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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
i

R0DEZI10S BYLA
KETVIRČIO MILIJONO BALTŲJŲ NORAS IŠ
LAIKYTI SAVO EGZISTENCIJĄ IR KARTU 
KETURIŲ MILIJONŲ JUODŲJŲ GERBŪVĮ SU
KĖLĖ SĄMYŠĮ PASAULIO VIEŠOJE OPINIJO
JE. — DEMOKRATIJOS PRINCIPŲ ĮGYVENDI
NIMO REIKALAUJA TIE, KURIE JUOS KIEK

VIENĄ DIENĄ PRIEVARTAUJA.

Meškauskas ----------------------------- Vytau ta s

"Mind how you go" — su tokiu 
patarimu eiti atsargiai, su kuriuo 
britų motinos išleidžia savo vai- 
kus’J gatvę, D. Britanijos premje
ras Harold Wilson išlydėjo Rho
desijos ministerį pirmininką Ian 
Smith iš Londono. Smith Londone 
prašė to, ko kitos buvusios bri
tų imperijos dalys jau seniai ga
vo, būtent, nepriklausomybės. Ir 
Londonas tikrai būtų seniai pa
tenkinęs tokį Rhodesijos pageida
vimą, jei tos kolonijos vyriausybė 
pasižadėtų laikytis demokratinių 
valdymosi principų. Mat, iki šiol 
tas kraštas yra valdomas taip, 
kad ten įtaką į valdžią turi tik 
250.000 baltųjų gyventojų mažu
ma. 4 milijonai negrų valdyme 
balso neturi. Tokiu būdu, Londo
nas, bent iš pirmo žvilgsnio, už
ėmė labai kilnią poziciją. Tačiau 
kiek ilgiau prie tos bylos susto
jus, ateina ir kitų minčių. Pradė
ti jausti simpatijos ir tiems 
250.000 baltųjų ; kuriems "tikra 
demokratinė santvarka" jųkrašte 
reikštų, jei ne fizišką mirtį, tai ' 
bent ūkinės egzistencijos sugriu1- 
vlmą ir tremtį iš krašto, kurį jie 
patys sukūrė.

Jau pats Jęrašto vardas rodo jo 
kilmę. Jis taip pavadintas britų 
valstybininko Cecil John Rhodes 
(1853-1902) garbei. Pirmieji euro^ 
piečiai šioje pasaulio dalyje — 
portugalai ir britai su būrais — 
čia nerado jokių civilizacijos žy
mių. Gyventojų iš viso buvo ma
ža ir tie buvo visai primityvūs 
klajokliai. Tik baltieji naujakū- 
riai čia sudarė sąlygas pastoviai 
įsikurti ne tik naujiems imigran
tams iš Europos, bet ir negrams, 
kurių pusė milijono atvyko visai 
neseniai, ieškodami darbo.

Kitose buvusiose kolonijose, 
kur baltųjų buvo visai maža ir kur 
čiabūvių kultūros lygis buvo aukš
tėlesnis, tokios problemos nebu
vo. Valdžią reikėjo perduoti dau
gumai artikriautiems.kurieaiš- 
ldnosi kalbą tos daugumos vardu, 
ir byla buvo pabaigta. Rhodesijo
je yra kiek kitaip, baltųjų mažu
ma ten yra tokia stipri, kad ji be 
jokio vargo susitvarko su 4 mi
lijonais juodųjų dauguma, kuri 
čia turi daug geresnės pragyve
nimo ir kultūrinio vystymosi są
lygas negu daugumoje visai nepri
klausomų negrų valstybių. Kaip 
žinia, ten viešpatauja žiaurios 
diktatūros.

Prasidėjus nepriklausomybės 
judėjimo laikams, iš pradžių bu
vo manoma, kad tarp juodųjų ir 
baltųjų gyventojų bus galimas

-- Ar tu, mažyti, tikrai žinai ką darai?!

kurių nereiktų užmiršti. Ir jų 
koks nors modus vivendi. Rhodesi - Šviesoje geriausia politika būtų 
ja, kuri anksčiau buvo žinoma nulieti keletą krokodilų ašarų 
kaip autonominė Pietų Rhodesijos ir tiek, jei to būtinai reikalau- 
kolonija, buvo bandyta federaci- ja atstovaujamų kraštų vidaus po
jos būdu sujungti su šiaurinės 
Rhodesijos ir Nyasalandprotekto
ratais, tačiau tos federacijos die
nos buvo neilgos. Rhodesijos bal
tiesiems pasidarė aišku, kad no
rėdami pasilikti savo krašte, jie 
turi laikytis tokios valdymo for
mos, kuri jiems duotų krašto 
kontrolę.

Bet tas jų noras, kuris praktiš
kai kuriam laikui patikrintų ne tik 
jų, bet ir juodųjų gyventojų ger
būvį, nesutinka su pasaulio ’vie- 
šiosios nuomonės' pažiūra, kuri 
reikalauja demokratinės sant
varkos tuojau pat. Jungtinės Tau
tos 107 balsais prieš du (P. Afri
ka ir Portugalija) pasisakė prieš 
nepriklausomybės davimą Rho- 
desijai. JAV delegatas Arthur 
Goldbergas sveikino Azijos-Af- 
rikos valstybių iniciatyvą tokios 
rezoliucijos priėmimui.

Tokią laikyseną galima būtų 
sveikinti, jei tai būtų bendros, 
— ne tik teoriškos, bet ir prak
tinės JAV politikos išraiška. De
ja, Goldbergas visai nenori atsi
minti, kad Sovietų sąjungoje yra 
net penkiolika "liaudies" respub - stabdyta pažanga Rhodesijoje ir 
likų, kurios tikrai galėtų nepri
klausomai ir demokratiškai tvar
kytis, jei nebūtų rusų paverg
tos. Tačiau apie tai nė žodžio. 
Skubinamasl pasmerkti Rhode
sijos baltuosius esą dėl to; kad ne
norima atiduoti iniciatyvos ko
munistiniam blokui! Dėl tos pat 
priežasties D. Britanija pati no
rinti iškelti Rhodesijos tolimes
nio likimo klausimą Jungtinėse 
Tautose. Mat, Rhodesija gali 
pati pasiskelbti nepriklausoma 
ir britaf neturi galimybių to for
malaus 'valstybės išdavimo ak
to' numalšinti ginklu. Iš kitos 
pusės, nieko nedarymas tuo at
veju pablogintų britų santykius 
su kitom buvusiom kolonijom ir 
ko gero galėtų privesti prie Af
rikos juodųjų švento karo prieš 
Afrikoje dar esantį baltųjų val
dymą, kuris būtų komunistų iš
naudotas.

Geriau informuoti asmenys to
kios įvykių raidos galimybėmis 
netiki. Juodieji afrikiečiai turi 
dar mažiau galimybių susitvar
kyti su Pietų Afrikos baltaisiais 
negu arabai su Izraeliu. Nepai
sant žmonių skaičiaus persva
ros, arabai iki šiol nieko nesu
gebėjo padaryti Izraeliui. Nieko 

gero negalima tikėtis ir iš Jung
tinių Tautų akcijos. Kaip atsi
mename, Jungtinės Tautos kovo- 
jo su Tshombės Katangos pro
vincija tam, kad ... tąpatjTshom- 
bę padarius visos Kongo valsty
bės premjeru. Saujelė baltųjų 
profesionalų karių, pasamdytų 
Tshombės vyriausybės, lengvai ęu 
sidorojo su komunistų sukursty* 
tais sukilėliais. Tai yra faktai.

litikos sumetimai.
Rhodesijos byla sukelia įdomių 

istorinių paralelių prisiminimą. 
Jei Rhodesija pasiskelbtų nepri
klausoma, ji būtų antra britų ko
lonija tai padariusi vienšališku 
aktu. Pirmoji --Jungtinės Ame
rikos Valstybės. Bet kai tos pa
siskelbė nepriklausomomis, nie
kas nekėlė klausimo ar ji tvarky
sis demokratiškai ar ne. Teore
tiškai galimas atvejis, kad to 
meto JAV gyventojus sudarė neg
rai vergai ir indėnai, kurie netu
rėjo jokių teisių. Dėl to Chicagos 
Tribūne pastebi, kad JAV dele
gatas A. J. Goldbergas, žadėda
mas 'visą reikalingą pagalbą bri
tų karūnai' kovai prieš tos kolo
nijos nepriklausomybės troškimą, 
faktinai pasisako prieš tokius ko
votojus už JAV nepriklausomybę, 
kaip Thomas Jefferson, Ben 
Franklin, John Hancock ir kitus, 
kurie dabar būtų Goldbergo nusi
kaltėlių sąrašuose. Tai tik paro
do, kaip sunku pasaulį tvarkyti 
pagal iš kalno priimtus principus. 
Demokratijos vardu turi būti su-

už tai pasisako valstybių dauguma, 
kurios pačios nepripažįsta demo
kratinių principų pas save namuo
se.

Pone Prezidente:

JAV senatorius Kari B. Mundt

Rašau šį laišką keletą valandų 
po mano atvykimo čia, kad iš
aiškinus mano poziciją ir nusi
statymą tų įvykių atžvilgiu, J ku
riuos ir aš buvau įjungus.

zidentui Hector Garcia - Go- 
doy.

* TIBETE prieš kiniečius oku
pantus sukilo Hampas gentis. Su
kilėliai užpuldinėja komunistų 
vilkstines, vykstančias J Indijos 
pasienį.

* SOVIETŲ ginklų pristatymas 
Indijai pilnumoje išpildytas. In
dai sako, kad sovieul nebuvo nu
traukę ginklų siuntimą net kon
flikto su Pakistanu metu.

National Review žurnalas 
spalio 19 d. laidoje paskelbė 
pagrindinę laiško dalį apvilto 
ir politikų! šalį nustumto ka
rio. Tai generolas Wessin y 
Wessln, buvęs DominikųRes
publikos karo mokyklos vir
šininkas, laišką parašęs iš 
Miami Springs, proviz. pre-

Komiteto Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti koordinatoriai spalio 7 d. buvo pakviesti į jungtini 
LB Tarybos ir VLIKo prezidiumų posėdį painformuoti apie lapkričio 13 manifestaciją New Yorke. Visi 
posėdžio dalyviai entuziastingai pritarė KLNA darbui. Nuotraukoje posėdžio dalyviai. Sėdi iš kairės: dr. 
P. Vileišis, K. Bielinis, V. Volertas.prel. J. Balkonas, V. Sidzikauskas, A. Simutis, S, Lūšys, B. Bieliu- 
kas. Stovi: J. Audėnas, J. Pažemėnas, dr. K. Čeginskas, dr. Br. Nemickas, R. Kezys, A. Mažeika, J. 
Miklovas ir A. Gureckas. R. Kisieliaus nuorauka

IAV SENATORIUS KARL B. MUNDT KALBĖS 
LAPKRIČIU 13 MANIFESTACIJOIE

Senatorius Kari B. Mundt 
pranešė Komitetui Lietuvos 
Nepriklausomybei Atstaty
ti, kad jis pritariąs Pabal- 
tiečių siekimams ir sutin
kąs būti kalbėtoju Madison 
Square Garden manifesta
cijoje. Šen. Mundt nėra ei
linis politikas. Jis ilgiau ne
gu betkuris kitas respubli
konas eina senatoriaus pa
reigas JAV Kongrese. Gi
męs ir išėjęs mokslus Pietų 
Dakotos valstijoje, Mundt 
Įsigijo magistro laipsnį Co- 
lumbia universitete New 
Yorke. Jis priklauso dauge
liui mokslinių draugijų: 
Delta Sigma Rho, Pi Kappa 
Delta, Tau Kappa Alpha ir
1.1. Mundt gavęs garbės 
daktarato laipsnius iš Ri- 
der, Trentono kolegijų, St. 
John’s universiteto (Jąmai. 
koje) ir iš Huron kolegijos.

