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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Ralph S. Locher 
perrinktas
Clevelando
burmistru

Clevelando burmistras R. S. 
Locher laimėjo rinkimus 2,431 
balsų persvara. Jo įkandin sekė 
negrų kandidatas R. Stokes, su
rinkęs netikėtai daug balsų. (Lo- 
cheris — 87.661, Stokes — 85. 
230). Nepr. respublikonų kandi
datas R. J. Perk gavo 41.092 bal
sus, o nepr. demokratų kandida
tas McAllister 22.653. Tai dar 
neoficialūs spaudos paskelbti duo - 
menys, bet jie aiškiai parodė, kad 
didesniuose miestuose gerai susi
organizavusi negrų bendruomenė 
gali perimti miesto valdžią, ki
tiems kandidatams susiskaldžius.

Kandidato C. Stokes rinkimi
nės kampanijos vedėjas dr. K,
W. Clement pranešė reikalausiąs 
visų balsų perskaičiavimo ir pa
tikrinimo.’

♦ NEW YORKO BURMISTRO 
rinkimuose respublikonų kandi
dato Lindsey kampanijos vado
vybė paskelbė laimėjimą, nors 
rinkimų duomenys dar negaluti
ni,.

* SVARSTANT KLAUSIMĄ ko
dėl komunistai atsisako derėtis 
dėl taikos Vietname, US World 
News Report (lapkričio 8 d. laido
je) rašo, kad užsipyrimo nuotai
kas Hanoi režime palaiko Hsin 
Hua, R. Kinijos žinių agentūra, 
monopolizavusi §. Vietnamo spau- 
dos informaciją. Pagal tą žinių 
agentūrą š. vietnamiečiams įro
dinėjama, kad JAV vykstančios 
"gigantiškos demonstracijos,’ 
Toji žinių agentūra nepralei

džia nepatiekus nė vienos Įta- 
kingesnio JAV politiko kalbos, ku
rioje kritikuojamas JAV įsivėli
mas į karą Vietname. Pagaliau, 
tiek Hanoi tiek ir Peipinge nori
ma save įtikinti, kad nuo pagrin
dinių miestų bombardavimų ame - 
rikonus sulaikanti pasaulio "vie
šoji opinija".

Pažįstą Azijos žmonių galvo
seną mano, kad visas tas užsispy
rimas suvestinas į 3 motyvus: 
1) neapsiskaičiavimas, kad ame
rikonai apsispręs kovoti ir likti 

- Pasakyk našlei Che Guevara, kad aš gavau dar vieną laišką iš jos vyro

Vtetname iki laimėjimo, 2) nesu
gebėjimas surasti pateisinamų 
priežasčių sutikti derėtis ir 3) 
orientalinis blaškymasis.

♦ KODĖLCASTROleidžia kubie 
čiams emigruoti? Ir J tą klausi
mą platesniu straipsniu atsako US 
World & News Report, aiškinant, 
kad socialistiniai eksperimentai 
privedę kraštą prie tokios padė
ties, kurioje jau ir pats Castro 
įžiūri pavojus jo politiniams sie
kiams — suvaidinti 'nepriklau
somą' Tito pavyzdžiu komunistą. 
Jo priklausomumas nuo Maskvos 
darosi kas kart plonesnis, visą 
cukraus eksportą išnaudojant ko
munistiniame bloke, už tai negau
nant nei reikiamos'kietos'valiu
tos, nei krašto ūkiui reikalingiau
sių prekių - mašinų dalių ir t.t.

Gyvendamas Amerikos pašo
nėje, Castro puikiai supranta skir
tumą Amerikos ir Sov. S-gos pa
ramoje. Ir taip, kad ir sunkiu 
bei vargingu keliu, Castro, anot to 
straipsnio, pagaliau mato, kad jo 
kraštui Amerika reikalingesnė, 
nei Kuba Amerikai. Susitarimas 
dėl norinčių išvykti iš Kubos emi
grantų priėmimo Amerikoje rodo, 
kad Castro siekia bet kokio su
sitarimo suAmerika.Tik tuo tar
pu, anot Kubos emigrantų, Ame
rika dar kurį laiką leisianti Ku
bai 'virti savame sose'."

[TAIGOJIMAI DIPLOMATAMS IŠ 
MASKVOS IR NEW YORKO

Penktadienį, spalio 29 d., 
sovietinė kultūrinių ryšių 
su užsieniais įstaiga suren
gė specialų priėmimą Mas
kvoj akredituotiems diplo
matams pasididžiuoti prieš 
juos, kad jau 25 metai, kaip 
Lietuva Maskvos valdžioje. 
Parengimo talkininkai bu
vo vilniškės administraci
jos atstovybė Maskvoj (K. 
Gabdankas) ir sovietinės 
ryšių draugijos vilniškė 
sekcija, vadov a u j a mo j i 
Lauryno Kapočiaus. (Buv. 
generolo P. Karvelio įstaiga 
yra tik L. Kapočiaus įstai
gos sckciia, skirta ryšiams 
vien su užsienio lietuviais).

Priėmimo programoj da
lyvauti buvo nusiųstas Vil
niaus Filharmonijos stygų 
kvartetas, kamerinis orkes
tras, ansamblis "Lietuva” 
(vad. V. Bartusevičiaus, ne
seniai grįžęs iš rytinės Vo
kietijos ir Lenkijos), B. 
Dvarionas, solistas daini
ninkas V. Daunoras, aktorė
I. Žukauskaitė.

Nusiųsta spaudos leidi
nių, muzikos įrašų (iš juos
telių klausyti), dailės kūri
nių ir apžvalginių filmų pa
roda (tarp kitų — apie 
Čiurlionį, vitražistų ir me
džio drožinėtojų darbus). 
Kaip priedas prie tos gau
sios eksponatų eilės, užsie-

DVIVEIDE POLITIKA
WASHINGTONAS Iš VIENOS PUSĖS PALAIKO 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ VILTĮ, IŠ KITOS PU
SĖS IEŠKO DRAUGIŠKUMO SU SOVIETAIS. — 
TOJE SITUACIJOJE LABAI NEPAVYDĖTINO
JE POZICIJOJE ATSIDŪRĖ PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ ASAMBLĖJA IR ATSKIRŲ TAUTŲ 
LAISVĖS KOMITETAI, KURIE ĮGAVO MAINŲ 
OBJEKTO STATUSĄ IR DĖL SAVO PADĖTIES 

YRA PASMERKTI TYLAI.

Vytautas Meškauskas

National Review bendradarbis 
James. Burnham paskutiniam to 
žurnalo nr. palietė daugeliui lie
tuvių opią temą: dviveidę VVashing - 
tono politiką pavergtosios Euro
pos atžvilgiu. Iš vienos pusės 
JAV ne tik nepripažįsta Pabalti
jo valstybių prijungimo, bet net 
kartu žadina ne tik jų, bet ir for
maliai nepriklausomų valstybių, eventualaus 
kaip Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Vengrijos, Lenki
jos ir Rumunijos tikros nepri
klausomybės viltis, leisdamos 
jų pabėgėliams sudaryti Paverg
tųjų Tautų Asamblėją ir ją rem
damos. Iš kitos pusės JAV varo 
tokią politiką su sovietais, tary
tum jie visai nebūtų svarbiausi tų

nio diplomatams buvo paro
dyti ir 25 metus išlaikyti 
vilniškiai kvislingai — "va
dovaujantieji respubl i k o s 
darbuotojai”.

Po pusantros savaitės i 
nuo to parengimo, jame da
lyvavusieji, kaip ir kiti 
Maskvoj reziduoja n t i e j i 
diplomatai, gaus kitokį at
siliepimą apie Lietuvos ir 
Pabaltijo politinę padėtį.

šimto trisdešimties įžy-; 
mių Amerikos visuomeni-j 
ninku pasirašytas atsišau
kimas tuo reikalu į viešąją 
pasaulio nuomonę ir Jung
tines Tautas, ryšium su lap
kričio 13-tosios manifesta
cija New Yorke, bus pa
skelbtas lapkričio 7 dienos 
NEW YORK TIMES sek
madieninėje laidoje (tira
žas arti pusantro milijono), 
o lapkričio 8 d. — NYT. Pa
ryžiaus laidoje, kuriob 
35,100 egz. pasklinda Euro
pos ir kitų kontinentų ypač 
politiniuose - diplomatiniuo
se sluoksniuose. Apie 700 
egz. tos laidos eina ir j 
Maskvą, į Maskvos valdžios, 
įstaigas ir užsienio atstovyš 
bes. (E)

• Prie pustrečio tūkstanš 
čio ordinų-medalių iš Mas
kvos vilniškė vyresnybę 
pridėjo dar 13,700 Paleckid- 

tautų ir valstybių tragedijos kal
tininkai.

