Jis ilgai žiūrėjo j kalendo
rių, galvojo ir pagaliau pri
siminė, kad buvo šeštadie
nis. Taip, šeštadienis, ir 
fabrikas buvo uždarytas .. .

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
- KALENDORIUS _

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

SPALIO 30 D. LithuanlanVilla- 
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje,

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

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

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

LAKPRlClO 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 pa r. 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.

1966

SAUSIO 9 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos eglntė.

SAUSIO 29 D. Liet. Budžiams 
remti valdyba ruošia tradicinĮ 
blynų balių Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 5 D, Ateities klubo 
balius.

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

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

BALANDŽIO 3 D, A ukuro an
samblio metinis koncertas.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

♦ DIRVA VĖLUOJASI sugedus 
spausdinimo mažinai.

Nežiūrint visų kliūčių (didžiau
sia tai, kad sunku prisiprašyti 
atvykti spausdinimo mašinų spe
cialistus-mechanikus), darome 
viską, kad visos Dirvos laidos, 
kad ir pavėluotai, būtų skaityto
jams, platintojams ir skelbimų 
davėjams pristatytos.

Kemežaitė dainuos 
Kalifornijoje

Neužilgo kaliforniečiai išgirs 
jauną dainininkę Birutę Kemežai- 
tę, atvykstančią iš Chicagos. Ta 
proga būtų (domu trumpai paminė
ti jaunos dainininkės iki šiol nu
eitą kelią.

Kaip mėgėja solo pradėjo dai
nuoti dar Vokietijoje. Atvykusi Į 
JAV Clevelande dainavo lietuvių 
patengimuose ir atstovavo lietu
vius solo dainomis kitataučių pa
rengimuose. Tačiau su atsidėji
mu dainavimą pradėjo studijuoti 
prieš dešimt} metų persikėlusi 
gyventi Chicagon. Pirmasis dai
navimo mokytojas buvo operos so. 
listas Jonas Butėnas. Vėliau Įsto
jo Muzikos konservatorijon ir 
balsą lavino pas W. Clark. Pas
tarajam išsikėlus mokytojauti { 
New Yorką, pradėjo imti priva
čias pamokas pas Dino BigallJ, 
buvusĮ "Cavaleria Rusticana" 
kompozitoriaus Pietro Mascagni 
asistentą ir Chicagos Civic Ope
ros dirigentą. Per tą laiką teko 
gana daug dainuoti Chicagoje ir 
jos apylinkėse. Jaunimo Centre 
davė dainų ir arijų rečitali. Šiuo 
metu dainininkė ruošiasi koncer
tams amerikiečių publikai. Jos 
troškimas yra opera, pasiryžusi 
paruošti kelias pilnas operas ir

išleisti dainų plokštelę. Birutę 
Kemežaitę išgirsime Los Ange
les birutininkių Rudens Baliuje, 
kuris {vyksta šių metų spalio 23 
d., šeštadieni, 8 vai. vak. St. 
Nicholas Auditorium 2308 West 
3rd St., Los Angeles, CaL Įėji
mas su laimėjimu - dovana ir vai
šėmis 5 doleriai, nedirbantiems 
studentams ir pensininkams 3 do
leriai.

Dėl rezervacijų prašoma kreip
tis jas J. Peterienę, DU 3-7808 
ar pas S. Puikūnienę, 466-0721.

Visi maloniai kviečiami daly
vauti ir paremti birutininkiųlab
daringą veiklą vargstantiems lie
tuviams. (se)

AUKOS OIRVAI
I. Navickas, Cleveland.......4.00
K. Šimutis, Lemont............2.00
K. Ralys, Cleveland..............2.00
A. Cenfeldas, Union............3.00
V. Meiliūnas, New York..... 5.00
J. Kumpikas, Richmond Hill 4.00
K. Ceputis, Grand Haven .... 4.00
J. Velykis, Cleveland...........2.00
Bostono Jūrų Skautų Ne

muno Tuntas.................5.00
P. Simols, Chicago....... . ....... 1.00
A. Pilipavičius, Hamilton.... 1.00 
J. Slmonavičius, Montreal ..5.00 
J. Puikūnas, Los Angeles ... L 00 
O. Mitinąs, Fremont Cntr... 2.00
L. Mickevičius, Milwaukee.. 1.00
J. Adomaitis, Montreal........ 3.00
A. Braškys, Sudbury............5.00
T. Tallat-Kelpša,Chicago...5.00
M. Zdanis,Hollywood......... 5,00
J. Kuprėnas, Washington .... 1.00 
V. Mackevičius, Omaha.......2.00
H. Januzys, Morgan Hill... 1.00 
V. Petruškevičius, Cleve.... 4.00 
J.A. Urbonas, Dayton...........5.00
M. Janukaitis, Detroit......... 4.00
S. Kligys, Franklin Park......1.00

Sol. Birutė Kemežaitė

L. T. S-gos, Nottingham, Anglijoje, skyriaus 
valdybos sekretoriui

ANTANUI VESELGAI,

jo mylimam tėvui okup. Lietuvoje mirus, 
reiškiame gilią užuojautą.