Mundt kuri laiką dėstė 
ekonomiką, psichologiją ir 
socialogija Madison Wis-

Dominikų tauta žino, kad tik 
dėka mano lojalumo kraštas ne
buvo komunistų visiškai pasi
glemžtas.

Pagrindinės karinės garbės 
samprotis neleidžia man užimti 
generalinio konsulo vietos Miami 
Ir tarnauti vyriausybei, panaudo
jusiai svetimas karines pajėgas, 
kad privertus mane išvykti eg- 
zllin. Apie tai aš jau pranešiau 
generolui Alvlnui (Brazilų) ir ge
nerolui Palmer (JAV), kai jie in
formavo mane apie tą naują pa
skyrimą.

Tą pačią popietę, kada gene
rolai Alvin Ir Palmer pranešė, 
kad aš privalau išvykti ir kada 
amerikonų armijos leitentantas 
uždraudė man pareiti namo pasi
imti rūbus ir pasą, aš jau apsi
sprendžiau nebetarnautl šiai vy
riausybei nei Miami nei kur ki
tur.

Niekuomet neįsivaizdavau, kad 
mano turimo rango karininkas 
galėtų būti pilnoje uniformoje nu-

(Nukelta į 2 psl.)

consin kolegijoje.
Oratorija jam nesvetima. 

25 metų eigoje jis yra kal
bėjęs visose 48 Jungtinėse 
Valstybėse apie žemės tur
tų išsaugojimą, švietimą, 
amerikonizmą, užsienio po
litiką ir vidaus reikalus. 
Taip pat kalbėjo Kanadoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Va
karų Europoje, Turkijoje,
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Egipte ir Irake. Senatorius 
Mundt ii- plunksnos žmogus, 
bendradarbiaujant Readers 
Digest, American Legion, 
Colliers, U. S. Ne\vs & 
World Report, Christian 
Advocate, Vitai Speeches, 
Catholic Educator, Yale 
Political, Khvanis Magazine 
ir kituose žurnaluose.

.1938 m. Mundt buvo iš
rinktas į Kongresą. Jis at
stovavo respublikonus At
stovų Rūmuose dešimt me
tų. 1948 m. jis buvo išrink
tas atstovauti Pietų Dako- 
tą Senate. Mundt buvo du 
kart perrinktas. Kongrese 
jis domėjosi ir rėmė sekan
čius dalykus; tarptautines 
švietimo ir kultūros organi
zacijas, paruošdamas pro
jektą San Francisco Char- 
tai (H. Res. 215, The United 
Nations Educational, Scien- 
tific and Cultural Organi- 

.zations). Jis paruošė ir rė
mė Amerikos Balso steigi
mo Įstatymą 1948 metais. 
Senatorius Mundt, būdamas 
Atstovu Rūmų užsienio rei
kalų komisijos nariu, aplan
kė 20 Afrikos, Azijos ir Eu
ropos valstybių. Jis aplankė 
ir Rusiją,jo pakomisė buvo 
pirmoji po 1939 m., kuri sa
vo lėktuvu buvo įleista Ru

si.jon. Po ilgos ir rimtos ke
lionės po Rusiją jo pakomi
sė padarė pranešimą Prezi
dentui, Valstybės ir Karo 
departamentams apie savo 
įspūdžius ir pastabas, ofi
cialiai pasireiškiant prieš 
JAV "pataikavimo rusams 
politiką". Mundt buvo Se
nato delegacijos dalyvis 
NATO tarptautinėje parla
mentarų konferencijoj 1961 
m. ir 1962 metais.

Senatorius Mundt yra 
"Pažink Ameriką savaitės" 
pradininkas.. Jis taipogi 
steigė "Ali American Con- 
ference to Fight Commu- 
nism” ir "Americans for 
Constitutional Action".

KLNA centras tiki, jog 
Senatorius Mundtas kompe- 
tetingai prabils mūsų var
du lapkričio 13 d. manifes
tacijoje.

Algirdas Budreckis
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LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIJŲ BELAUKIANT
Kiekvienas kraštas, kiekviena 

tauta turi savo kančių, savo tra
dicijų ir savo garbės kelią, nu
žymėtą kovų, laimėjimų ar pra
laimėjimų datomis.

Lietuviai yra viena iš tokių tau
tų, kuri nekartą kitų tautų ir kai
mynų buvo marinta, bet Lietuvos 
valstybės dvasia išliko gyva.Tau
ta ėjo sunkiu kryžiaus keliu, ty
liai kentė, kūrė ir kovojo už ne
priklausomą politini gyvenimą. 
Laisvės troškimas brendo, stip
rėjo ir tautos pastangos didėjo, 
kol pagaliau lietuvis pakilo ir su
traukė priespaudos grandinę, iš
laisvino tautinj gyvenimą iš sve 
timos valstybės jungo ir {galino 
mūsų tautos būdo ir kultūros savy 
bėms laisviausiai pasireikšti ir 
prilygti kitoms jau seniai laisvė
je gyvenančioms tautoms bei su 
jomis rungtyniauti.

Ir taip 22 laisvės metus gyveno
me lyg po atviru dangum, nepa
galvoję apie galimą nepriklau
somybės mirtį, tikėdami, kad 
sunkiai prisikėlę amžinai gyven
sime lengvai, be baimės, kol ne
tikėtai pajutome, kad mūsų tau
to? laisvei vėl ’gręsia pavojus, 
nes tarptautinės politikos {vykiai 
komplikavosi, sukeldami rūpes- 
t{ mažosioms tautoms.

Istorija kartojasi.' Dabar vėl 
nebeturime savo valstybės. Tau
ta neša dar žiauresnj komunisti
ni jungą. Dabar vėl gyvename 
politinių tarptautinių problemų 
sutemas. Mus pasiekia Maskvos 
vadovaujamas komunizmas pul
damas visais frontais laisvą pa
saulį, kuris laiku jo nepažinęs, 
jo grėsme neįtikėjęs leidžia vis 
plačiau įsitvirtinti, nes jo skver - 
bimąsis nukreiptas Į politini, 
ekonominj, socialini ir kultūrinį 
visų laisvų kraštų gyvenimą, ne- 
vien brutalia jėga, o ir taikiu 
būdu.

Todėl mūsų tautinė paskirtis 
reikalauja dar Įsilieti { gyvą lie
tuvišką judėjimą, jį palaikyti, 
papildyti jaunomis jėgomis, 
jiems perduoti tą tautinio pri
klausomumo jausmą, tautinį są
moningumą.

Ne vienas vyresnės kartos vei
kėjas, besirūpinąs Lietuvos iš
laisvinimu, kartais tyliai ir net 
garsiai, kaip savo Jąiku dr. Ba
sanavičius, pagalvoja: "Mes sa
vo dienas jau baigiam. Būtų leng

viau, jei mūsų Lietuva, kurios 
atgimimui tiek darbo ir kovos 
padėta, turėtų ilgas gaivintojų, 
gynėjų ir gelbėtojų eiles. Mums 
seniams, žilaplaukiams būtų leng
viau J kapus žengti, jei visi Lie
tuvos vaikai susispiestų į krūvą 
Tėvynę galbėti", — (Basanavi
čius, 1916 m. liepos 1 d.)

Tokios mintys ateina tada, kai 
žiauri mirtis atima vieną po ki
to savo tautai atsidavusius rei
kalingus darbuotojus, kai tenka 
jų vieton dairytis naujų jėgų.

dos ir rezoliucijų, bet ir tarp
tautinių žygių, tarptautinės spau
dos, radijo. Tuo žygiu ir bus at
kreiptas didesnis laisvojo pasau
lio dėmesys, kad lietuvių tautai 
daromoji skriauda būtų iškelta ir 
atitaisyta. Tai bus masinis pro
testas prieš Lietuvos pavergimą.

Šių jaunuolių planus apsvars
tę pripažino ir nuoširdžiai remia 
visos lietuvių organizacijos, visa 
Lietuvai laisvės siekianti mūsų 
spauda ir kiekvienas patriotas lie • 
tuvis.

Lapkričio 13 manifestacijos koordinatoriai bei kitų tautybių atstovai
^e^r.a,me posėdyje* Iš kalrės: A. Mažeika, R. Kezys, A.' Sniečkus ir 

_ -..z :-z. R. Kisieliaus nuotraukaJ. Miklovas.

Tačiau, dideli posūkiai gyveni
me dažniausia būna staigūs, neti
kėti, nenumatyti. Štai, New Yorko 
jauni vyrai, keli iš jų net Lietuvos 
nematę, ilgai stebėję lietuviųpo- 
litinl bei kultūrinj gyvenimą, il
gai brandinę savus planus ir su
manymus, nutarė ir paskelbė 
juos viso laisvojo pasaulio lie
tuviams, prašydami jų planams 
pritarimo ir vispusiškos para
mos bei talkos. Jie suruošė sėk
mingą žyg{ { Washingtoną. Jie 
ruošiasi dar didesniam žygiui 1 
Jungtines Tautas, masinei de
monstracijai Madison Square Gar a 

den, kur telpa 20.000 žmonių, ma
sinei eisenai New Yorko mieste. 
Bus siunčiamos delegacijos pas 
svetimų valstybių atstovus.

Lietuvos laisvės kova yra vi
suotina. Jai reikalinga ne vien 
savų organizacijų, radijo, spau-

Negali likti abejinga ir lietuvė 
moteris, žinodama, kaip gimto
joj žemėj kovoja sesė prieš oku 
panto režimą, griaunanti mūsų 
kultūrą, slopinant} kūrybą, ati
mant} iš jos moters ir motinos 
teises. Okupantas gerai žino, kiek 
moterys turi {takos kraštui ir 
bijo to, žinodamas, kad jų tarpe 
mažiausia yra komunizmo ša
lininkių, nepasitiki jomis. Todėl 
garbinga lietuvės moters parei
gų supratimo praeitis ir pa
vergtoj tėvynėj esanti skaudi da
bartis Jpareigoja mus, gyvenan
čias laisvame pasaulyje, būti są
moningomis lietuvybės gynėjo
mis, palaikytojomis ir tautos atei
ties kūrėjomis. Dalyvauti orga
nizacijose, kurios daug prisideda 
prie Lietuvos bylos kėlimo savų 
ir svetimųjų tarpe, aukoti savo 
poilsio laiko ir pajamų dalį Lie-

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Ką liepsna, ir tik liepsna teikia maistui..,
tą liepsna teikia ir Stroh’s,

Joks kitas amerikoniškas alus neda
romas liepsnoje. Tik Stroh’s. O kodėl ? 
Labai paprastai. Ką liepsnos prisilie- 
tėjimas teikia gerai mėsai... liepsna 
teikia Stroh’s skoniui. Darymu betar
pe liepsna išgauna geresnio skonio iš 
visų priedų, dedamų j alų.

Tai tradicinis Senojo Pasaulio bū
das darant gerą alų. Jūs jaučiate skir
tumą. Iš pirmo karto. Po to, nesvar
bu, kokį alų būtumėte vartoję, daug 
galimybių, kad pereisite į Stroh’s. 
Tai todėl, kad Stroh’s yra vienintelis 
amerikoniškas alus su liepsnoje dary
to alaus skoniu.