Ko ta politika siekiama? — klau
sia James Burnham. (Converging 
Toward What? — skamba origi
nalus pavadinimas. Converge — 
to cause to tend towardonepoint) 
Pavergtųjų Tautųansamblėja sim
bolizuojanti Rytų Europos tautų 

išsivadavimo iš 
Maskvos jungo viltį, įgalinanti 
tam tikrą veiklą ir pasauliui ne
leidžianti jų likimą pamiršti.

Asamblėja esanti susijusi ar 
tiksliau esanti padalinys (an 
affiliate, moreaccurately.subsi- 
diary) Laisvosios Europos Komi
teto, žinomu savo Laisvosios Eu
ropos Radijo veikla. Skelbiama, 
kad jis yra finansuojamas priva
čiomis aukomis, tačiau visi in
formuoti asmenys žino, kad Lais
vosios Europos kompleksas yra 
JAV vyriausybės politiniai kontro ■ 
lluojamas ir finansuojamas.

James Burnham dėmesį įtąins - 
tltuciją atkreipęs tos ansamblė- 
jos gen. sekretoriaus rumuno Bru - 
tus Coste atstatydinimas. Coste 
esąs geras organizatorius, kal
bėtojas ir karštas antikomunis- 
tas. Be jo visa toji Institucija 
įgaus daugiau vaiduoklišką (ghost 
likę obsolescence) statusą.

J. Burnham mano, kad tai nesąs 
vien asmeniškas reikalas, bet su
tampa su dabartine generaline 
Valstybės Departamento linija, 
kuri siekia gerų santykių su komu • 
munistine Europa.

(Nukelta į 2 psl.)

Naujalio pasirašytų garbės 
raštų, kuriais įvairių sričių 
pareigūnams Lietuvoj su
teikiamas nusipelniusio vei
kėjo titulas. (Paleckis ne
turi teisės duoti ordinų ar 
medalių, o tik garbės titu
lų diplomus). Dabar didelę 
laikraščių dalį užima tų 
šviežiai tituluotųjų sąrašai,
— šešiolika su viršum tūks
tančių pavardžių su einamų 
.pareigų nurodymais. Tad 
maždaug po vieną iš kiek
vieno šimto suaugusių žmo
nių vien šį mėnesį bus pa
skelbti laikraščiuose, 
tituluoti-medaliuoti.

• Povilas Kulvietis.
vęs dabar panaikintos liau
dies ūkio tarybos pirminin
kas Vilniuje, paskirtas mi
nistro pirmininko (šumaus- 
ko) pavaduotoju, nenuro
dant, kokioje srityje jisai 
Šumauską pavaduos.

šis aukštas vilniškės ad
ministracijos parei g ū n a s 
yra vienintelis, kurio pa
vardė skirtingai rašoma 
lietuviškuose ir rusiškuose 
ar lenkiškuose laikraščiuo
se. Rusiškai ar lenkiškai jis.
— Pavel Kulvvięc ar Kul-
vec. Pradžioj, jam Vilniuje 
vos iškilus, ir lietuviškai jis 
buvo Pavelas Kulvecas, ta
čiau netrukus pradėjo ra
šyti — Povilas Kulvietis. 
Kadangi rusiškuose laik
raščiuose ta pavardė ligi 
šiol pasiliko lietuviškai ne
nudažyta, tai tas reiškia, 
kad jis nėra lietuviškos kil- 
.mės ir lietuviu nesijaučia. 
Tik kad lietuvių akyse pa
togiau atrodytų, leidžia lie
tuviškuose tekstuose pavar
dę sulietuvinti. (E)

kaip
(E)
bu-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juozas Bachunas ir 
ponia grįžo iš Europos, kur lankė Vasario 16 gimnaziją, lietuvių ko
lonijas, ragindami organizuoti ekskursijas į ateinančiais metais Chi- 
cag'?]e įvyksiantį Lietuvių Jaunimo Kongresą ir i'-inų šventę. Taip 
pat aplankė savo seną pažįstamą Londone ministerį Bronių K. Balu
tį. Grįžo laivu, kuriuo plaukė jauna dainininkė Aušra Vedeckaitė, pra
leidusi virš metų laiko Europoje studijuodama dainavimą. Prieš tai 5 
metus ji mokėsi dainavimo garsioje Julliard muzikos mokykIojeNew 
Yorke. Jauną solistę Aušrą Vedeckaitę bus proga išgirsti Jaunimo 
Kongreso meninėje programoje ateinančiais metais Chicagoje. Nuo
traukoje Rotterdam laive p.p. Bachunai su sol. Aušra Vedeckaite.

MITUVOS KOLŪKIETIS 
ATIDENGIA SAVO PAJAMAS

Spalio 24 dieną Komjau
nimo Tiesa paskelbė atvirą 
laišką Kostui Urniežiui Ka
lifornijoj. Laišką rašo Br. 
Gustas, Raseinių rajono Mi
tuvos kolūkio narys, atsi
liepdamas į K. Urniežiaus 
žodžius, perduotus per Ro
mos radiją. Br. Gustas'sa
kosi vieną vakarą klausęs 
radijo ir išgirdęs Urnie
žiaus kalbą, kuri, anot jo, 
"įžeidžia ki,ek vieno valstie
čio savimeile ii- širdį”. La
biausia dūręs Į širdį šis K. 
Urniežiaus posakis, kurį Br. 
Gustas sakosi žodis žodin 
užsirašęs (nepažymėjo, ar 
stenografiškai, ar magne
tofonu, bet užsirašyta tiks
liai), būtent:

”K i e kvieną duonos 
kepalėlį jie turi pirk
tis. Jie turi važiuoti į 
valdžios kontroliuoja
mas kepyklas. Niekas 
duonos kepti negali”.

Atsiliepdamas į šiuos ne
va įžeidžiančius žodžius, Br. 
Gustas smulkiai išdėsto sa
vo šeimos pajamas iš darbo 
Mituvos kolūkyje ir, žino
ma, daug tiksliau atsklei
džia dabartinę Lietuvos 
kolūkiečių padėti, negu tai 
galėjo papasakoti betkas, 
tik nuotrupas apie tai gir
dėjęs.

Mituvos kolūkis nėra pats 
geriausias Lietuvoj, bet 
darbadienio atlyginimu yra 
pralenkęs žymiai daugiau 
kaip pusę kolūkių. Būtent, 
jau pernai ten už darbadie

nį mokėta 76 kapeikos ir 
2.3 kg. grūdų.

Pats Gustas Mituvos kol- 
ūk.v irgi ne eilinis lauku 
darbininkas, o meistras — 
kalvis, arba ir stalius. Jo 
sūnus — traktorininkas, 
atseit, visų žemdirbių tarpe 
"aristokratas” darbo ir at
lyginimo atžvilgiu. Tad jie 
tik du iš šeimos kolūkyje 
dirba, o Gustienė namie 
šeimininkauja.

Būdami tokiose gerose 
pozicijose, Gustai pereitais 
metais gavo atlyginimą už 
1450 darbadienių: tėvas 
(gerai neatsimena) — maž
daug tarp penkių-šešių šim
tų (skaičiuokim 550), o sū
nus traktorininkas už 900.

Tiek dienu metuose nėra. 
Tiek darbadienių, tačiau, 
gali per metus savo sąskai- 
ton įsirašyti kalviai, staliai 
ir ypač traktorininkai, nes 
jie už normalią darbo dieną 
gauna dvigubai, trigubai, 
ar net penkeriopai. Padidin
tus atlyginimus gauna ir 
kiti, kvalifikuotieji ūkių 
darbininkai; melžėjos, kiau- 
lininkės, veršininkės. Pa
prasti laukų darbininkai 
gauna tik vieną darbadienio 
atlyginimą už dieną (jei 
atlieka nustatytą darbo 
normą), ir jie retai kada te
turi progos per metus už
dirbti daugiau kaip 200 
darbadienių.

(Nukelta į 2 psL)
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KOLŪKIETIS ATIDENGIA..
(Atkelta iš 1 psl.)

A 11 y g inimai paprastai 
mokami iš dalies pinigais, 
iš dalies grūdais, normomis, 
apskaičiuojamomis tik su
skaičiavus metų ūkininka
vimo rezultatus (dalis atly
ginimo mokama metų eigo
je, kaip sako, avansais, o 
apie sausio vasario mėnesį, 
viską suskaičiavus, išmo-. 
karna liekana). Todėl kol
ūkiuose dirbantieji iš anks
to tik apytikriai spėja, kiek 
jie iš tikrųjų uždirbs. Dar 
tik nedidelė kolūkių dalis 
užtikrina tam tikrą atlygi
nimo vadinamąjį garantuo
tą minimumą.