Skyriaus valdyba
ir nariai

ALBINUI ČIUODERIUI

mirus, našlę Sofiją Čiuoderienę, dukras Ni
jolę ir Elvyrą bei jų šeimas giliai užjaučia ir 
kartu liūdi

Stasys Vidmantas

A. L. T. Sąjungos Los Angeles skyrius ir DIRVOS 
skaitytojai

DIRVOS 50 METU 
veiklos sukakčiai paminėti rengia

JUBILIEJINĮ VAKARĄ
kuris įvyks spalio 30 d. 8 vai. vak. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, 3356 Glendale Blvd. Los Ange

les 39, Calif.
Kviečiame visus Los Angeles lietuvius šiame jubi
liejiniame vakare dalyvauti.

Įėjimas ir vaišės: $2.5o, studentams $1. oo.

ALT S-gos Los Angeles skyr. valdyba 
ir DIRVOS skaitytojai

LATVIAI SVARSTYS RYŠIŲ SU 
KRAŠTU REIKALUS

Latvių Taryba Kanadoje spa
lio 16 d. susirinks savo posėdžiui 
Hamiltono latvių namuose. Die
notvarkėje, šalia kitų reikalų, bus 
nuodugniai svarstomas ir ryšių 
su kraštu reikalas. Tą reikalą iš
keliant, latvių laikraštis Laiks 
(spalio 13 d.) rašo:

"Iš vienos pusės suprantam, 
kad negali nutrūkti ryšys su lat
vių tauta, nešančia okupacijos jun- 
gąjr jaunimu. Iš kitos gi pusės 
nuolat kyla karštos diskusijos, 
kai iškyla klausimas, kokiu bū
du tuos ryšius palaikyti, kokie 
ryšiai pageidaujami, kokie ne. 
Kas paliktina kiekvieno asmens 
nuosprendžiui, ir kur asmens 
reiškimąsis paliečia visuotinus 
ir tautos interesus.

Neišspręstas, pvz., lieka klau
simas, kaip su kelionėmis 1 kraš
tą. Taigi aišku, kad Taryba nega
li palikti neišsprendus ir nefor
mulavus atsakymų {tuos klausi
mus".

Be to, latvių Taryba svarstys 
kultūrinius ir jaunimo klausi
mus.

Beverly Shores 
lietuvių Klubas

J
Michigano ežero pakraštyje, 

smėlio kopose (Sąnd Dunes) yra 
lietuvių tirštokai apgyventa vie
tovė Beverly Shores. Čia jau nuo 
seniau Chicagos lietuviai turėjo 
savo vasarnamių. Prieš dešimt} 
metų {steigtas Amerikos Lietuvių 
klubas. Nariai ne tik susipratę 
lietuviai, bet ir Įtakingi vietos 
gyventojai. Jau nekartą čia lietu
viai kandidatavo Į politines bei 
administracines tarnybas.

Spalio 2 d. tas klubas iškil
mingai minėjo savo dešimtme
ti Jonynų vasarvietėje. Pirm. Ge
diminas Kačianauskas priminė, 
kad nežiūrint klubo menko narių 
skaičiaus (šiais metais 46), jie 
kasmet rengia Vasario 16minėji
mą ir surenka arti $1,000 ALT. 
Aukomis remia Vasario 16 gim
naziją, Balfą, Lituanistinę mo
kyklą, rezoliucijų komitetą. Pa
rašė laiškų Lietuvos laisvinimo 
reikalu JAV Prezidentui ir dele
gacijai prie JungtiniųTautų.Tal- 
pino atitinkamo turinio straips
nių vietos amerikiečių spaudoje. 
Parėmė prof. KairJ ligoje ir Lie
tuvių žygf Washngtone.

Vietoje klubas pavyzdingu lai
kymusi užsitarnavo pagarbą vie
tos gyventojų bei miestelio ad
ministracijos.

Per dešimtj metų klubui pir
mininkavo: Vaitkus, Jakaitis,
Kriščiūnas, Jonynas, Rulis, Mil
dažis ir dabar Kačianauskas.