A.

tuvos laisvinimo kovai remti.
Ir šis didis mūsų jaunųjų vyrų 

pradėtas žygis neapseis be lietu
vės moters pastangų, vispusiškos 
talkos ir materialinės paramos. 
Nežiūrint, kur begyventume, š.m. 
lapkričio 13 dienai ruoškimės vyk- 
ti j New Yorką dalyvauti aukščiau 
minėtuose žygiuose, suteikim vi
sas galimybes ten vykti mūsų jau
nimui ir nedelsiant atiduokime 
savo piniginę, kad ir kukliausią 
auką Komitetui Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti, 29 West 
57 Street, New York, N.Y. 10019, 
10 aukštas.

Ta proga reikia priminti ir tų 
planų iniciatorius, kurie sudaro 
vykdomąjį komitetą: A, Mažeika 
— pirm., Alg. Budreckas, R. 
Kezys, J. Miklovas ir A. Snieč
kus su garbės pirm. prel. J. Bal
konu priešaky.

E. Čekienė

APVILTO KARIO
LAIŠKAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 

gabenus {aerodromą ir išsiųstas 
užsienin ginklu grąsinant.

Amerikonų reprezentantas,{sa
kęs mano deportaciją iš Domini- 
kų krašto tokiu pažeminančiu bū
du, sudarė skaudų smūgj kovai už 
demokratinę santvarką Vakarų 
Hemisferoje. Ar galite Įsivaiz
duot pasėkas tokių OAS ir JAV 
vyriausybės veiksmų {Lot. Ame
rikos karius?

Ar tikite, kad Lotynų Ameri
kos karininkai ir kareiviai kovos 
su komunizmu, žinodami, kad už 
tai bus atlyginti išmetimu iš savo 
krašto ir nuštojimu karinės kar
jeros?

Kai amerikonų kariai atvyko E 
Domini kų Respubliką po to, kai 
mano vadovaujami kariai atlai
kė komunistų atakas, žudynes ir 
puolimus, aš niekad neįsivaizda
vau, kad bendri tikslai kovoje su 
demokratijos priešais privers iš - 
mesti mane iš krašto tokiu būdu, 
kuris vargu gali pasitarnauti 
tiems, kurie sakosi vadovaują Va 
karų pasaulio išsilaikymui.

Atsiradau Miami be paso ir be 
pinigų, su rūbais, gautais iš ka
rių Panamoje, tačiau turiu dar 
savo garbę ir vardą. Vyrai, kovo- 
ją už idealus, nesunaikinami, net 
jei jie ir yra fiziškai suniokoti, 
bet idealai lieka nepaliesti.

Visuomet buvau garbingu ka
riu, ką gerai žino JAV saugumo 
organai, iešką visokių duomenų 
mano reputacijai suniekinti.

Dabar esu priverstas prarasti 
savo namus ir baldus ir persi
skirti su Šeima.

Kad aprūpinti šeimą ir pradė
ti gyvenimą iš naujo, turiu rem
tis savo teise { pensiją, ištar
navus 25 metus savo krašto ka
riuomenėj.

Išvarymas iš krašto yra lydi
mas liūdnų pasėkų demokratijos 
tikslams. Kaip Dominikų karys, 
gerbiąs save ir savo kraštą, 
prisiims atsakomybę, kai ko
munistai vėl užatakuos galuti
nai savo pergalei pasiekti?

šiuo metu pasaulis kovoja, kad 
išsilaikyti prieš komunizmo už
mačias ir kiekvienas kraštas yra 
reikalingas vyrų, norinčių apgin
ti demokratijos tikslus. Kai tokie 
vyrai naikinami kad patenkinus 
politines ambicijas ir pataikavus 
komunistams, einama prie tota
linės pražūties.

Ši deportacija liks gėdingu pus ■

Be žodžių...

lapių Dominikų Respublikos poli
tinėje istorijoje; ir tų vyriausy
bių galvų, kaip jūs, kurios atsa
kingos už šį veiksmą. Joks domi
nikonas neliks nežinąs tokio bai
saus veiksmo, ir ateis diena, ka
da tiesa susidurs akis 1 ak} su 
išdavyste ir apgaule.

Kartoju, kad negaliu priimti 
konsulo posto, nes tai {statytų 
mane apgautos Dominikų demo
kratijos tarnybon, tai būtų nelo
jalumas iš mano pusės narsių 
karių atžvilgiu, stovėjusių šalia 
manęs tų tragiškų dienų metu, 
kai kraujas liejosi Dominikų 
žemėje.

Negaliu išduoti kariuomenės, 
tai botų bailumas iš mano pusės. 
Negaliu apleisti Dominikų žmo
nių, tai būtų lygu apleidimui Du- 
artės, Sancheso ir Mellos ide
alų. Lygiai kaip negaliu atsukti 
nugaros Amerikos demokratijai, 
nes tai atidarytų duris komuniz
mui, siekiančiam sunaikinti mū
sų gyvenimo būdą.

Turime tarti, kaip tai darė ge
nerolas Juan Sanchez Ramirez 
mūšyje už Palo Hincado, kai jo 
kariai traukėsi Napoleono spau
džiami: "Mirtis kariui, atsisu
kusiam nugara į priešą! Mirtis 
bubnininkui, duodančiam atsitrau
kimo ženklą, nors ir aš pats bū
čiau tuo kariu!"

Tikiuos, kad JAV vyriausybė 
nepadarys naujų klaidų ir supras, 
kad paaukojimas demokratiškai 
nusistačiusių karių nėra geriau

siu būdu komunizmui sulaikyti. 
Tikiuos, kad JAV sugebės išnai
kinti infiltratorių tinklą, konspi
ruojant} prieš laisvę jų pačių 
teritorijoje, daugelyje atvejų net
gi Įstaigose, Įpareigotose tvarky
ti užsienių reikalus.

Viešai kritikuojant akciją, nu
kreiptą 1 mane, neturiu intencijos 
suteikti komunistams ginklo JAV 
atakuoti. Noriu tik paaiškinti, kad 
smer kiu tik tų nesusipratusių 
amerikonų akciją, kurie kenkia sa
vo kilnios šalies reputacijai, kar
tu tikiuos, kad ir mūsų šaly rei
kalai pakryps sveikesne kryptim.

Atsiminkite, Pone Prezidente, 
kad bus labai sunku jums susi
doroti su komunistine konspira
cija nusižengiant prieš karius ir 
demokratiškai nusiteikusius tau
tos sluoksnius. Arba jums teks 
sutikti su pastoviu {sigalėjimu 
svetimų jgulų mūsų šalyje: kas 
reiškia galutini atsisakymą su
verenumo.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, Presidcnt
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KONGRESAS LINKSMINASI
[Iš Kanados Lietuviu Jaunimo Kongreso]

mūsų esančio vargo. Ar mes ga
lėtume patys leisti vieną kitą pra
bangos valandą ir tuo pačiu numo
ti ranka Į sunkiai vargo naštą ne
šantį brolį.

Mes išėjome gerą gyvenimo mo 
kyklą ir patyrėme daug skausmo. 
Mes mokame suprasti ir kitus, 
kuriuos gyvenimo audros paklup
dė geresnio gyvenimo nepasieku
sius.

Todėl Balfas, kaip šalpos orga
nizacija seka ir registruoja šauks
mą alkstančių ir vargstančių. Jo 
kartotekose glūdi vardai žmonių, 
kurie tikisi iš mūsų pagalbos. 
Nuo spalio mėn. 15 d. nuo durų li
gi durų eis pasišventę žmonės ieš • 
kodami gerų širdžių žmonių, ku
rie savo nuoširdžiu duosnumu pri
sidės prie varge pasilikusiųjųpa- 
guodos. Tad ateinantį svečią pa
sitikime, atidarykime duris ir jo 
krepšelin įdėkime ir savąją kuk
lią auką, už kurią bus dėkingas 
nežinomas brolis ar sesuo, vargo 
kelyje suklupęs lietuvis.

Jurgis Janušaitis

Šeštadienio popietė buvo skir
ta jaunimo pasirodymams. Tai 
buvo maloni proga pamatyti mū
sų jaunimą, ką jis veikia, kuo do
misi, kokiais rūpesčiais gyvena 
ir iš arčiau pažinti jo lietuviškos 
veiklos veidas.

Programa, kurioje buvo visko 
po truputį, užtruko apie trejetą 
valandų.

Pirmiausiai i sceną išėjo To
rontas su Algirdo Landsbergio 
vieno veiksmo moraliniu farsu 
"Barzda".

Veikaliukas modernus. Jo tu
rinys kiek sunkokas. Vietomis sa
kyta ir nepasakyta. Žiūrovui ati
džiau sekant vaidinimo eigą, pa
kibo gal būt ne vienas klaustu
kas. Kodėl čia taip, o ne taip? 
Ar tai būtina? Kam tiek daug tų 
barzdų.ir kokia nauda iš jų tokio 
aukšto vertinimo? Ar ne per
daug dėmesio sukoncentruota 
barzdai, atitraukiant žiūrovą nuo 
pagrindinės veikalo idėjos?

Pati vaidyba darė gerą įspū
dį. Būtų tikrai miela, kad To
ronto jaunimas su šiuo pasiro
dymu nepabėgtų nuo scenos, bet 
sudarytų dažnesnių progų pana
šiems lietuvių susitelkimams.

Vaidino: pirmo kurso studento 
rolę -- R. Petrauskas, Onytės 
-- L. Gustanytė, tėvo -- A. Stri- 
bys, motinos -- A. Petrulienė, 
barzdoto vado -- G. Beresnevi
čius, pliko vado -- R. Stirbys, 
dvišakbarzdžio vado -- V. Staš
kevičius, barzdoto vado karei
vio -- A. Bušinskas, pliko vado 
kareivio -- A. Juzukonis ir dvi
šakbarzdžio vado kareivio -- A. 
Kryžanauskas. Veikaliuką reži
savo R. Va štoką s.

V. Turūtos vadovaujama tauti
nių šokių grupė, kurioje yra su
sitelkę nemažai grakštaus jauni
mo, pašoko čigonėlį. Žinoma, jie 
būtų galėję savo šokiais užpildyti 
didžiąją programos dalį, tačiau ri
botas laikas neleido jiems to pa
daryti.

Montrealio tautinių šokių gru
pė, vadovaujama E, M. ikalajū- 
naitės žavingai pašoko audėjė
lę ir malūną. Garsusis Hamil
tono Gyvataras išpildė sadutę, gy 
vatarą ir subatėlę. Šiai grupei 
jau eilę metų vadovauja B. Breich- 
manienė. Visi šokiai buvo ypa
tingai gerai paruošti, judesiai su
tartini, energinti ir gražūs.

Windsoro mergaičių Trio (N. 
Giedrienaitė, D. Kozulytė ir A. 
Tautkevičiutė) akompanuojant R. 
Januškaitei padainavo trejetą gra
žių lietuviškų dainų. Su dainomis 
neatsiliko ir Montrealis. Malonu 
buvo matyti naująją solistų kar
tą, kurią mokina ir auklėja ope
ros solistė E. Kardelienė.

Entuziastingai buvo sutiktas 
London-Rodney jaunimo choras, 
kurį paruošė ir jam vadovauja 
kun. B. Pacevičius. Pasirodymo

metu chorui akompanavo K. Braz - 
lauš kaitė.

Delhi apylinkę atstovavo R. Au
gustina vičiūtė ir S. Steigvila. Jie
du akompanauojant B. Augaitytei 
išpildė muz. J. Petrausko melo
deklamaciją Pabudęs Vaidyla.