Br. Gustas konkrečiai nu
rodė, kiek gaunama pinigais 
už gautus grūdus, ir tai lei
džia pinigais įvertinti visą 
jų uždarbį. Būtent, jie už 
parduotuš grūdus gauna po 
30 kapeikų už kilogramą. 
(Pažymėtina, kad tai yra 
gerų duoninių rugių kaina. 
Ne visi kolūkiečiai gauna 
vienodus grūdus-atlyginimo 
sąskaiton, nes pirmenybė 
yra visų pirma parduoti 
valstybei bent nustatytą 
grūdų minimumą, atskirti 
sėklos fondus — ten turi 
būti atrinkti geriausi, — 
todėl atlyginimų fonde ne
retai lieka tik antrarūšiai 
ar trečiarūšiai grūdai).

Gustas ir sūnus yra pa
vyzdžiai geriausiai uždir
bančių kolūkiečių ne tik Mi- 
tuvos kolūky, bet ir apskri
tai Lietuvoj. štai jų už
darbis, išaiškintas atvirame 
laiške Kostui Urniežiui:

Tėvas pernai gavo už 
maždaug 550 darbadienių 
po 76 kapeikas ir po 2.3 kg. 
grūdų. Tad iš viso per me

KOKIA GALI BŪTI geresnė dovana 
ŠVENTĖMS JŪSŲ GIMINĖMS USSR 

jei ne gabąlas apsiaustui (paltui), eilutei (kostiu
mui), suknelei geros rūšies grynų vilnų arba pus- 
vilnonės medžiagos. Tiktai dabar šventėms sumažin
tomis kainomis Jūs galite užsakyti neribotą kiekį, 
be muito ir be kitokių rinkliavų eilutėms (kostiu
mams) ir suknelėms nesiraukšlėjančios elastiškus 
audeklus, kurie savo rūšimi ir tvirtumu neužsilei- 
džia geriausiams užsienio audeklams. Didelį pasirin
kimą to viso Jūs rasite parodomoje salėje, firmos

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South (kampas 18-tos gatvės) 
New York, N. Y. 10003. Telefonas: 228-9547

Ten galite švenčių dovanoms užsakyti automo
bilius, motociklus, dviračius, radijo priimtuvus, šal
dytuvus, siuvamas mašinas, laikrodžius ir daugeli 
kitokių prekių. Didžiulis pasirinkimas produktų, vy
no, delikatesų švenčių stalui. Negaiškite laiko, už
sakykite dabar. Aukšta kokybė ir skubus dovanų 
pristatymas giminėms į namus garantuojamas.

Aplankykite mūsų parodinę salę ir pamatysite 
žavingo grožio, tvirtumo, puikiai ir išbaigtai bei dai
liai padarytus USSR gaminius

Mes žinome, kad dėl ilgo ir tolimo išsiskyrimo 
Jūsų gimines vis vien Jums artimos ir brangios. 
Jūsų DOVANA per PODAROGIFTS, INC. jiems pa
rodys, kad jų neužmiršote dabar ir neužmiršite atei
ty.

Atsiminkite, kad tik firma PODAROGIFTS, 
INC. yra vienintelė Vnešposyltorgo atstovas priimti 
.užsakymus dovanoms.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

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

1. import. French Cognac ...............5th — 4.39
2. Armagnac Imp. French Brandy... 5th — 4.39
3. Skaidrioji 80 proof ....................... 5th — 3.19
4. Zubrovka 100 proof ...................5th—4.75

tus susidarė (jis pats siūlo 
paskaičiuoti) 418 rublių ir 
1265 kilogramai, kuriuos 
pavertus pinigų verte, išei
na iš viso 797.50 rb. Vidu
tiniškai 66 rubliai ir 46 kp. 
per mėnesį, arba 13 rublių 
34 kapeikos per savaitę. 
Prie to dar gauna šiaudų ir 
pašaro gyvuliams (atseit, 
karvei ir veršiukui, jeigu 
yra).

Sūnus traktor i n i n k a s 
(kurio darbas daugiausia 
tik nuo pavasario iki ru
dens, plius traktoriaus prie
žiūra), surinkęs 900 darba
dienio normų, gavo 684 rub
lius ir 2070 kilogramų, ar
ba, viską vertinant pinigais, 
1,305 rublius. Jo pajamos 
išeina vidutiniškai 108 rub
liai 75 kapeikos per mėnesį, 
arba 25 rubliai 10 kapeikų 
per savaitę.

Ši šeima savo sklype, 60 
arų, augina miežių ir bul
vių, kurių derlių naudoja 
sau ir kiaulėms šerti. Išau
gina tris kiaules. Vieną sau 
pasiskerdžia, dvi parduoda 
po 130 rublių. Tad visos tri
jų asmenų (dviejų dirban
čių) šeimos metinės paja
mos yra 1,362 rubliai, vie
na pačių nusipenėta kiaulė 
ir dar savos karvės pienas, 
kuriai gauna pakrato ir pa
šaro. Nors rublį valdžia ver
tina $1.11, bet tikrumoje jo 
perkamoji galia Lietuvoj 
bent 10 ar daugiau nuošim
čių mažesnė už doleri Ame
rikoj.

Su tokiomis pajamomis 
Gustas jaučiasi esąs turtin
gas. Iš tikrųjų, jo šeima 
yra turtuoliai, lyginant su 
n e k v a lifikuotais žemdir
biais, — kurių dauguma.

DIRVA

Nes 200 darbadienių tesu
darančio kolūkiečio paja
mos atrodo visai kitaip. Net 
ir palyginti gerus atlygini
mus mokančiame Mituvos 
kolūkyje toks per metus 
uždirba tik 152 rublius ir 
460 kilogramų, — arba, vis
ką vertinant pinigais, — 
290 rublių. Tai yra uždar
bis, vidutiniškai per mėne
sį 24 rb. 15 kp., arba 5 rb. 
58 kp. per savaitę (plius 
pašaras ir pakratas karvei). 
Net ir trys šeimoje dirbda
mi, jie dar toli nesusilygin
tų uždarbiu su Gustais.

Gustų svirne visada esąs 
grūdų perteklius ir jie žy
mią jų dalį parduodą. Su
prantama, trijų su trečda
liu tonų grūdų trims žmo
nėms per metus perdaug, 
nes ne viena duona žmogus 
maitinasi. Jeigu Gustai bū
tų tik paprasti žemdirbiai, 
į jų aruodą tebūtų supilta 
tik nepilna tona (920 kg.), 
ir nebebūtų ko parduoti.

Svarbiausias Gusto prie
kaištas Urniežiui yra, kad 
netiesa, jog "niekas duonos 
kepti negali”. Gustienė pa
ti namie duoną kepanti, 
nors jų kaimynas perkąs. 
Tai esąs skonio dalykas, ir 
duona pirkti ne vargas, nes 
kaštuoja tik 15 kapeikų ki
logramas, kad grūdų kilo
gramą parduoda už 30 kp. 
(Gustas nurodo, kad Lietu
vos laikais už duonos kilo
gramą reikdavę mokėti vi
so kilogramo grūdų kainą, 
o dabar pakanka pusės ki
logramo) .

Ši Gusto pataisa Urnie
žiui irgi reikalinga patai
sos. Duoną namie kepti, jei 
nori, gali tie, kurie tebegy
vena prieškariniuose na
muose ir turi dar nesugriu
vusius duonkepius pečius. 
Perkeltieji j gyvenvietes to
kių pečių nebeturi, o ir kiti 
sunkiai gauna ar visai ne
gauna galimybės pečius pa- 
sitaisyti, jei apgriūva. Nu
sipirkti duonos mažiau var
go ir gal pigiau, kur yra 
arti kepykla ir duonos par
duotuvė. Bet yra vietų, iš 
kurių tinkamo duonai kepti 
pečiaus neturintieji turi ke
liauti duonos pirkti iki ke
liolikos kilometrų, o valdi
nėse kepyklose kepamoji 
duona protarpiais esti net 
ir nelepiam gomuriui sun
kiai tepriimtina.

Taip, Komjaun. Tiesos 
redakcijai tarpininkaujant. 
Br. Gustas paliudijo, kad 
Romos radijo lietuviškoji 
programa Lietuvoje girdi
ma ir klausoma. (Tėv. Bal
sas savo atsiliepimais tą 
paliudija beveik reguliariai, 
maždaug kas trys-keturios 
savaitės). Tuo pačiu metu
B. Gustas išsamiai išdėstė 
geriausioj padėty 
esančių kolūkiečių gyveni
mo sąlygas, sudarydamas 
progos tiksliau suvokti ir 
eilinių žemdirbių masės są
lygas. (E)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

5.
6.
7.

Import. Bordeaux Wine................ 5th — 0.98
Import. Riccadonna Vermouth Bott. —1.29
Import. Napoleon Vermouth .... Bott. — 1.19

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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R. Kisieliaus nuotraukaBaltosios antys.