Minėjimo meninę programą at
liko Stephens trio ir Aldona Va- 
leišaitė.

I minėjimą atsialnkė ir JAV kon 
greso narys iš Alaskos Ralph Ri- 
vers. Jis yra vietos lietuviams 
labai reikšmingosvalstybiniųpar■ 
kų pakomisljos pirmininkas ir 
čia turėjo progą išgirsti nuomo
nių dėl planuojamo valstybinio 
parko įsteigimo Sandūnuose.

V.A. Račkauskas

PAS KANADOS 
LIETUVIUS

Rodney-Tilsenburgo apylinkė
se yra per keturiasdešimt lietu
vių ūkininkų auginančių tabaką. Po 
II-jo Pas. karo naujieji ateiviai 
čia rado jau keletą lietuvių ūki
ninkaujančių tabako ūkiuose. Uo
liai padėjo jiems tabaką nuimti. 
Po kelių metų patys nusipirkę 
tokius ūkius, ėmėsi šio pelningo 
amato. Atrodo, kad rūkymo pavo
jingumas sveikatai jiems nesuda
ro sunkumų. Kiek blogiau su dar
bo jėga. Naujųjų ateivių iš Euro
pos nėra. Seniau atvykę jau Įsikū
rė ir patys reikalingi darbininkų 
derliui nuimti.

Prie West-Lornes prieš dešim
ti metų tabakini ūk} Įsigijo Dirvos 
skaitytojas naujasis ateivis Alek
sa s Kojelaitis. Sukūrė šeimą ir 
sėkmingai augina tabaką. Šiais 
metais nuėmė 27 kilnas. I vieną 
kilną telpa apie toną tabako. Už 
svarą gauna apie 50 c. Bet blogiau
sia su darbininkais. Naujųateivių 
nėra, o prašalaičiai ateina, išsi
miega, gerai papusryčiauja, išei
na {laukus, pasidairo ir pareiškia 
kad jiems čia nepatinka ir keliau
ja toliau, nors jiems siūloma už 
darbo dieną $16 dolerių.

Kitas nervus veikiantis fakto

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

V.A. Račkausko nuotrauka

Ko*p! Neo-Lithuania filisteris Martynas Račys Tilsenbųrge, Ka 
nadoje, prie savo motelio su dukra Jūrate (kairėje) ir Marta Rač 
kauskiene.

rius, tai oras. Tabakas labai jaut
rus. Menklaūsia šalna j{ pakanda. 
Pradžioje jis reikalingas lietaus, 
vėliau sauso, saulėto oro. Gal 
dėlto daug kas iš lietuvių metė 
tabako auginimą ir verčiasi ki
tais būdais. Štai Dirvos skaity

tojas, Korp! Neo-Lithuania filis
teris Martynas Račys Įsigijo mo
teli Tilesnburge ir be didesnių 
rūpesčių gražiai pragyvena, iš
leidęs dukreles 1 mokslus ir už 
vyrų.

V.A. Račkauskas

■ Liaį

AR JŪS ŽINOTE KAS yra ČIKAGAS PIECIŠI? 
Ar matėte kada ANTRĄ KAIMĄ? Garantuojame, 
jog negirdėjote jų kartu!

Š. m. spalio mėn. 23 ir 24 dienomis,' Chicagos 
Baleto Mokykloje-Teatro salėje, 2515 W. 69th St., 
Įvyks bendra, speciali, programa, kur Latvių CIKA- 
GAS PIECIŠI, jau virš keturių metų veikianti hu
moro ir muzikos grupė, bendromis jėgomis su ANT
RU KAIMU, pasirodys lietuvių visuomenei.

Turėtų būti skanėstas.
Pasirodymai statomi kabaretinėje formoje ir 

publika bus priimama nuo 8 v. v., šeštad. ir nuo 6 v. 
v., sekmad. Įėjimui reikalingos rezervacijos, dėl ku
rių prašome skambinti N. Stakauskienei, PR 8-6804, 
iki 9:30 v. v. Įėjimo kaina $2.50.

Beverly Shores Amerikos Lietuvių klubo septyni nariai išbuvę klube nuo pat įsikūrimo. Iš kairės: 
Brashys, Brashienė, Kriščiūnas, klubo pirmininkas Kačianauskas, Kriščiūnienė, Lickienė, Borchertas 
ir dr. Juozaitis. V.A. Račkausko nuotrauka

JSRĄUSTUVE
6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohk 44103 

Phone (2)61 431-6344

• Priima užsakymus iš visų miestų Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu
liariuose ir languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.
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