Muzikoj R. Piešina išpildė pia
ninu T, Paulens ir N. Rimsky- 
Korsakov kūrinius. A. Kusinskis 
akordeonu H. Wienievskio-Polo- 
naise Brilliante ir Sudbury kank
lininkių grupė (V. Skvereckaitė, 
E. Skvereckaitė, Z. Griškonytė 
ir I. Glizickaitė) pasigėrėtinai 
gražiai paskambino keletą lie
tuviškų dainų. Kanklių muzika 
nors ir labai miela lietuvių šir
džiai, bet retai Kanadoje tegirdi
ma. Pagirtinas P. Semežys pra
dėjęs populiarinti šią meno šaką. 
Linkėtina kanklėms plačiau pa
sklisti ir suskambėti.

Į šj jaunimo pasirodymą prisi
rinko pilnutėlė Prisikėlimo para
pijos salė ir nenuobodžiai buvo 
praleista popietė su jaunimu.

VISI KARTU SUKAS RATU

Tuoj po programos išpildymo, 
Queen Elizabeth didžiuliame pa
state, iš visų kampų seni ir jauni 
susirinko pasišokti ir pagyventi- 
linksmomis nuotaikomis.

Stebint visos šeštadienio die
nos kongreso dalyvius, lietuviai, 
pasirodo, yra tikri šiauriečiai. 
Kol jie įkaista -- reikia laiko. 
Taip ir čia. Prieš piet nedaug. 
Popietėj jau pajudėjo ir žymiai 
padaugėjo. O vakare viską viršy- 
jo. Programą sudarė muzika, šo
kiai ir bufetas.

su malda ir daina

Kiek nusnūdęs ir visose lietu
vių bažnyčiose’pasimeldus, jauni
mas savo kongresą vainikavo 
koncertu. Solistė Lilija Šukytė iš 
pildė Mozarto, Šuberto, Brahm- 
so, Paulenco, Puccini, Markai- 
čio ir Jakubėno kūrinius. Ypatin
gą entuziazmą iššaukė publikoje 
lietuviu autorių kūriniai. Solistė, 
nesiliaujant plojimams buvo pri
versta padainuoti dar porą dainų 
virš programos. Solistę akompa
nimentu palydėjo muz. Dalia 
Skrinskaitė.

Jaunas pianistas, kopiąs Į mu
zikos parnasą Tadas Gurevičius 
gana vykusiai išpildė Beethoveno 
sonatą, op, 13 No 8 ir Chopino 
Scherzo, B Flat Minor. Šiuo me
tu T. Gurevičius Toronto univer
sitete studijuoja muziką.

BANKETAS

Paprastai po visų didelių dar
bų lietuviai yra pratę daryti pa
baigtuves. Tokios pabaigtuvės 
(čia vadinamos banketu) buvo su
ruoštos Park Plaza viešbutyje 
kuriame dalyvavo apie 150 sve-

Korp! Neo-Lithuania vyriausioji valdyba išrinkta dviem metams šią vasarą įvykusiame neolituanų su
važiavime. Iš kairės: vicepirmininkė Elvyra Kavaliūnaitė, iždininkas Algis Saulis, pirmininkas Rimas 
Staniūnas, arbiter elegantiarum ir narys kultūros reikalams Uosis Juodvalkis, sekretorė Daiva Rukaitė. MIAMI

NEO LITHUANIA NAUJA VADOVYBE
Per šeštą išeivijoje neo- 

lithuanų suvažiavimą, įvy
kusį Rex Terrace rezorte 
prie Alden, Michigan rugsė
jo 4-5 dienomis, buvo iš
rinkta nauja Korp! Neo-Li
thuania Vyriausia Valdyba. 
Po diskusijų, kuriose akty
viai dalyvavo ne tik filiste
riai, bet ir jaunoji senjorų 
karta, suvažiavimas apsi
sprendė korporacijos vy
riausiąją valdžią perleisti 
jaunoms jėgoms.

šie jaunimo atstovai yra 
gerai žinomi ir mėgiami vi
suose Korp! Neo-Lithuania 
padaliniuose., šių metų val
dyba išrinkta iš Chicagos, 
tačiau jos veikla jokiu bū
du nėra apsiribojusi vien 
savo padalinio rėmuose.

Pirmininkas Rimas Sta
niūnas, studijavęs ekono
miją Roosevelt universitete, 
'dabar dirba pramonėje ir, 
studijuoja elekt r o n i n i ų 
skaičiavimo mašinų (kom- 
puterių) techniką. Jis turi 
daug patyrimo organizaci
niame darbe, buvęs praeitų 
Vyriausių Valdybų vicepir
mininkas ir arbiter elegan
tiarum du metus. Prieš tai 
jis buvo Chicagos padalinio 
pirmininkas, šiuo metu da
lyvauja Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso organi
zaciniame komitete.

Elvyra Kavaliūnaitė — 
vicepirmininkė, studijuoja 
biologiją Loyola universite
te. Šiais metais .ji buvo Chi
cagos padalinio pirmininkė.

Daiva Rukaitė yra sekre
torė. Ji tas pareigas ėjo du

metus ir Chicagos padalinio 
valdyboje. Studijuoja medi
cinos technologiją De Paul 
universitete.

Iždininkas Algis Saulius 
yra baigęs cheminę inžine
riją Purdue universitete ir 
dabar turi atsakingą pozi
ciją didelėje chemikalų fir
moje. Jis taip pat yra daly
vavęs Chicagos padalinio 
veikloje, buvęs juniorų tė
vūnu ir padalinio valdybos 
vicepirmininku.

Uosis Juodvalkis, nauja
sis arbiter elegantiarum ir 
narys kultūros reikalams, 
studijuoja chemiją Chica
gos universitete. Jis akty
viai dalyvauja korporacijos 
veikloje ir pasižymėjo kaip

vasaros stovyklos laikraštė
lio vyr. redaktorius.

Šie jauni vyrai ir mergi
nos atėjo i korporacijos va
dovybę itin svarbiu momen
tu. Visos Amerikos lietuvių 
jaunimas nerimsta ir verž
te veržiasi į veiklos ir atsa
komybės pozicijas organi
zacijose. Tolimesnis lietu
viškos tradicijos puoselėji
mas ir išlaikymas bus jų 
r a n k ose. Bendradarbiavi
mas su kitomis jaunimo or
ganizacijomis žymiai pato
bulės, nes jaunimas visam 
pasaulyje jaučia tas pačias 
problemas ir vienas kitą ge
rai supranta.

REMIA ŽYGĮ I JT
Amerikos lietuvių patrio

tinis jaunimo ryžtas su - 
rengti suvažiavimą Ne\v 
Yorke, Medison Sąuare 
Gardeli ir demonstraciją į 
Jungtinių Tautų rūmus 
lapkričio 13 d. yra labai di
delis ir naudingas darbas. 
Tas parodys Amerikos vi
suomenei. kad šio krašto 
lietuviai nori laisvės savo 
buvusiai tėvynei. Garbė jau
niems žmonėms, kurie de
monstracijai davė minti ir 
daugiausia ja besirūpina.

Miami lietuvių maža ko
lonija. bet patriotiniai nusi
stačiusi. ST A 44 kp. ir San
daros 52 kp. susirinkime. 
Dr.
daug metų gyvenęs Cleve- 
lande, išaiškino manifesta
cijos reikšmę ir svorį ir pa
prašė skirti aukų. ALT val
dybos nariai irgi pritarė. 
Aukavo: ALT Miami sky
rius $50.00, Sandaros 52 
kp. $25.00. SLA 44 kuopa 
$15.00 ir Dr. St. Tamošaitis 
su ponia $10.00. Viso $100.

S. T. T.

Stasys Tamošaitis.

PRIE DURŲ SLENKSČIO

čią, Bankete pagrindjnę kalbą pa
sakė Lietuvos Vyriausio Išlais
vinimo Komiteto ir Pavergtų Eu
ropos Tautų Seimo Pirmininkas 
V. Sidzikauskas. Šiam paruoši
mui vadovavo G. Rinkūnaitė. Žo
džiu sveikino Amerikos lietuvių 
studentų sąjungos pirm. P. Žygas. 
Taip pat buvo perskaityti vėliau 
gauti sveikinimai raštu. Komi
teto pirmininkas stud. A. Šileika 
padėkos žodžiu baigė banketo iš
kilmes ir kartu su jomis buvo 
baigtas pirmasis Kanados lietu
vių jaunimo kongresas.

Pb

Nuo spalio mėn. 15-tos, bet 
kurią dieną ir bet kuriuo laiku 
gali pasibelsti j jūsų jaukių na
melių duris nepažįstamas žmo
gus. Tas beldimasis gal valandė
lei sudrums namų tylą ir ramų 
pavakarĮ. Bet neužsigaukime, tai 
bus keleivis, keliaująs ne sau, bet 
kitiems laimės ieškoti. O kas iš 
mūsų nenorime būti laimingas. 
Juk daugumoje net savus name
lius pirkome tik tam, kad juose 
galėtume labai ramiai ir jaukiai 
gyventi.

Mums likimas lėmė pasiekti 
Amerikos žemę ir po didelių pas
tangų kiek tvirčiau atsistoti ant 
kojų. Savaime aišku, tai mūsų 
pačių pastangų dėka. Savaimeaiš- 
ku, vieną kitą palietė žemiško
sios nelaimės, o tos šeimos ir 
šiandien neša vargą.

Prie pastarųjų reikia priskai- 
tyti ir visus, vienokiu ar kitokiu 
būdu pasilikusius vargelio vargti 
ar čia Amerikoje ar bet kuria
me laisvojo pasaulio krašte, ar 
pavergtoje tėvynėje, ar Sibiro 
taigose.

Ar jie kalti, kad jiems taip lė
mė likimas. Ne. Jietaippat žmo
nės su jautriai plakančia širdimi 
ir su skaudžiais išgyvenimais. 
Jie mato pasaulj ir gerą gyveni
mą aplinkoje, bet patys bejėgiai ji 
sukurti, kad ir kaip to norėtų.

Nesėkmės, ligos, senatvė ir ki 
tos nelaimės, tai jųgyvenimopa
lydovai. O juk ir jie norėtų gra
žiau apsirengti ir skanesnį duo
nos kasnj suvalgyti. Pasaulyje

buvo prabangos ir vargo Ir bus. 
Bet mes gi išėję vargo keliais 
j sotesnio gyvenimohorizontusar 
galėtume nusigrįžti nuo taip arti

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

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

KELIAS I KAIRE
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

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

10 DOL.
už keturias knygas.
IŠKIRPTI

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland. Ohio 11103

PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

L
2.
3.
4.

Import. French Cognac. ................... 5th —1.39
Armagnac Imp. French Brandy. .. 5th —1.39
Skaidrioji 80 proof ............................ 5th — 3.19
Zubrovka 100 proof ...................... 5th —1.75

5.
G.
7.

Import. Bordeaux Mine ................. 5th—0.9S
Import. Riccadonna Vermouth Bott. — 1.29
Import. Napoleon Vermouth Bott. — 1.19

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

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

Pavardė ir vardas

Adresas

Prie šio jungiamas čekis ;ir money order 10 dol. 
sumoje.
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DARNA rodo:
Birulės Pukelevičiūtės komišką pasaką

"AUKSO ŽĄSIS”
Kai ekrane nušvinta filmo ga

mybos ženklas, šmėkšteli mintis, 
kad toji balta kolona kažkur ma
tyta. Iš tikrųjų, "Darna" 1961 me
tais yra išleidusi mūsų vaikų taip 
labai pamėgtą "Žirginėlių" plokš
telę.