TRECIOJI DAINŲ ŠVENTEdviveidė
POLITIKA

(Atkelta iš 1 psl.)
Ieškant glaudesnių santykių su 

komunistų pavergtom tautom, no
rima sustiprinti jų tautinės nepri - 
klausomybės nuo Maskvos tenden
cijas. Toks tikslas iš esmės būtų 
geras, tačiau strategijoje, kurią 
naudoja Washingtonas,esą gali
ma (žiūrėti bent keturias klai
das:

L Washingtonas vengia Ūki
nes transakcijas su komunisti
niais kraštais susieti su kokiom 
nors politinėm sąlygom. Savaime 
aišku, kad negalima tikėtis, kad 
Varšuva, Bukareštas ar Belgra
das pašalintų komunistinę siste
mą už tam tikrą kviečių kiek(. 
Tačiau šio to galima būtų išsi
derėti ir prekybinėm transak
cijom, pvz., laisvesni JAV spau
dos platinimą, mažesni atskirų 
asmenų kelionių suvaržymą,gink
lų Castro ar Siaurės Vietnamui 
pristatymo nutraukimą irpan.Įsi
leidžiam 1 ūkines transakcijas be 
jokių sąlygų. Vakarai nesustip
rins nepriklausomybės tendenci
jų, bet tik palaikys komunistinius 
režimus, kurie yra pasiryžę Ame
riką palaidoti.

2. Visa JAV politika yra pati 
sau prieštaraujanti, nes vienu ir 
tuo pačiu metu siekiama išnaudo
ti pavergtąsias valstybes ir kartu 
siekiama draugystės Sovietų vy
riausybės, iš kurios norima tas 
valstybes išvaduoti. Jei iš tikro 
siekiama pavergtųjų valstybių 
išvadavimo, reikia būti šaltiems, 
jei ne priešiškiems, sovietų at
žvilgiu.

3. Mūsų politika paremia pa
vojingiausią de Gaulle strategi
jos elementą. Ji patvirtina de 
Gaulle (spėjimą, kad JAV galin
čios per europiečių galvas susi
tarti su Maskva; todėl europie
čiai negalj pasitikėti amerikie
čiais ir turi patys ieškoti susi
tarimo su Maskva.

4. Pagaliau, mūsų visa poli
tika yra paremta optimistiškom
iliuzijom apie Maskvos strate

giją. Aišku, kad Maskva priims 
visas mūsų daromas nuolaidas. 
Bet tuo pačiu laiku Maskva vado
vauja ir remia Vietkongą ir 
Castro. Ji to net neslepia. JT vi
suotinam susirinkime sovietų de
legatas sveikino Kubos delegatą 
Raut Roa po jo kurstančios kal
bos, raginančios Afriką, Aziją 
ir Lotynų Ameriką pradėti karą 
JAV sunaikinimui!

UŽ tat koks nors aukštesnis Wa- 
shingtono pareigūnas,anot Burn- 
hamo,turėtų suprasti, kad ir ko-

IlI-ji Amerikos ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių ruošiama 
Dainų Šventė (vyks 1966 metais 
liepos 3 dieną Chicagoje, Inter- 
national Amphiteatre.

Dainų šventės komitetą suda
ro: Dr. Steponas Biežis — pir
mininkas, Jonas Paštukas — vi
cepirmininkas, Antanas Šanta- 
ras — vicepirmininkas ir gene
ralinis sekretorius, Jonas Jur
kūnas -- organizaciniams reika
lams vadovas, Kostas Dočkus — 
iždininkas, Jonas Zdanius -- mu
zikinių reikalų vadovas, kun. Jo
nas Kubilius -- LB Kanados Kraš
to atstovas, Algirdas Pužauskas 
— spaudos reikalų vadovas.

III-člo j e Dainų Šventėje daly
vauja JAV ir Kanados lietuvių 
chorai ir ansambliai bei lituanis
tinių mokyklų chorai ir ansamb- 

egzistencijos bei siekimų suvie
nodinimo su Maskva ieškant, būtų 
visai neprošalj rezerve laikyti 
Pavergtąsias Tautas geresniam 
paruošties stovyje, bent, tokia
me, kokiame jos buvo su Coste, 

Sutinkant su Burnham anali
ze, kartu tenka pareikšti apgai
lestavimą, kad apie susidariusią 
būklę mes sužinome kaip tik iš 
Natlonal Review, bet ne iš mūsų 
veiksnių. Tiesa, faktinėbflkėbu
vo aiški ir seniau. Dėl ameri
kiečių paramos galima ir reikia 
džiaugtis, tačiau iš kitos pusės 
tokioje situacijoje kaip dabar,to
je institucijoje dirbančiųjų tau
tiečių veikimo laisvė yra gerokai 
suvaržyta. Pradėsi triukšmauti, 
neteksi vietos. Bet jei kai kurių 
Washingtono sluoksnių iliuzija, 
kad su sovietais galima "susikal
bėti" yra klaidinga ir nenaudinga 
nei JAV nei Lietuvai -- kaip ta
da galima tylą suderinti su sąži
ne ir reikalais, kuriuos atstovau
jama? Viešas protestas rasit tu
rėtų bent moralinės reikšmės. 
Žinia, tai yra susiję su asmeni
niais nepatogumais ir net auko
mis, tačiau kas gali tvirtinti, kad 
politikų profesija nėra susijusi 
su rizika?

• Varšuvos kultūriniai 
bendradarbiautojai su So- 
vietija bendradarbia v i m ą 
daugiausia koncentruoja j 
Lietuvą. Vilniuje irgi tam 
sudaromos ko palankiausios 
sąlygos. Spalio 26 d. Vil
niaus radijas beveik ištisą 
dieną užleido kalbėti apie 
Lenkiją patiems lenkams. 
Lenkai pasakojo apie savo 
miestus ir rašytojus. Kitoj 
programos daly — apie 
Lenkijos - Lietuvos "drau
gystės takus" praeity ir da
bar, "kelyje i komunizmą”.

Manoma, kad lenku pa- 
brėžtinis dėmesys Lietuvai 
turi ryšio su jų dėmesiu 
Lietuvoje dar likusiems len
kams ar lenkais save tebe
laikantiems, o taip pat ir 
Vilniui bei Vilniaus kraštui, 
i kuriuos atvirai pretenzijų 
reikšti jiems dabar nepato
gu. O lietuviai smalsūs ko 
daugiau patirti, kaip gyve
nama Lenkijoj, nors ir su 
komunistine valdžia, bet 
beveik be rusų. Ypač domi
na Lenkijoj esanti žymiai 
didesnė galimybė pažvelgti 
toliau į Vakarų pasaulį. (E) 

llai. Šventėje bus dainuojama tik 
mišraus choro dainos. Repertu
aro gaidas daugelis chorų jau 
gavo. Negavusieji prašomi kuo 
greičiausiai kreiptis (DainųŠven
tės komiteto pirm. Dr. S. BiežJ. 
Jo adresas: 3241 W. 66th Place, 
Chicago, III., 60629. Lygiųjų bal- 
sų chorai taip pat prašomi iš
mokti mišraus choro atitinkamas 
partijas.

Dainų žventės Komitetas pra
šo visus chorus tuojau nedelsiant 
registruotis registracijos komi
sijoje, kuriai vadovauja JonėBo- 
binlenė. Jos adresas: 1530 So. 49 
Avė., Cicero, III. 60650. Telefo
nas: OL 2-2316. Užsigregistruo- 
jant reikia nurodyti apytikri dai
nininkų skaičių. Chorams bus ap
mokėta pusė kelionės išlaidų au
tobusais ir traukiniais. Komite
tas parūpins nakvynes pas priva
čius asmenis tiems choristams, 
kurie jų neturės. Norintiems ap
sistoti viešbutyje, komitetas už
sakys vietas pagal pageidaujamą 
kainą.

Dainų šventė — Lietuvių Tau
tos šventė. Tikimasi, kad šioje 
tautinėje demonstracijoje daly
vaus apie 10,000 žmonių. Visi JAV 
ir Kanados chorai prašomi gau
siai dalyvauti, ruoštis šventei, pa
pildyti chorų eiles naujais dai
nininkais.

IEŠKOMI CHICAGOJE AR 
APYLINKĖSE GYVE

NANTIEJI LIETUVIAI:
Čeponytė - Narbutienė 

Ona, Mykolo duktė, gim. 
1890 m. Pumpėnuose, atvy
kus i Chicagą 1910 m. 

čėsna Jonas iš Skerpiejų 
kaimo, Lankeliškių par., 
Vilkaviškio apskr. 

Česnauskas Pranas. Vin
co sūnus, atvykęs 1919 m.

Gedžius Pranas, Igno sū
nus, atvykęs 1949 m.

Grigalaitytė Morta, An
tano duktė, iš Tauragės.

Kazlauskas Juozas, Juo
zo sūnus iš Svėdasų.

Markus Jeter (Markvė- 
nas), gyvenęs Brookfield, 
Illinois.

Markevičius Bernardas, 
Justino sūnus, gimęs 1916 
m., gyvenęs Kanadoj, atvy
kęs į Chicagą 1960 m.

Pociai Petras ir Viktoras, 
iš Naukaimio.

Rimkus Jurgis, gyvenęs 
Bridgeporte, Chicagoje.

Šimkūnas Leonas, Jono 
sūnus, gimęs Siaurkampio 
kaime. Tauragės valsčiuje, 
prieš karą gyvenęs Chica
goje.

Šimkūnaitė - Vaivadienė 
Marijona, Jono duktė, ir jos 
sūnus .Jonas.

Zarembaitė Marei joną, iš 
Paulaičių Kaimo, Švėkšnos 
parapijos.

žiūrai Stepas ir Vincas, 
Kazio sūnūs.

Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti —

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas 

6147 So. Artesian Avė. 
Chicago, III. 60629 
Telefonas: — 

REpublic 7-8334
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LAKRICIO 13 MANIFESTACIJA
DALYKAS 24 KARATUc

Kalbu apie karatą — aukso ma
tą. O auksas —nuo seniausių lai
kų iki šių dienų — yra brange
nybių karalius. Auksas 24-ių ka
ratų, tai aukščiausios rūšies lie- 
dinys jo su kitu metalu, ir gyve
nimo apyvartoj aukštesnės koky
bės aukso nėra.

Karatų matu reikia vertinti ir 
mint} suruošt 'lapkričio 13-tos 
manifestaciją* New Yorke, Ma- 
dison SquareGarden —garsioj su
sirinkimų salėj. Pirmiausia,taip 
vertinti reikia todėl, kad Lietu
vos laisvinimo veiksnių balsas: 
užuominos, raginimai ir {taigoji
mai lietuviškai visuomenei išei
vijoje -- daugiau budėt, veikt Lie - 
tuvos laisvės reikalui -- pagaliau, 
buvo išgirstas ir pagautas visu 
gyvumu ir širdingumu.

Antra, susidaręs Komitetas 
Lietuvos Nepriklausomybei At
statyti yra penkių asmenų jau
nos generacijos, tačiau brandžių 
vyrų liedinys, kuris iš karto 
sudomino visuomenę, savo veiks
mingumu ir plačiu mostu.

Trečia, sumanymas sukrust ir 
eit Į kaip galima skambesnę ma
nifestaciją dėl Lietuvos laisvės 
yra iškeltas kaip tik laiku tam, 
kad žlugdyt Kremliaus valdovų 
melą,- skleistą visame pasaulyje 
šiais irnetais, būk Lietuvoje, Lat
vijoje ir Esti joje nuo raudonosios 
armijos atėjimo esąs gyvendina
mas rojus, o gyventojai ten esą 
pilni džiaugsmo.

Šios trejopos aplinkybės, su- 
puoluslos vienan daiktan ir išdai- 
ginusios komitetą yra faktas 
retas, idealistinis ir labai bran
gus. O todėl tok{ faktą tedera ly
ginti su medžiaginio gyvenimo 
karalium -- auksu. Ir tai ne bet 
kuriuo, o aukščiausia kokybe — 
dvidešimt keturiais karatais!

Komitetas savo tiesiu ir smin - 
gančiu va riju -- Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti --yra{do
mios sudėties. Antanas Mažeika, 
Antanas Sniečkus ir Algirdas Bud - 
reckls — visi trys yra gimę Ame
rikoj, ir iš jų tik vienas Budrec
kis tėra matęs keletą metų Lie-

tuvą savo kūdikystėj. Romas Ke- 
zys ir Juozas Miklovas, gimę ne • 
priklausomoj Lietuvoj, yra matę, 
gyvąją laisvą Lietuvą savo anks
tyboj jaunystėj, o Miklovas, kaip 
neseniai išsprūdęs iš dabartinės 
- okupuotos Lietuvos, yra net su 
akivaizdžiu supratimu apie tą 
skirtumą, koks yra tarp laisvės 
ir svetimos okupacijos tikrovėj.

Visi penki dvejopai skirtingi 
savo gimimų vietomis, ketver-io- 
pai skirtingi gyvosios Lietuvos 
pažinimu, ir, pagaliau, penkia- 
riopai skirtingi savo būdu ir ga
bumų savitumu, susiliejo, galima 
sakyti, spontaniškai { v ieną or
ganizacini lydlnj. Ju°s sulydė 
Lietuvos laisvės suvokimas, Lie
tuvos žeminanti padėtis dabar,ir 
atsiradęs juose bendraš 'impul
sas. Ir kai gimsta tokia natū
rali atžala, kai {vyksta toks fak
tas, tai tuo džiaugtis dera ir rei
kia mums visiems. O su džiaugs
mu reikia ir remti tos atžalos pas 
tangas, sudarant jai užnugarį, 
tvirtą paramą, kad tų penkių vy
rų patangas lydėtų sėkmė.

Šio komiteto darbas ir tiks
las — yra valstybinė politika. 
O politikoj, be ko kita, neabejo
tinai reiškiasi ir moralinė jėga, 
šiame atvejyje -yra gražiausia, 
kad ši moralinė jėga kyla iš vi
suomenės, iš jos tarpo, iš vi
daus. Tai yra dvasinis gyvybin
gumas ir tai yra stiprybė visam 
kam. Todėl šia jėga turi džiaug
tis ir naudotis visos didžiosios 
lietuviškos institucijos: Nepri
klausomos Lietuvos Diplomati
ja, VLIKas, Amerikos Lietuvių 
Taryba, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Vyriausia Valdyba. 
Jiems visiems šio ad hoc komi- . 
teto darbas yra naudingas visuo
se veiksnių darbuose.

Reikia neužmiršt kadai vieno 
Kremliaus valdovo pastatyto klau
simo Popiežiui Pijui XII-jam: 
"o kiek divizijų kariuomenės tu
ri Vatikanas?"

Žinokim gerai vieną dalyką, 
kad aną Kremliaus valdovo min
ti turi ne vienas laisvojo pasaulio

buvusiems dėl Lietuvos laisvės prisiminti. R. Kisieliaus nuotrauka

ALT SUKAKTUVINIS SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

25-sis metinis suvažiavimas {vy
ko š.m. spalio mėn. 23-24dieno
mis Chicagoje, Sherman House 
patalpose.

Suvažiavimą atidarė ALT pir
mininkas L. šimutis, pasveikin
damas suvažiavimo dalyvius ir po 
to paprašydamas suvažiavimo 
delegatus atsistojimu ir susikau, 
plmo minute pagerbti šiais me
tais mirusi ALT Valdybos Vice
pirmininką dr. Kaz{ DrangelJ.

Suvažiavimui pirmininkavo L, 
šimutis, pasikeisdamas su vice
pirmininkais — T, Blinstrubu, P. 
Dargiu, A. Rudžiu ir dr. J. Va
laičiu. Sekretoriavo - J. Talalas, 
Alb. Valentinas ir N. Remeikie
nė.

Rezoliucijų komisijon pakvies
ti — K. Kleiva, M. Gudelis, dr. 
A. Verbickas ir teisėjas J. Zu
rls.

Suvažiavime dalyvavo visi ke- 
turiasdešimts šeši Amerikos Lie
tuvių Tarybos nariai arba jų įga
liotiniai. Svečių tarpe buvo Lie
tuvos generalinis konsulasChica
goje dr. P. Daužvardis, JAV LB 
Centro valdybos pirminikas J. 
Jasaitis, LB Chicagos Apygardos 
valdybos pirmininkas inž. B. Nai
nys, BALF atstovas A. Dzirvo- 
nas, dr. M. Devenis ir daugelis 
kitų.

Pirmasis suvažiavimą pasvei
kino Lietuvos generalinis kon
sulas dr. P. Daužvardis Lietuvos 
Atstovo Washingtone J. Kajecko 
ir savo vardu. Ilgesniame sveiki
nimo žodyje konsulas pareiškė, 
kad dabartinė situacija padrąsina 
mus visus vieningai ir ryžtingai 
jungtis bendron kovon už Lietuvos 
laisvės atstatymą ir toje kovoje 
negali būti abejojančių. Lietuvos 
okupantas nori įtikinti visą pa
sauli ir net mus pačius, kad lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos 
daugiau nebebus. Todėl ALT su 
kitomis lletuviųpatriotinėmisor- 
ganizacijomis turi sudaryti kaip 
ir vyriausią štabą ryžtingiausiai 
kovai už Lietuvai laisvės atgavi
mą. Palinkėjo ALT didelės stip
rybės ir sėkmių šitoje didelėje 
kovoje.

JAV LB Centro valdybos pir
mininkas J. Jasaitis sveikinimo 
žodyje pasakė, kad ši diena yrą 
mums ypatingai paminėtina, nes
šiandien ALT susirinko 25-tą kar- ji Statuto punktai suvažiavimo 
tą savo konferencijon, o tai yra 
ilgas ir garbingas kovos laikas 
už Lietuvai laisvės sugrąžinimą.