Vadinas, filmas botų antras 
"Darnos" leidinys. Tenka palin
kėti, kad baltoji kolona nesusvy
ruotų, kad jos nepargriautų žvar
bos vėjai, kad pakelta jos galva 
mums visiems teiktų džiaugsmo 
ir pasididžiavimo: skatindama 
naujus žygius, drąsindama ryž
tingą polėki lietuvių išeivijoje. 
Tokie yra linkėjimai "Darnos" 
rytmečiui.

Tačiau linkėjimus derėtų po
zityviai paremti. Šie žodžiai 
anaiptol nėra duonellavimas, au
kų prašant. Tatai — pakvietimas 
i pirmą lietuvišką filmą.

Kur bebūtų "Aukso Žąsis" ro
doma, gausiai j ją atsilankyki
me. Šitaip ne tik Įprasminsime 
pirmuosius lietuviško filmo žings - 
nius, bet ir paskatinsime Į atras
tąją žemę plaukti naujus piligri
mus.

Juoba, kad "Aukso žąsis" ža
da dvi šypsenos valandas, vieno
dai malonias suaugusiems ir mū
sų jaunimėliui.

♦♦♦
Vaikystės pasaka šviesi, 
Tu man tokia pati esi: 
Tu amžinai esi jauna...

Bėgant filmo užrašams, pasi
girsta 'daina: pirmieji "Aukso 
žąsies" žodžiai. Ir pro plau
kiančius rūkus iškyla pasakiška 
Pilis.

Nuo senų senovės žmonija šė
lta pasaką. Ji šildo ir guodžia, 
lyg jaukus ugniakuro žėrėjimas 
šaltą žiemos naktĮ. Pasaka vi
sados gera, visados išmintin
ga. JI tartum atšviečia žmogaus 
tikėjimą Į gėrĮ ir amžiną laimės 
ilgesĮ, Gal todėl ji nemiršta.

Nors pasakų šalies nėra ir ne
bus, tačiau gera bent valandėlei 
Įsivaizduoti, kad kažkur, labai to
li, spindi nuostabios pilys. Ten 
viešpatauja teisėtumas: slibinai 
nuveikiami, skriaudos atlygina
mos, ašaros nušluostomos.

Antra vertus, kiek reali yra va
dinamoji realybė? Ar nebus daž
nai svajonė realesnė už mūsų su

sikurtą "tikrovę"? Jeigu, saky
sime, pažvelgtumėm Į kasdieny
bę pro banguojančių žvaigždynų 
jūrą, toje perspektyvoje svajonė 
bent turėtų beribius sparnus, kai 
tuo tarpu "realybė" ištirptų Į ne
įžiūrimų krislų fantastišką mig
lą.

«««
Tačiau nusileiskime nuo žvaigž

dynų l lietuvišką kaimą ir pasi
svečiuokime jame drauge su pa
saka.

Lapkričio vakaras šiaušia topo
lių šakas aplink sodybą. Mes, vai
kai, sukišę galvas prie lango, žiū' 
rim Į miško pusę: kada, pagaliau.

• "AUKSO ŽĄSIES’’ fil
mo premjera Įvyks Chica- 
ffoje gruodžio 4 ir 5 d.d. 
McCormiek Place Mažaja
me Teatre.

prieblandoje pasirodys pasakų 
senis, Raibokų Jeronimas?

-- Ateina! Ateina!
Jeronimui iš paskos jau bėga 

kaimynų vaikai, moterys nešasi 
verpstes ir kuodelius, atpypkiuo- 
ja vyrai. Visi renkasi mūsų tro
bon vakaroti.

Siūbteli vėjas pro duris. Pa
kvimpa kadugiais ir stiprios ta
bokos dūmais, klapt-klapt gum
buota Jeronimo lazda:

— Einu per pelkes, šmurkšt, 
ir Įkritau i liūną! Tik plikė iš 
vandens kyšo... Atlėkė gervė, 
padėjo man ant galvos kiaušini. 
Atlėkė vilkas, griebs už to kiau
šinio! Aš tam vilkui čiupau už 
uodegos -- ir ištraukė jis mane 
iš liūno!

-- Cha-cha-cha! — juokiamės, 
apstoję Jeronimą ratu.

Viskas atrodo taip, kaip senis 
nupasakojo. Niekas nepasiklau- 
sia, kodėl jo rudinė nesušlapo, 
kaip jis liūne neužburbuliavo...

Norim, kad mus monytų! No
rim pasakai tikėti.

Mama ilgai nedega šviesos: tau
po žibalą. Palangėj Įsirėžia vyrų 
siluetai, švelniai zirzia verpstės 

užkrosnyje vaikai klausosi, net 
sulaikę kvapą.

Ir ima joti miškais puikūs ka
raliūnai, pragysta sidabrinės 
paukštės, o girių tankumyne žė
ri užburtų turtų skrynios. Ar ti
kėjom pasaka? Kaip jai netikėsi! 
Ji tokia "negirdėta-neregėta"!...

Pasaka buvo tąsyk ir knyga, ir 
radijas, ir televizija. O senasis 
pasakorius Jeronimas, kai šian
dien mintimis Į praeitĮ sugrĮžtu, 
buvo nuostabus rašytojas ir ma
giškas aktorius.

Pirmas lietuviškas filmas iš
eivijoje taipogi yra pasaka. Tiks
liau: komiška pasaka.

Kažkur, už jūrų-marių, vieš
patauja Kleopas Aštuntasis, sep
tynių garbingų Kleopų ainis. 
Valstybę slegia didelė nelaimė: 
jaunutė karalaitė niekados nesi
juokia, net nesišypso. Ima verkti 
visa šalis.

Tačiau šitoje graudžioje situ
acijoje spindi vilties žiburėlis. 
Karalaitei gimus, buvę išprana
šauta, kad valstybę išgelbės... 
žąsis.

Nors filmo ašis būtų liūdinti 
karalaitė, tačiau ekraną tuojau 
pat užvaldo linksmos kaukės, 
skriedamos ratu aplink pagrin
dinę temą, tarsi spalvinga karu
selė. Netrukus ir žiūrovas pra
deda suptis ant karuselės arkliu
kų, linguoti gublių valtyse, mo
juoti linksmom vėliavėlėm. Ir 
valio, karnavalas! Valio, arleki
nai ir pajacai!

Kur tektų ieškoti šios pasa
kiškos komedijos grūdo? Tik
riausiai — kontrastuose.

Juo graudesnės ašaros lieja
mos ties valstybės nelaime, tuo 
traškiau sprogsta tariamo liū
desio burbulas, kai sielvartau- 
tojai ima siausti linksmybės sū
kuryje.

Drąsuolis admirolas, kovose su 
piratais netekęs akies ir nykš
čio (Stasys Pilka), save lygina su 
Marsu, bet netrukus taip išsi
gąsta pelės, kad drebėdamas už
šoka ant kėdės, susiėmęs kariš
ko mundieriaus skvernus. Nevel
tui didingas jo deklaracijas lydi 
vaikiško trimitėlio melodija. Sun
ku sutūrėti juoką, kai impozantiš ■ 
ka admirolo figūra alpdama su- 
pliūška daktaro glėby. Arba, kai 
ponia Teodora (Elena Dauguvie
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tytė), ori kanclerio našlė, vešliai 
išsiskleidusi dama, šokio eksta
zėj sušunka: "Ak, skrajūnė ma
no siela!,.."

Rūmų daktaras, garbingo luo
mo atstovas (Vytautas Sabalys) 
šokinėja Į viršų, tarsi mėčioja- 
mas sviedinys. Mat, senelis For
tūnatas (Kazys Vasiliauskas) 
taikstosi sušerti jam per kojas 
karališko skeptro buože, barda
mas už neleistiną ĮgeidĮ: para
gauti valstybėj uždrausto patie
kalo — žąsienos...

Na, o kokie rūpesčiai slegia Jo 
Didenybę, kokios audros drebina 
kilnų Kleopo sostą? Karalius (Le
onas Barauskas) niekaipneĮsten- 
gia nusičiaudėti!

Tai vėl: mišku joja Kajetonas 
Gervėniškis, pretendentas l ka
ralaitės ranką (Algimantas Di- 
kinis). Joja tačiau ne ant šaunaus 
žirgo, bet ant... telyčaitės.

Ir kai ima dundėti grėsmingi 
egzekucijos būgnai, filmo mote
rys alpsta, vyrai nusigręžia nuo 
žiauraus reginio. Tačiau ekranas 
neparodo šiurpaus kartuvių vaiz
do: tik rūmų juokdarys Pikis (Ka
zys Veselka) tepa degutunosĮ Ka
jetonui už nepavykusi juoką.

Taip ir sukasi daugiaspalviai 
balionai "Aukso žąsies" maska
rade: kyla Į viršų, persipina tar
pusavyje, o paskui sprogsta tarp 
naujai paleistų į orą serpentinų. 
Ir tada, lyg linksmi fejerverkai, 
pabyra Į šalis žibučių purslom.

Atrodo, kad filmo veikėjams 

gera žaisti, gera vaikiškai išdy
kauti. Kai filmo viduryje karalai
tė (Viltis Vaičiūnaitė) staiga pa
grasina nusijuokti, visi išsigandę 
bando ją sulaikyti: nutruks pasa
ka ir pasibaigs jų linksmybė!

Šioje rašinio vietoje gal tūlas 
skaitytojas suabejos: ar tai rim
tas menas? Gal tiktai pokštas?

Nejaugi šypsenos nebrangi- 
nam? Nejaugi mokam vien aša
roti?

Aristofanas, Terencijus, Plau
tas, Goldoni, Moljeras: "juokda
riams" irgi statomi piedestalai. 
Šimtmečių eisenoj su fleitom ir 
vynuogių kekėm pražygiuoja dio- 
nizijų satyrai, bufonų ir mimų 
plejada, Commedia dell'Arteim- 
provizatoriai, o drauge su jais 
žengia ir kilnaus Šekspyro Pū
kas, Arielis, Malvolio, Falsta- 
fas...

Juoko skeptikams derėtų pri
minti, kad aktoriaus kaukė yra 
nuo seno dvejopa: viena tragiš
kai užkeltais antakiais, kita pla
čiai išsišiepusia burna.

Kaipo komediją, "Aukso žąs{" 
dar pavadintumėm gana santūria 
gana švelnia, nors filminė veika
lo _ interpretacija neabejotinai 
krypsta Į ryškesnę tradicijos pu
sę.

Tenka laukti dar drąsesnių, dar 
gaiva Ii škesnių šio žanro puoselė
tojų lietuvių rašytojų tarpe. Su- 
kruskit, vyrai ir moteriškės, — 
visi, kurie mokat juoktis. Nu- 
smailinkit savo žvilgsni ir plunks
ną: komedijai, satyrai, farsui!

Tegu jūsų neišgąsdina Apuo
lėj rastos ašaruvės. Lietuviai su
geba ir juoktis. Jeigu nesugebė- 
tumėm, būtumėm gūdi tautelė. 
Ypač išeivijos miglose: be gai
vinančio juoko, paskendę dūsa
vimuose ir graudžiuose apmąsty
muose.

Esame gilūs, esame lyriški — 
nėra abejonės. Turėjome, tiesa, 
raudotojas, tačiau turėjome ir pa - 
sakų senius Jeronimus, kuriems 
(nelauktai, nelogiškai, groteskiš
kai!) nutūpusi gervė padėdavo ant 
galvos kiaušini.