Balfo centro vardu sveikino 
Alb. Dzirvonas pareikšdamas, 
kad ALT dėl savo nepailstamos 
ir ryžtingos kovos dėl Lietuvai 
laisvės atgavimo, Lietuvos isto
rijoje užims labai garbingą vie
tą.

Raštu suvažiavimą sveikino: 
V. Sidzikauskas — VLIKo, Pa
vergtųjų Tautų Seimo ir Lietu
vos Laisvės Komiteto vardu. Vyt. 
Volertas — JAV LB Tarybos var
du, dr. Balukas ir A. Rėklai

tls — Lietuvių Fondo vardu, Lie' Sandara — E. Devenienę, S. G& 
tuvos generalinis konsulas New 
Yorke Vyt. Stašinskas,ir telegra
ma suvažiavimą pasveikino se
natorius Paul Douglas (dem. iš 
Illinois).

Perėmęs suvažiavimo pirmi
ninkavimą dr. J. Valaitis pa
sveikino šiltais žodžiais pirmi
ninką L, Šimuti už jo nepailsta
mą, sėkmingą ir ryžtingą vado
vavimą ALT per 25 metus, o taip 
pat ir dr. P. Grigaiti, pasveiku
si po sunkios ligos ir vėl esanti 
mūsų tarpe.

Pirmininkas L. Šimutis pada
rė išsamų pranešimą apie ALT 
valdybos nuveiktus darbus pra
eitais metais. Finansų sekreto
rius J. Talalas suvažiavimui pa
darė finanslnj pranešimą, o iždo 
globėjų raportą perskaitė W. T. 
Kvetkas. Visi pranešimai buvo 
suvažiavimo vienbalsiai priim
ti.

Pirmininkas L. Šimutis taip
gi padarė apžvalgini pranešimą 
apie ALT veiklą per 25 metus. 
Pranešimo pabaigoje jis perskai
tė savo pareiškimą, kad jis jau 
iš ALT Valdybos pirmininko pa
reigų pasitraukia.

Posėdi tęsiant toliau, politinių 
grupių ir organizacijų, sudaran
čių ALT sąstatą, atstovai nuošir
džiai {vertino ilgameti ALT pir
mininką L. Šimuti, jo energingą 
veiklą per ketvirti šimtmečio 
ir prašė toliau pasilikti savo pa
reigose. Tačiau L. Šimutis nebe
sutiko. Jis buvo išrinktas ALT 
Garbės Pirmininku.

Praeitų metų suvažiavime buvo 
sudaryta ALT Statuto Pakeitimo 
- Papildymo komisija, kuri buvo 
įpareigota šiam suvažiavimui pa
teikti ALT Statuto pakeitimo pro
jektą. Todėl suvažiavimui pirmi
ninkaujantis T. Blinstrubas ir pa
prašė tos komisijos pirmininką 
dr. J. ValaitJ referuoti suvažia
vimui naują tos komisijos paruoš
tą ALT statuto pakeitimo projek
tą. Tame projekte buvo numato
ma pakeisti ALT senojo Statuto 
10, 17, 27 ir 28 straipsnius. Tie 
statuto pakeitimo straipsniai bu
vo nuodugniai išdiskutuoti suva
žiavime ir pastatyti balsavimui. 
Buvo balsuojama slaptu balsa
vimu pagal vardošaukĮ. Tačiau 
Visi naujai suredaguoti minėtie-

politikų, kai vienas ar kitas mū
sų diplomatas, ar komitetas ke
lia Lietuvos laisvės reikalą, ku
riame nors kabinetečia Amerikoj, 
ar kur kitur. Ir čia glūdi pasi
slėpęs klausimas: o klek mūsų 
diplomatai ar komitetai turi di
vizijų?
į š{ paslėptą klausimą iš anks 

to duoda atvirą atsakymą ruošia
moji lapkričio 13-tos mani
festacija. štai, mūsų pirmi
nė divizija. Ir ji turi būti ne
mažesnė už 25000 dalyvių. Tik 
tiek sutalpina Madlson Square 
Garden salė, ir ji turi būti p 11 - 
na!

Tačiau ši pirminė divizija nė
ra vienintelė. Tik jai vienai teks 
balsiai pasakyti už visas kitas 7 
milijonų lietuvių, latvių ir estų 
divizijas, kad šioms tautoms rei
kia grąžint laisvę.

Lapkričio 13-tą NewYorkelais- 
vės reikalavimas turi būti iš
keltas visu skambumu, ši mani
festacija reikš:

1. apeliaciją { Amerikos vi
suomenę -- mums padėt!

2. reikalavimą JungtlnėmsTau- 
toms -- neatidėliojant pasisakyt, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybės būtų sugrąžintos laisvų 
valstybių tarpan;

3. tai bus ultimatumas Krem
liaus valdovams — kad jie su 
savo raudonąja armija apleistų 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Ši manifestacija turi būti mū
sų visų deramai suprasta ir {vyk
dyta pilnu divizijos sąstatu, vi
su jautrumu ir visu dvasios paki
limu. (a.d.)

balsavime nesurinko balsų dau
gumos, tat ALT Statutas paliko 
nepakeistas.

Toliau suvažiavime buvo svars
tyti Lietuvos išlaisvinimo rei
kalai. Suvažiavimas priėmė vi
są eilę reikšmingų rezoliucijų. 
Rezoliucijų priėmimui ir svars- 
tymui vadovavo ALT valdybos vi
cepirmininkas inž. A. Rudis.

ALT sudarančios ideologinės 
grupės, patriotinės organizaci
jos ir abu didieji lietuvių Susi
vienijimai J sekančių metų ALT 
sudėt} delegavo šiuos savo at
stovus:

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacija — prel. Ig.Al- 
bavičlų, muz. A. Aleksį, W. T. 
Kvetką, E. Paurazienę, A. Rudi, 
J. Stuką Ir dr. K. Šidlauską. 
Amerikos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjunga — S. Bredes, jr., 
dr. P. Grigaiti, M. Gudei}, T. 
Matą, S. Michelsoną, J. Skorubs- 
ką, J. Talalą.

Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga — V. AbraitJ, E. Bartkų, 
dr. S. BiežJ, J. Blinstrubą, J. 
Jurkūną, K. Karpių ir T. Trečio
ką. Amerikos Lietuvių Tautinė

gužl, M. Kasperaitl, J. Lėk}, M. 
Vaidylą, A. Wells ir J. Zur|. 
Šviesos-Santaros Federacija — 
V. Adamkavičių, R. Miežel} Ir 
dr. J. Valaitį Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių Moterų Sąjunga 
— S. Diržienę, G. Keneblenę Ir 
E. Vilimaitę. Lietuvos Vyčiai — 
M. Andrikytę, R. Boris ir M. 
Člnikienę. SLA — P. Dargi, 
Plvaronienę ir E. Mikužlūtę, 
LRKSA — preL J. Boll, L. Šimu
ti ir dr. V. Šimaiti.

Lietuvių Studentų Sąjunga savo 
delegatų nepateikė, padavė suva
žiavimui atskirą pareiškimą raš
tu.

Ateinantiems metams ALT 
Centro valdybą sudarys: E. Bart ■ 
kus, T. Blinstrubas, P. Dargis, 
dr. P. Grigaitis, A, Rudis, dr. K. 
Šidlauskas, dr. V, Šimaitis,J.Ta-

Jalas, M. Valdyla, dr. J. Valaitis 
Ir J. Zurls.

Iždo globėjai — V. Abraltis, 
S. Brede s, jr., W.T. Kvetkas ir 
B. Plvaronlenė.

Suvažiavimas pasveikino JAV 
prezidentą Lyndon B. Johnson, 
taip pat įpareigojo naująją ALT 
valdybą parengti sveikinimą pa
vergtos Lietuvos lietuviams ir 
jf perduoti už geležinės uždangos 
radijo bangomis Ir kitais keliais. 
Taip pat priėmė atskirą rezoliu
ciją dėl bendradarbiavimo Ir ry
šių palaikymo su rusų bolševikų 
pavergta lietuvių tauta.

Šiam jubiliejiniam suvažiavi
mui gautos aukos: J. Miletz.3557 
Adams St., Gary, Ind. -- $5.00 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų Sąjunga $25.00, 
Amerikos Lietuvių Tarybos Ra- 
cine, Wis., skyrius -- $250.00 
ir Estate of Michael J. Kiras, 
Decd. — $500.00 Viso aukų gau
ta $780.00

REMIA LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIJĄ

ALT

dalyvauti.
Tegu laisvasis pasaulis pajun- ' 

ta raudonojo teroro siautėjimą 
nukryžiuotoje Lietuvoje, tegu iš
girsta pavergtųjų brolių laisvės 
šauksmą.

Jūr. skt. A. Gasnerienė 
LJS Vyriausia Skautininkėj 
Jūr. skt. E. Vengianskas, 
LJS Vyriausias Skautinin
kas; Senj. A. Aglinskas, Korp, 
Gintaras Pirmininkas

Lietuvių Jūrų Skautija, kaip 
lietuviškojo jaunimo auklėjimo 
organizacija, turinti tikslą auk
lėti savo narius ideologiniai ap
sisprendusiais, tautiniai susi
pratusiais ir jūrinę Lietuvos idė
ją atstovaujančiais žmonėmis, 
ruošia savo narius kartu ir aktin
gais Lietuvių Tautos interesų sau
gotojais bei jos laisvės gynėjais.

Akademinis jūrinės skautijos 
jaunimas, susibūręs { Korp! Gin
taras ir jūrų budžiai - Gintarės 
savo veiklojeyra užakcentavę ak
tingą prisidėjimą prie Lietuvos 
laisvinimo pastangų, ką savo pa
sireiškimais ne vieną kartą yra 
{rodę.

šiuo metu, kada mūsų jaunimas 
organizuotai ir valingai pakilo 
ginti Lietuvos laisvės principą 
tarptautiniame forume, Jungtinė
se Tautose, ir ryžosi demaskuo
ti imperialistini komunizmo siau
tėjimą Lietuvoje, kur pagrindinės 
žmogaus teisės, dėl kurių taip 
sielojasi Jungtinės Tautos, yra 
visiškai pamintos ir pats kraštas 
paverstas vergija, mažai, kas tą 
mato.

Šio fakto akivaizdoje, Lietuvių 
Jūrų Skautija remia, talkininkau
ja ir pareiškia, kad toks jaunimo 
laisvės žygis yra viena priemo
nių belstis l pasaulio sąžinę, su
krėsti vergijos pančius Ir priar
tinti pavergtiesiems broliams 
laisvės rytą.

Todėl Plečiame visus suaugu
sius Lietuvių Jūrų Skautijos na
rius, vadoves-vadovus, budžius- 
gjntares, akademini jūriniai skau • me Manifestacijoje, New Yorke, 
taujantj jaunimą ir tėvus bei rė- laprlčio 13-tą.
mėjus jungtis prie šio prasmingo Algis Zaparackas
laisvinimo žygio ir jameaktyvial PLJK Pirmininkas

ATLIKIME PAREIGĄ TĖVYNEI

Lietuvlškas jaunimas šių metų 
lapkričio mėn. 13 dieną organizuo
ta i vyksta { New Yorką, ten Jung 
tinių Tautų Organizacijai pareikš
ti reikalavimą, kad Sovietai pasi
trauktų iš Lietuvos.

Lietuvių Skautų Sąjungos nariai 
kviečiami dalyvauti asmeniškai 
šiame žygyje ir remti j{ savo lė
šomis.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmija

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kom 
greso Komitetas sveikina lapkri
čio 13-slos dienos Žygio {Jung
tines Tautas iniciatorius, koor
dinatorius ir bendradarbius. T e- 
gul šis žygis, Jaunimo Metų eigo
je paskatina mus visus alnyviai 
įsijungti 1 Lietuvos laisvinimo 
kovą ir lai Jaunimo Metai atneša 
laisvę mūsų pavergtoms sesėms 
ir broliams.

Visi, jauni ir seni, dalyvauki-

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

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

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.

Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

PLANINGAS TAUPYMAS

tį • Dabartinis dividen- 
V'J dus 4'/i% išmoka- 

mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 t6 4;

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

fj/ wi»h \fr\
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA BRAZILIJOJE PRAPLEČIAMOS KARIŠKI!
Dar vienų sykį... (apie Marių Katiliškį) TEISMU GILIOS... JURGIS ŠATORIUS

Brazilija

Mano anūkė Nida, dviejų metų 
nesulaukusi, pirmiausia Išmoko 
skambiai lietuviškai pasakyti 
vieną sakinį Dalykas lietė, be 
abejo, žaidimą. Jai labiausiai pa
tikdavo, kai pėmęs-už kojų, gal
va žemyn — apsukdavau ją kelis 
kartus ore, o paskui kombinuo
tu zigzagu, lyg katė, ji vėl atsi
stodavo ant žemės. Po kiekvieno 
tokio veiksmo Ji vis šaukdavo su 
entuziazmu: -- Dar vieną sykįl... 
Nežiūrint kiek kartų žaidimą kar- 
todavom, ji vis karščiau ir smar
kiau reikalaudavo "dar vieno sy
kio". Deja, kada nors turėdavo 
ateiti galas ir paskutinis sykis. 
Ir tada linksmybė staiga pasi
keisdavo | liūdesį o kai kada net 
ašara ištrykšdavo merginai.

Šį rudenį dar vieną sykį vėl 
susitikau Marių Katiliškį Žinau 
jum kitiem, Chicagos ir apylinkių 
kaimynam, tai skamba juokingai. 
Bet man, visada nuo jo gyvenu
siam kelių šimtų kilometrų ar 
poros tūkstančių mylių atstu
mais,. tai būna retas ir pažymė
tinas įvykis. Todėl tiksliai atsi
menu, kiek Marių iki šiol buvau 
sutikęs - penkis kartus.

Pirmą sykį pamačiau ir su
sipažinau kone atsitiktinai. Tai 
buvo 1948 metais Hanau stovyklo
je, kai prieš iškeliaudamas Ame
rikon, politinių kalėdojimų tiks
lais lankiausi Vokietijoje. Užsu
kau pasikalbėti pas draugą Alek
sandrą Merkelį, gi žiūriu karštą 
vasaros priešpietį sėdi čia Kati
liškis ir jau atitinkamai vėsina- 
si. Turėjau mažai laiko, tai vos 
spėjęs susipažinti, tuoj šokstu 
agituoti, kad jau paskutinis lai
kas jam prisidėti prie BDPS (jūs 
be abejo užmiršote, ką tos raidės 
anuomet reiškė, tai tegu taip ir 
palieka).

Bet man šis pirmutinis susiti
kimas paliko neišdildomą įspūdį 
dėl to, kad Katiliškis buvo iš vi
sų lengviausiai suagituojamas 
laisvės kovotojas. Kiti turėdavo 
vežimus abejonių, prasidėdavo ne
sibaigiamos diskusijos: kas, kaip

ARTĖJANČIOMS ŠVENTĖMS
SENIAUSIA, VIENA PIRMŲJŲ Iš SIUNTINIŲ 

FIRMŲ AMERIKOJE

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
priims iš jūsų siuntinius, garantuodami, kad jie bus 
pilnumoje ir saugiai įteikti Jūsų giminėms ir arti
miesiems U.S.S.R. Jūsų siuntiniai — dovanos bus 
įteiktos trumpiausiu laiku. SIUNTINIAI IŠSIUN
ČIAMI KASDIEN. JŪS GAUSITE ATITINKAMĄ 
GAVĖJO PAKVITAVIMĄ. UŽSAKYMAI PAŠTU 
IŠPILDOMI PER 24 VALANDAS.

VISOMIS ŠVENTĖMS DOVANOMIS KREIP
KITĖS į MUS IR MŪSŲ SKYRIUS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

'716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106;
Tel. WAInut 2-0100

CENTRINĖ ĮSTAIGA
NEW YORKUI
220 Park Avenue SouUh
Phęne: 982-8410

Uptown
PHILADELPHIA, Pa. 19123 
632 W. Girard Avenue
WAlnut 5-8878
BALTIMORE 24, Md. 
3206 Eastern Avenue 
DI 2-2374

BOSTON South 27, Mass.
390 West Broadvvay
AN 8-8764
CHICAGO, III. 60632
4102 Archer Avenue
FR 6-6399

B r a n c h
CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788

CLEVELAND, Ohio 44103 
7023 Superior Avenue
UT 1-0807

DETROIT 10, Mish.
6460 Michigan Avenue
TA 5-7560

ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue
EL 4-7608

HAMTRAMCK 12, Mich. 
11415 Jos. Campau Avenue 
TO 8-7940

VINELAND, N. J., West Landės Avė. 
Parish Hali — Tel.: 691-8423

Atidaryta tik penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. vak.

kodėl, kuriam tikslui, ar tai ne
bus vienybės skaldymas, - o Ka- 
tlllškiul iš karto buvo viskas 
trumpa ir aišku. "Jeigu čia re

Rašytojas Marius Katiliškis

zistencija, tai aš su jumis. Ir 
jaučiuos prakeiktai pagerbtas, 
kad manęs nepamiršote", už
baigė sandėrį atsisveikinant.