J.G.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

AŠ BUVAU ŠNIPAS
Elyesa Bazna

(12)
Tuo metu aš dar nepažinojau Cornelijos Kapp. Tik daug vėliau, 

karui pasibaigus, plačiau sužinojau apie jos gyvenimą.
Visai pripuolamai Istanbule 1959 metais susipažinau su vienu 

amerikiečių laikraštininku, kuris sužinojęs, kad aš esu tas garsusis 
Ciceronas, paminėjoCornelijos vardą. Teiraujantis apie ją, sužinojau, 
kad tūla Cornelija dirbusi Chicagoje Toffinetti's restorane jam pa
sakojusi, kad buvo {maišyta Į Cicerono istoriją. Dabar ji esanti iš- 
tekėkusi už buvusio FBI agento Gorman ir persikėlusi gyventi j 
San Diego Kalifornijoje, kur jos vyras turĮs tarnybą "Aircrafts and 
Electronic Parts" bendrovėje.

Susirašinėdamas su Cornelija sužinojau, kad karo metu ji dir
bo ne anglams, bet amerikiečiams. Cornelija su savo tėvu,Vokieti- 
tljos generaliniu konsulu gyveno Clevelande karo pradžioje ir 1941 m. 
turėjo grĮžti Į Vokietiją/ Jos tėvas buvo paskirtas Į Italiją, o vėliau 
perkeltas i Bulgariją, kur ji gavo sekretorės tarnybą vokiečių amba
sadoje. Amerikiečių žvalgyba užmezgė ryšj 1943 m. ir jau būdama So
fijoje ji teikė jiems žinias. Tokiu būdu, kai Berne Įsitaisęs savo žval
gybos štabą Allan W. Dulles sužinojo apie Ciceroną, jai buvo pa vešu 

misija persikelti Į Ankarą ir bandyti išaiškinti tą paslaptingą asme- 
n{. Amerikiečiai norėjo pirm anglų sužinoti viską apie Ciceroną.

♦**
Anglų slaptosios Urnybos agentai atvykę { Anglijos ambasadą 

Ankaroje tuoj ėmėsi visų saugumo priemonių. Prie sir Hughe gele
žinės spintos buvo Įjungtas aliarmo skambutis, pakeisti užraktai ir 
aš pasiryžau baigti šnipinėjimą. Išsiėmiau iš slėptuvės pinigus ir nu
sinešiau Įnamus. Priėjau išvados, kad esu užtenkamai turtingas ir ga
liu mesti tą pavojingą žaidimą.Reikėjo tik sunaikinti visus pėdsakus. 
Bet sunku man buvo apsispręsti. Atidėliojau vis kitai dienai. Laukiau, 
nežinau pats ko.

Aš mačiausi su Moyzlsch, bet jam nedaviau daugiau naujų fil
mų.

-- Darosi per daug pavojinga fotografuoti, -- aiškinau jam.
Aš pasidariau apatiškas, nebeturėjau jėgų viską likviduoti nei 

pasiryžti toliau tęsti pavojingą šnipo darbą.
-- Sofijos bombardavimas Įvyko, -- pasakė man Moyzisch.
— Aš jus laiku buvau Įspėjęs.
Bet Berlyne buvo žmonių, kurie nenorėjo tikėti mano informaci

jomis. Tačiau po šio bombardavimo pamatė, kad informacijos rim
tos. Bet jau buvo per vėlu. Nekreipimas dėmesio vokiečiams kaštavo 
4000 žmonių gyvybių.

-- Dabar jie tiki, kad jūsų informacijos tikros, — pasakė 
Moyzlsch. -- Ar jūs nenorite toliau tęsti pradėtą darbą?

-- Aš dar nežinau...
«««

Aš grĮžau Į ambasadą. Sir Hughe buvo su manim malonus ir aš 
jaučiausi prieš ji labai nepatogiai apgaudinėdamas. Mano apsispren
dimą pakeitė mano giminaitė Esra, atvykusi didžiausiam visų amba
sados tarnų džiaugsmui. Ji buvo jauna ir graži, tad kiekvienas sukosi 

apie ją, norėdamas būti šios gražios jaunos merginos užkariautoju.
Vieną dieną, kai aš lyginau sir Hughe kostiumą, staiga visame 

name užgeso elektros šviesa. Aš nuėjau Į apačią pakeisti perdegu
si saugiklĮ. Čia pamačiau Esra, stovinčią prie saugiklių lentos.

-- Turbūt perdegė saugiklis, eik paprašyk Mustafos, kad atneš
tų naują,

— Ne, -- atsakė ji. -- Tai aš išjungiau elektrą, nes darbininkai, 
dirbą prie geležinės spintos, manęs prašė išjungti visus saugiklius.

Aš pasikėliau Į biurą. Ten vienas ambasados saugumo agentų 
sėdėjo ir prižiūrėjo prie spintos dirbančius darbininkus.

-- Ar buvo reikalinga išjungti visus saugiklius? — paklausiau. 
— Aš lyginu ambasadoriaus kostiumą ir jis supyks ant manęs, jei 
laiku nepadarysiu.

Spintos durys buvo praviros ir pamačiau jog darbininkai dirbo 
prie aliarmo sistemos Įjungimo.

Pagaliau sutarėme, kad vienas darbininkų su manim nueis { apa
čią, kur buvo saugiklių lenta ir, jungdamas vieną po kito saugikli bei 
nuolat bėgiodamas Į biurą nustatys, kuris saugiklis išjungia srovę rei
kalingą geležinei spintai. Kai darbininkas užbaigęs grĮžo ( biurą, aš 
pasižiūrėjau Į Esrą.

— Tu gerai atsimink, kuris saugiklis išjungtas.
Ji žiūrėjo nesuprasdama.
- Kodėl?
— Stenkis atsiminti... Tai viskas!
Staiga aš vėl atgavau norą toliau dirbtu
— Pagalvok gerai, kokia nauda iš aliarmo signalo geležinėj 

spintoj, jei bus išjungta elektros srovė.
-- Aš nesuprantu tavęs...
— S{ vakarą paaiškinsiu, — atsakiau ir nuėjau lyginti kostiumą.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Lapkričio 13 manifes
tacijai rengti Cievelando 
komitetas spalio 15 d. Čiur
lionio namuose buvo sukvie
tęs įvairiu tautybių spau
dos ir amerikiečių jaunimo 
organizacijų atstovus pa
informuoti apie manifesta
cijos tikslus ir ruošimo ei- 
£ą.

Malonu pastebėti, kad j 
tą žygį kas kart aktyviau 
jungiasi latvių, estų, čekų 
ir kt. tautinės grupės. Ne 
mažą susidomėjimą rodo ir 
amerikiečių studentų ir 
jaunimo organizacijos.

Ta pačia proga buvo ap
tarti ir kontrademonstraci- 
jos reikalai ryšium su pro
komunistinių grupių akcija 
ir demonstracijomis Cleve
lande ir kituose Amerikos 
miestuose.

Paaiškinimus ir atsaky
mus j įvairius klausimus

patiekė komiteto pirm. inž. 
Alg. Pautienis.

• Ohio Lietuviu Gydyto
jų Draugijos metinis susi
rinkimas įvyks spalio 30 d.

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.

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

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

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

Tel. 531-9808

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

DIRVA

Pilėnų tunto skautai atsisveikino su savo dvasios vadovu kun. P. Dzegoraičiu, išvykusiu iš Cievelando 
i Akroną. Prieky sėdi: Tėvų komiteto atstovas Karsokas, kun. P. Dzegoraitis, V. Jokūbaitis, Tėv. V. Gi
džiūnas ir V, Šenbergas. V. Bacevičiaus nuotrauka

Holliday Inn (27981 Euclid 
Avė., prie 90 kelio, telef. 
731-5800) patalpose.

Susirinkimo pradžia 6 
vai. vak. — kokteiliai. 7:30 
vai. vakarienė. 8:30 vai. pa
skaita tema’ "Nutukimas 
naujųjų teorijų šviesoje’’. 
Paskaitą skaitys Dr. M. Ei
mantas. .

9 vai. vak. Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos meti
nės premijos įteikimas.

9:30 vai. trumpas gydy
tojų draugijos narių posė
dis. Po to pobūvis, šokiai ir 
meninė programa, kurią at
liks jaunųjų studenčių 
kvartetas — Vėjūnės.

Gydytojai su šeimomis ir 
jaunimu maloniai kviečia
mi dalyvauti.

• Dail. Jonas Rimša, ne
seniai atvykęs j Clevelan- 
dą ir apsistojęs p. Gedgau
dų namuose, spėjo susipa
žinti su visa eile Cievelan
do ljetuvių. Spalio 16 d. jis 
apsilankė Dirvos redakcijo
je. čia dailininkas Rimša 
gavo progos susipažinti su 
lietuviškų leidinių ir plokš
telių gausa. Apžiūrėjęs D. 
Penkauskaitės išstat y t u s 
paveikslus, jis pareiškė, jog 
jaunoji dailininkė turinti 
puikų talentą.

Dail. J. Rimša rodo dide
lį susidomėjimą ir pasigė
rėjimą judriu lietuvių kul
tūriniu gyvenimu.

• ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
BALIUS su koncertine dalimi spa. 
lio 16 d. pavyko labai gerai, taip 
pat dideliu pasisekimu buvo ati
daryta dail, Č. Jonušo dailės 
darbą paroda spalio 17 d.

Su gautomis mūsą bendradar
bio V. Pliodžinsko nuotraukomis 
platesnį aprašymą patieksime 
sekančioje Dirvos laidoje.

• 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.

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

* ČEKOSLOVAKIJOS FILHAR
MONIJOS orkestras lankysis Cle
velande ir lapkričio 2 d. duos 
savo koncertą Severance Hali.

To koncerto pajamos skiria
mos Cievelando orkestro pensijų 
fondui.

Cievelando orkestro dirigento 
G, Szell nuomone, tai vienas iš 
geriausių orkestrą Europoje. Jis 
atyksta į JAV ir Kanadą gastro
lėms, o Clevelande revizituos 
didžiuliu pasisekimu Pragojekon- 
certavusį Cievelando orkestrą.

Koncerto programoje čekų i r ki
tų tautų kompozitorių kūriniai, 
kaip Mozarto uvertiūra iš ope
ros "Don Giovanni” ir Irt.

Bilietus iš anksto galima įsigy
ti Burrows krautuvėse ir Seve
rance Hali kasoje.

DIDELIS GERAI UŽLAIKOMAS 
UBAGYNAS

Šimtai ir tūkstančiai amerikie
čių turistų kasmet aplanko Rusi
ją ir sugrįžę pasakoja savo įspū
džius. Vieni kalba viešai ir drą
siai, nesibijodami, kad kitą kar
tą jie gal nebus įleisti Rusijon, 
kiti būna labai atsargūs, susilai
ką nuo aiškesnės kritikos, pasa
koja "diplomatiškai", treti nu
kalba apie "sovietines geroves", 
kaip dažnas paraudonavęs Ame
rikos lietuvis, pamatęs "rojų"pa
vergtoj Lietuvoj.'

Vienas iš drąsesniųjų ameri
kiečių turistų yra žinoma Holly- 
woodo ir TV žvaigždė Art Link- 
letter. Aną dieną savo TV valan
doj "House Party", išsikalbėjęs 
su garsia madų kūrėja Carlyn, 
kuri tik ką grįžus iš už geleži
nės uždangos, išvadoje apie So
vietų Sąjungą taip pasakė: "Tai 
yra didelis, gerai užlaikomas 
ubagynas". (It is a big well kept 
poorhouse'j/. Visai teisingas so
vietiško rojaus apibūdinimas.

Madų korėja Carlyn pasakojo 
savo įspūdžius iš Maskvos bepa
gražinimą. Ji Maskvoje nemačiu
si jokios moterų mados. Plaukus 
moters šukuojasi kaip pačios iš
mano, rengiasi paprastai. Apran
ga ir avalinė sunkiai įperkamos. 
Pvz. moteris uždirbanti 70 rublių 
mėnesiui (70 dol.) už batus turi 
mokėti 50 rublių. Kosmetikos 
moterys beveik nenaudoja. Mo
terys, kaip ir vyrai, daugumoje, 
virš normalaus svorio, apvalios, 
perstoros, kas rodo jų valgio pa
prastumą (duona, bulvės, kopūs
tai). Iš viso, važiuojant į Sovie
tą Sąjunga, turistas iš anksto ne
žino kur sustos, nežino adreso, 
negauna pašto korespondenci
jos...

J. Nendrė

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui
7 butai, pajamos' $456 

mėn. 826,000.

2 dvieju š. namai arti St. 
Clair , 811,000.

Didelis pa reikalu v imas 
viencs ir dvieju šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

MOKIOS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

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

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

JOSEPH&FEISSCO 
2119 M EST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000

Nr. 113 — 5

ei 4 SUSIVIENIJIMAS
SLA LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI- 
■ LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dę — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: už $1,000.00 apdrau
dos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 j metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės į kuopų veikėjus ir įie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001

KALĖDINIAI SIUNTINIAI!
Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius 

Lietuvoje pasiųsdami jiems dovanelių Kalėdoms 
ir Naujiems Metams!

Mes esame sudarę tris specialius didžiai ver
tingus šventinius siuntinius, kurių kaina Jums 
bus prieinama ir kokybė sužavės gavėjus, štai jie:

Kalėdinis P (rabanginis) I
Angį, paltui vilnonė velour medžiaga 3 jardai; 

išeiginiai vyr. arba mot. kostiumui vilnonė angį, 
medž. 3'Zj jd.; nepermatimo nailono medž. sukne
lei — 4 jd.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado 
dėžė — 1 sv.; švelnaus nailono mot. baltiniai — 
apatinukas ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono 
marškiniai ir vyr. arba mot. škotiškos vilnos ner
tinis tik už 99 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Kalėdinis S(taigmeninis) II
Angį. viln. medžiaga dviems vyr. arba mot. 

kostiumams — 7 jardai; labai graži portugališka 
merž. šiltai suknelei — 4 jardai; 2 poros nailono 
kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis; vyr. nai
lono išeiginiai marškiniai ir šokolado dėžė — 2 sv. 
tik už 75 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angliška viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 

31 -j jd.; medž. šiltai gražiai mot. suknelei — 4 jd.; 
sunkaus itališko šilko medž. suknelei — 4 jd.; šil
kinė skarelė; 2 poros nailono kojinių ir 2 svarai 
šokolado tik už 60 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Be to tebesiunčiame mūsų populiariuosius 
standartinius siuntinius: V-3, lO'-i jd. viln. košt, 
medž. — 55 dol.; P-3, 6 jardai paltines viln. medž. 
dviems paltams ir 3*2 jd. išeiginiam kostiumui 
viln. medž. — 75 dol.; N-4, 16 jd. nailono medž. 
4 suknelėms — 45 dol.; NMSK — 3 nertiniai, 3 
išeig. marškiniai; 3 viln. skarelės ir atkarpa 3 (Z 
jd. viln. medž. kostiumui už 75 dol. ir M-13 aukš
to kaloriteta 22 sv. maisto siuntinį tik už 30 dol.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. 
gėrimus ir tabaką (sov. gamybos) galime prista
tyti iš Kaune ir Vilniuje esančių kooperatyvų.

Siunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius 
(tik naujų prekių). Tokius siuntinius iki 22 sv. 
galite adresuoti mums ir mes juoę išekspedijįlosi
me į Lietuvę už 12 dol., įskaitant mūsų patarna
vimą, licenciją, draudimą ir supakavimę. Gi už 
čia apmokėtą muitą pateiksime oficialią sąskaitą. 
Prie tokių siuntinių galima pridėti šį-tą ir iš mūsų 
kataloginių angliškų prekių.

Siųskite užsakymus ir reikalaukite pavyz
džių ;

Baltic Stores Ltd.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma. Grei
tas, garantuotas gavėjo parašu patvirtintas pri
statymas !

Atstovai JAV: L. Venckus, 7030 So. Talman 
Avė., Chicago, III., tel. 436-0494; GAIVA, 3570 W. 
Vernor. Detroit, Mich.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŽTIS

• Tarptautiniame Neuro- 
rologų Kongrese, įvykusia
me rugsėjo mėn. Vienoje, 
Austrijoje, dalyvavo du lie
tuviai gydytojai — Dr. Jo
nas Mileris iš Batavia, III. 
ir Dr. Gediminas čekas iš 
Metuchen, N. J.

• Juozas Stempužis, Tė
viškės Garsų radijo valan
dėlės Clevelande vedėjas, 
spalio 14-15 d. lankėsi Chi- 
cagoje, kur galutinai su 
RCA plokštelių b-vė susita
rė dėl D. Lapinsko ir solis
tės A. Stempužienės plokš
telės išleidimo.

Tąja plokštele lietuvių vi-

DETROIT

VLADO MINGĖL06
PAGERBIMAS

Paprastai pragyvenimas yra 
matuojamas kiek pragyvenimui 
gaunama, tačiau gyvenimas yra 
matuojamas kiek gyvenimui ati
duodama, Turint galvoj lietuvišką 
kultūrinj gyvenimą, Vladas Min
gėla yra daug jam atidavęs kaip 
žurnalistas, visuomeninis veikė
jas. Jau Lietuvoje priklausė žur
nalistą sąjungai, pasireiškė, kaip 
publicistas ir grožinėje literatū
roje. Buvo nuolatiniu bendradar
biu eilėje laikraščių ir žurnalų, 
iš kurių pažymėtini Lietuvos Ai 
das, XX Amžius, N. Romuva, Ka 
rys, Trimitas ir kiti. Vokietijoje 
tremtinių stovyklose Nuernberge 
ir Ansbache redagavo Tremtinių 
Balsą ir Žinių bliuletenj.

Atvykęs Į JAV įsijungė visuo
menės veiklon ir ypač pasireiškia 
spaudos bendradarbiavime Drau
ge, Dirvoje, Darbininke, Naujie
nose, Garse, Karyje ir kt. Būda
mas Lietuvoje Karo technikos šta
bo bibliotekininku ir vėliau tos bib
liotekos vedėju, turėjo geras są
lygas susipažinti su įvairiais raš 

tais. Taigi užaugęs ir subren
dęs raštų bei knygų pasaulyje, 
čia išeivijoje pasiryžo savo lite
ratūrinę veiklą apvainikuoti pla
čiu monografiniu darbu. Ir štai 
1962 metais Kun. Antano Miluko 
monografija praturtino mūsų bio- 
grafiką. Gi visus sunkumus teko 
pakelti jos autoriui Vladui Mingė- 
lai. Atsimename, kad monografi
ja susilaukė gana plačios kriti
kos, kuri pasisakė daugeliu atž
vilgių teigiamai. Aišku, kad ne
trūko ir pastabų, kurios niekur ir 
niekada neišvengiamos. Turint 
galvoje, kad monografija parei
kalauja medžiagos kruopštaus su
rinkimo ir jos sutvarkymo, pas
kui teksto formulavimo ir stilis
tinio išdailinimo, tenka pripažin
ti, kad Vladas Mingėla atliko di
deli darbą ir jam priklauso mūsų 
padėka ir pagarba, n-me Kultū
ros kongrese Chicagoje, VI. Min- 
gėlos darbas buvo aukštai įver
tintas.

Detroito kolonijos gyvenime 
VL Mingėla pasireiškia aprašy
mais apie kultūrinę veiklą, pats 
aktyviai irgi i tą veiklą įsijun
gęs ir parašo daug straipsnių 
Įvairiom temom Į lietuvišką spau
dą. Dabar yra LŽ Centro valdy
bos vicepirmininku ir Detroito 
skyriaus pirmininku. Visuomenė 
prašoma atsilankyti | Vlado Min- 
gėlos 60 metų amžiaus ir 40 metų 
žurnalistinės ir visuomeninės 
veiklos suka ktims atžymėti' pa - 
gerbimą, kuris {vyks Lietuvių 
namuose spalio 31 d. 2 vai. p.p.

St. Sližys

suomenėje rodomas jau iš 
anksto didelis susidomėji
mas. Tikimasi, kad po J. 
Stempužio žygio Chicagoje 
neužilgo plokštelė pasiro
dys.

LITUANISTINĖMS MOKYKLOMS

Lietuvių Saleziečių {staiga Ita
lijoje yra išleidusi jaunimui pri
taikytų leidinių - knygų. Visos li
tuanistinės mokyklos gali gauti 
per Balfo Centrą po 1 egz. susi
pažinimui nemokamai, su vilti
mi užsakymo didesnio skaičiaus 
tų knygų moksleiviams JAV ir ki
tuose žemynuose.

Norintieji gauti pavyzdžius te
sikreipia | Balfo Centrą: Uni- 
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., 105 Grand St., 
Brooklyn, N.Y. 11211.

Siunčiant knygų pavyzdžius, 
bus nurodytos ir jų kainos. Už
sakant didesnj knygų skaičių,pra
šome siųsti ček| ar MoneyOrder 
Balfui aukščiau nurodytu adresu.

Kun. P. Urbaitis, SDB

NEW YORK
• L. T. S. Korp! Neo-Li- 

t h tumia New Yorke metinė 
šventė-balius įvyks Trave- 
lers Hotel, 94-00 Ditmars 
Blvd. (prie La Guardia Air- 
port) 1965 metu lapkričio 
•mėn. 6 d., šeštadieni, 8 vai. 
vakaro. Bilietai gaunami 
skambinant tel. MI 2-0656.

• Dr. G. čekas, suaugu
sių ir vaikų nervų ligų spe
cialistas, offiso adresas: 
1310 W. 7th St., So. Plain- 
field, New Jersey, pakeitė 
savo telefono numerį į 
756-6443. Priiminėja paci
entus pagal susitarimą.

• DEVYNI LIETUVIAI SALE
ZIEČIAI šiais mętais švenčia sa
vo 25-rių metų kunigiškos ir tau
tiškos veiklos sukakt|.

New Yorko ir apylinkių sudė
tinis specialus komitetas, preL 
J. Balkono globojamas, ruošia 
lapkričio 7 d. (sekmadienj) Mas- 
peth, N.Y. 64-14 - 56 Rd„ V. 
J. Atsimainymo bažnyčioj ir pa
rapijos salėje jubiliejines iškil
mes.

Sukakti švenčia šie tėvai sa
leziečiai: kun. Kazys Buda vičius, 
kun. Stasys Petraitis, kun. Anta
nas Travavičius, kun. Petras Ur
baitis, kun. Juozas Zeliauskas, 
kun. Kazys Inkratą, kun. Antanas 
Naujokas, kun. Augustinas Sabas, 
ir kun. Juozas Kisielius.

Iš jų trys -- kun. Antanas 
Naujokas, kun. Augustinas Sabas 
ir kun. Petras M. Urbaitis dabar 
yra Jungtinėse Valstybėse ir lap
kričio 7 d. 11 vai. koncelebruos pa- 
dėkos Mišias.

12:30 vai. -- bendros vaišės. 
Vaišių auka tik $5.00.

Visas pelnas eis Saleziečių 
Gimnazijai ir Pašaukimų Fondui 
paremti.

A. SMETONOS

MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

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

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.

NAUfA KANADOS
LB VALDYBA

Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Tarybos suvažiavimas, {vykęs 
spalio 10 d. Toronte, Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos patalpose, 
išklausęs valdybos pirmininko ir 
kitų vadovų pranešimus ir apta
ręs eilę kilusių klausimų, išsirin
ko naują krašto valdybą.

Nauja valdyba išrinkta iš to- 
rontiečių ir jos sąstatas toks: 
A. Rinktinas — pirmininkas, Stp. 
Kairys — vicepirm. ir kultūros 
vadovas, L. Tamošauskas — 
sekr., dr. Silv. Čepas — ižd., J. 
R. Simanavičius — ryšių su kita ■ 
taučiais vadovas, G, Rinkūnaitė 
— jaunimo reik, vad., O. Indre- 
lienė — šalpos, kun. A. Žilins
kas -- spaudos ir informacijos ir 
Edm. Miliauskas — švietimo.

Kitais metais Kanadoje pana
šaus jaunimo kongreso nebus. 
Krašto valdyba visą dėmesį nu
kreips J ruošiamą pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą Amerikoje. 
Tradicinės lietuvių dienos nebus 
atsisakyta. Ji numatyta Ontario 
provincijoje.

CHICAGO

• Dariaus Lapinsko diri
guojamas simfoninis or
kestras, pianistė Aldona 
Kepalaitė ir solistė Aldona 
Stempužienė atliks progra
mą, spalio 24 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Chicagoje, 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje, Margučio 
rengiamame koncerte. Visi 
kviečiami atsilankyti.

• LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS Chicagos Klubas, 
kurio tikslas apjungti laisvojo 
pasaulio moterų veiklą ir kon
takte dirbant, pristatyti Lietu
vos laisvinimo reikalą, ruošia 
Derliaus Šventės Koncertą - ba
lių, kuris {vyks spalio 30d. 7 v.v. 
Jaunimo Centre.

Svečiai, tautiškais motyvais ir 
rugių bei kviečių varpomis deko
ruotoje salėje, išklausę aukšto ly
gio meninę programą, prie pa
puoštų ir rudens gėrybėmis pa
dengtų stalų, galės pasistiprinti 
ir orkestrui grojant pasilinksmin
ti.

Maloniai visi kviečiami ir lau
kiami.

M. P.

• Margučio Chicagoje 
rengiamo didžiojo koncerto 
bilietų dar galima gauti 
Margučio raštinėje, 6755 S. 
Western Avenue ir Margi
nių prekyboje, 2511 W. 69 
Street.

BOSTON

* LIETUVIŲ INŽINIERIŲ SU
VAŽIAVIMAS {vykęs Bostone spa
lio 9 ir 10 d., išrinko naują vado
vybę, kurią sudaro: J. Dačys, K. 
Kevenis, Br. Galinis, Z. Gavelis, 
dr. J. Gimbutas ir J. Rasys — 
visi bostoniškiai.

Reviz. k-jon išrinkti: R. Bud- 
reika, A. Lapšys ir V. Biosevas 
(newyorklečiai).

Garbės Teismas: A. Jurskis,

S

Balfo pirm. kun. V. Martinkus (paskutinėje eilėje viduryje) tarp Vasario 16 Gimnazijos 
kytojų.

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

DIRVOS 50 METŲ 
veiklos sukakčiai paminėti rengia

JUBILIEJINI VAKAR A
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

J. Mikalauskas ir J. Stelmokas. 
Suvažiavimui pirmininkavo J. 

Dačys ir Br. Galinis, sekretoria
vo A. Trelnys ir R. Veltas.

Suvažiavime buvo išklausyta 
{domi prof. A. Jurskio paskaita 
"Dvidešimtas amžius -- moksli
nės revoliucijos ar pažinimo plėt
ros pakopa."

Kitą dieną vyko darbo posė
džiai; priimta eilė rezoliucijų, 
perskaityti gauti sveikinimai ir 
kt.

Suvažiavimui buvo paruošta mū 
sų inžinierių spaudos darbų ir 
svarbesnių išradimų paroda. Pa
rodą surengė E. Manomaitis, dr. 
J. Gimbutas ir J. Mikalauskas.

Tiek suvažiavimas, tiek paro
da parodė lietuvių inžinierių di
delę pažangą ir sugebėjimus ei
nant sparčiu šio meto technikos 
tobulėjimo keliu.

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Spalio mėn. Kultūros klu
bo susirinkime, kuris įvyks 
šį šeštadienį, spalio 23 d. 
Tarptautinio Instituto pa
talpose, 287 Commonvvealth 
Ave„ Bostone. 7:30 vai. va
kare, Stasys Liepas skaitys 
paskaitą tema; "Karų at
garsiai lietuvių liaudies 
dainose”, pailiustruodamas 
Banaičio, Gaidelio, Gailevi- 
čiaus, Petrausko ir Strolios 
harmonizuotomis dainomis.

Meninėj daly: Jeronimo 
Kačinsko trio — fleita, kler- 
netas ir violančėlė. Rašyt. 
Stasys Santvaras paskaitys 
iš savo kūrybos. Po progra
mos kavute ir pašnekesiai. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Be to, dailininkas Steven 
Jurkauskas - York išstatys 
keletą savo paveikslų.

WATERBURY

RUDENS BALIUS

Tradicinis Moterų Klubo 
rudens parengimas įvyks š. 
m. spalio 23 d., šeštadienį, 
šv. Juozapo parapijos salė
je, John St., VVaterbur.v, 
Conn. Vakaro-baliaus pra
džia 7:30 vai. vak.

Laimėjimai, Radijonavo 
orkestras, moterų gamintų 
valgių bufetas ir kt.

Parengimo pelnas, kaip 
paprastai, atiduodamas lie

tuvių kultūros ir labdaros 
reikalams.

Rengėjos kviečia visus 
atsilankyti. K.

LOS ANGELES
JAUNIMO LITERATŪROS 

PREMIJŲ ĮTEIKIMAS

Pirmą kartą Los Angeles 
lietuvių kultūriniame gyve
nime miesto rašytojams 
bus įteiktos laimėtos premi
jos. Kaip žinoma, Jaunimo 
Literatūros premiją pasi
dalino abu Santa Monicos 
miesto gyventojai — Juo
zas švaistas, už pasakiškų 
nuotykių pynę "šaunusis 
Penketukas”, ir Andrius 
Norimas-Mironas, už istori
nę apysaką "Be Namų”.

Lietuvių Veteranų Są
jungos "RAMOVĖ" Los 
Angeles skyriui besiruo
šiant pagerbti šiuodu savo 
narius-laureatus, iš Kultū
ros Fondo atėjo praneši
mas, jog paskirtasis atsto
vas įteiks abiem laureatams 
premijas, nes kitur įteiki
mas nebenumatomas.

ši žinia sukėlė losangelie- 
čių tarpe susidomėjimo ir 
ramovėnai tikisi, kad jų ke
tintas surengti laureatų pa
gerbimas. pavadintas "RAŠ 
TO IR GARSŲ VAKARAS" 
įgaus tikros literatūrinės 
šventės pobūdį, ypač, kad 
galima pelną ramovėnai 
skiria taip pat kilniam tiks
lui — Nepriklausomybės 
kovų istorijos išleidimo lė
šų telkimui.

Bę oficialiosios premijų 
įteikimo dalies numatoma 
ir vokalinė dalis. Joje daly
vaus solistas tenoras Vin
cas Saras ir muz. Onos Met- 
rikienės vadovaujamoji Los 
Angeles Moterų Sutartinė.

Šioji šventė — "Rašto ir 
Garsų Vakaras" įvyks lap
kričio 6 d., šeštadienį. 7 vai. 
vakare, Lietuviu Tautinių 
Namų salėje, 3356 Glendale 
Blvd., Los Angeles, Cal.

fkl)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

mokinių ir mo-

• Vasario 16 Gimnazijo
je šią vasarą ir rudenį lan
kėsi daug svečių. Lietuvių 
suvažiavimo metu, rugpjū
čio 7 d. buvo PLB Valdybos 
sekretorė Milda Lenkaus
kienė, lydima dr. Lenkaus
ko, rugpjūčio 24-26 d.d. vi
zitavo Balfo pirmininkas 
kun. V. Martinkus ir reika
lų vedėjas kun. L. Jankus, 
rugsėjo 2-3 d. Vatikano 
Ypatingų Reikalų Kongre
gacijos vadovas J. E. arki
vyskupas A. Samore, lydi
mas PLB Italijos krašto 
valdybos pirmininko prel. 
V. Mincevičiaus, tuo pačiu 
metu buvo Nekalto Marijos 
Prasidėjimo seserų Kongre
gacijos generole motina Al
fonsą, lydima seselės Mar
garitos, rugsėjo 7 d. — J. 
E. vysk. V. Brizgys, lydi
mas Lietuvių šv. Kazimie
ro Kolegijos rektoriaus 
prel. L. Tulabos, rugsėjo 15 
d. — vėl Balfo pirmininkas 
kun. V. Martinkus, o ga
liausia, spalio 8-10 d.d. PLB 
valdybos pirmininkas J. J. 
Bachunas su ponia.

Gimnazija specialias pro. 
gramas paruošė J. E. arkiv. 
A. Samore, kun. V. Martin- 
kui ir p. J. Bachunui.

PLB valdybos pirminin
ką pasveikinus, gimnazijos 
moksleiviai išpildė šokių, 
muzikos ir deklamacijų pro
gramą. Mokiniai Algis Va
liūnas ir Irena Klevinskai- 
tė padeklamavo eilėraščių,
M. Landas ir A. Stanikas 
pagrojo akordeonu, šokėjai 
pašoko tautinius šokius ir 
atliko du baletinės plastikos 
dalykus: Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka ir Vaidelučių 
šokį. J. Bachunas, taręs 
nuoširdų žodį, parodė gar
sinį filmą apie tautinių šo
kių šventę Chicagoje.

LATVIU TEATRALU 
SĄJUNGA IR 
HONORARAI AUTORIAMS

Spalio 9 ir 10 dienomis Chica
goje susirinkę latviųteatralai įs
teigė sąjungą. Tos sąjungos tiks
luose numatyta: bendradarbiau
jant su Latvių Bendruomenės Kul
tūros Taryba, Išlaikyti bent vieną 
keliaujanti režisierių, kuris pa
gelbėtų įvairiose kolonijose išstu
dijuoti tinkamus veikalus ir orga
nizuoti naujas teatro darbuotojų 
kuopas. Kviesti rašytojus paruoš
ti tinkamus valdybai veikalus, at
sižvelgiant | teatralinių kuopelių 
specifines sąlygas Ir sunkumus. 
Stengtis patirti tinkamų vertimų 
paruošimo sąlygas, atsižvelgiant 
Į publikos reikalavimus. Rašytojų 
ir dramaturgų darbui paskatinti 
nutarta autoriams mokėti hono
rarą -- minimalų, bent 25 dol. Iš 
premjeros, o po to 10 nuoš. nuo 
kiekvieno pastatymo. Beto, suvie
nodinamas | spektaklius įėjimo 
mokestis taip, kad tuo mokesčiu 
būtų palengvintas teatralų darbas 
ir kad pastatymai neneštų nuosto
lių.

Ta proga buvo sutarta dėl vi
sos eilės kitų bendram teatralų 
darbui reikalingų punktų, kartu 
deklaruojant išeivijos teatro gy
venimo pagrindinius reikalavi
mus.
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