Žymiai vėliau, jau Amerikoje, 
kai Katiliškis ėmė vis plačiau 
garsėti savo raštais, dukartuat- 
naujinom pažintį Santaros suva
žiavimuose Tabor Farmoje. O 
prieš porą metų jis pats atvyko 
į Los Angeles - įsidėti kišenėn 
Lietuvių Rašytojų Draugijos lite
ratūrinės premijos...

Penktą ir turbūt jau paskutinį

KANSAS CITY, Kansas . 
18 S. Bethany
AT 1-1757
LOS ANGELES 26, Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887
MIAMI 37, Florida 
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712

MINNEAPOLIS 14, Minn. 
217 E. Hennedin
FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 06051 
c/o N. Yazkewich
165 Hartford Avenue

OMAHA 7, Nebr. 
5524 S. 32nd Street 
731-8577

PITTSBURGH 22, Pa.
346 Third Avenue
GR 1-3712

ROCHESTER 21, N. Y.
683 Hudson Avenue
BA 5-5923

SAN FRANCISCO 22, Calif. 
1236 Ninth Avenue
OV 1-4229

SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th Street
ME 3-1853

TRENTON, N. J.
730 Liberty Street
LY .9-9163

sykį susitikau su Katiliškiu šį ru
denį - vėl Chlcagoje, ir žinoma, 
Tabor Farmos sąskrydyje. Kaip 
Nidai, taip ir man liūdna ištarti 

žodžius "paskutinį sykį",bet,de
ja, visiems sportiniams malonu
mams kartą ateina galas. Į Los 
Angeles jis nebeatvyks, nes mes 
čia, turėdami apstą savų laure
atų, daugiau nebesklrslm premi
jų užsienio rašytojams, gi ir pa
ti Draugijos valdyba jau netru
kus smurtu turės būti iškelta ki
tur.

O aš irgi abejoju, ar begalėsiu 
ateityje leisti sau tokią per puoš
nią prabangą tolimom kelionėm. 
Ne tik kad proletarui per bran
giai kaštuoja šitoks kapitalisti
nis pasismaginimas, bet tuo būdu 
žmogus visiškai netenki užsipel
nytų atostogų ir galų gale suban- 
krūtinl ne tik kišenę, bet ir svei
katą. Po beveik trijų savaičių 
tradicinio lietuviško supervaišin - 
gurno, po fantastiškos įtampos ide - 
ologinių ir kultūrinių rautų, o ro
mėniško stiliaus nuolatinių lėbo- 
nių, skilvio per lepinimų ir gomu
rio permirkymų, po kiekvienos 
vargiai trečdalį teatmiegotos 
nakties, - štai tu sugrįžti į na
mus ir pagaliau supranti, kad da
bar turėtum gauti mažiausia mė
nesį tikrų atostogų, ir ilgai ne
gaišdami piktieji gamtos įstaty
mai jas tau parūpina, pagirdyda
mi J visokių biauriausių ligų pa
talą...

Rašyti? Kaip, kodėl, kam? Vi
siškai neįmanoma. O vis dėlto 
man negaištant norėjosi para
šyti "dar apie vieną pasikalbė
jimą" su Katiliškiu. Šįkart ne 
prie šv. Juozapo upės Farmoje, 
nes šiemet ten nuo saulėtekio 
ligi vidurnakčio buvo tiek paskai
tų ir diskusijų, kad nors persi
plėšk nelikdavo nė minutės laiko 
nužingsniuoti ligi paupio. Tad 
kalbėjomės truputį tik pirmą va
karą, nuskridus Chicagon, iš kur 
visi drauge, G. Vėžio vežini, tuo
jau skubėjome į Farmą paskaitų 
klausyti. O kiek geriau ir inty
miau tik paskutinę atostogų die
ną, Willow Springs medžiams 
linguojant ir dangui atsargiai laš. 
nojant, dalį V. Vaitekūno aris
tokratiškoje viloje, kuri ypač ti
ko mūsų, dviejų tikrų proletarų, 
akiai pamasinti ir dvasiai su
stiprinti...

Ir taip mano įspūdžiai užtruko, 
ir didžiai smagu, kad iš to blogo 
išėjo, tik geras. Mat, jeigu tuo
jau būčiau galėjęs rašyti, bū
čiau pataikęs tiesiai M. Katiliš
kio 50 metų sukaktuvių šventei. 
Ir ui man būtų buvusi gerokai 
nesmagi proga, nes, ačiū Die
vui, dar nesu didelis sukaktuvių 
mėgėjas. Ypač dėl to, kad jomis 
ir taip jau riebiai pertręšu mū
sų visokios veiklos dirva. Ir pa
galiau, kuo pavirstų mūsų gyve
nimas, jeigu kiekvienam pienbur
niui vis ruoštume ir tik ruoštu- 
me sukaktuves?

Simus metų, aštuoniasdešimt 
na, iš bėdos septyniasdešimt pen- 
kerl, - gal jau būtų užtenkamai 
padorus urpsnis, kur gyvenimo 
keleivis galėtų stabtelti ir atga-

Spalio 3 dienos rinkimai 11-je 
Brazilijos svarbiųjų valstijų, nuo
širdiems revoliucionieriams, Sle- 
kusiems krašte atgaivinti tau
tiškai - demokratišką, anti-ko- 
rupcinę savijautą ir dvasią vi
suose tautos sluoksniuose, su
maišė visus apskaičiavimus. 
Kaip jau buvau minėjęs Brazi
lijos plačiosios masės bevelija 
būti valdomos tų, kurie jiems 
žada duoti "duonos ir žaidimų 
dabar”, bet ne tų, kurie siekia, 
kad Brazilija išlyginusi bent da
lį savo ekonomiškų duobių, palik
tų kraštui prastų šeimininkų, iš
karto pradėtų žygiuoti lygiu "ouro 
verde -- žaliuoju auksu",t.y. ka
vos pupelėmis išgrįstu vieškeliu. 
Gi kavos pupelė šiandien yra lai
koma pagarboje daugelyje pa šau
lio kraštų.

Taigi, jeigu ne tie rinkimai, o 
po 1964.IIL31 revoliucijos būtų 
įvesta tai, ką protingesnieji ir to
liau numatą siūlė dabartinei vy
riausybei, tai šiandien čia nebūtų 
reikėję griebtis dramatiškų prie, 
monių, kad krašte būtų užtikrin
tas ramumas ir dabartinės val
džios tęstinumas. Gi dabar, pra
ėjus vos 18-kai mėnesių po re
voliucijos, teko padaryti tai, kas 
normaliomis porevoliucinėmis 
savaitėmis būtų priimta be jokio 
murmėjimo. Nėra jokios abejo
nės, kad federalinės valdžios 
sluoksniuose niekada netrūko as
menų, kurie nurodinėjo buvusios 
revoliucijos trūkumus. Tačiau ne 
kas kitas, kaip prezidentas Cas- 
telo Branco buvo griežtai nusi
statęs, kad Institucinis Aktas Nr. 
1 nustotų galios 1964.X.30. Ir 
taip valdant kraštą be Instituci
nio Akto galių mažiau negu vie
nerius metus, buvo leisti laisvi 
rinkimai 11-je valstijų. Pasta
rieji parodė, kad liaudis nėra pa
lanki dabartiniam režimui. Aiš
ku , kad niekas negali perdaug 
džiaugtis, kai visą laiką siūlo
ma vis stipriau ir stipriau pri
veržti diržą... Gi jeigu būtų dau
giau pabota liaudies balso, tad ir 
diržų veržimas nebūtų toks stal

uos atsigrįžti, o jo jaunesni san- 
keleiviai paklausti: na, vyruti, 
dabar pažiūrėsim, ar esi ką ge
ro padaręs, ar tik šiaip laimin
gai pasisekė taip ilgai pravilkti 
kojas grumslotais takais?...

Bet sustoti ties 50 metų riba 
būtų lyg ir perankstyva. Žmo
gus čia dar tik pusamžis ir, tie
są sakant, dar tik pradedąs ra- 
zumniau gyventi. Na, sutiksi
me, kad pienburnystė galėjo jau 
pasibaigti, jeigu tai iš viso būtų 
koks nuopelnas kūrybiškai asme
nybei. Žili plaukai pradeda si- 
dabruotis galvon, bet už tat vel
nias vis dažniau ima landžioti uo
degon. Tikro balanso kaip nėra, 
ui vis dar nėra. Tik priartėja 
paskutinis laikas galutinai dar 
kartą mėginti subręsti ir nunok
ti, kaip obuoliui, kuriam anksčiau 
ar vėliau lemta būti nuskintam.

Kaip pastebėjau, tik sovietuose 
labai rūpestingai stengiamasi pa
minėti kiekvieno klek Žymesnio 
jų veikėjo bei kūrėjo 50 metų 
sukaktuvės. Na, bet anie bent tu
ri tam rimto pagrindo ir gero 
patyrimo. Stalino laikais, o net ir 
dabar, veržliai ir savarankiškai 
sovietinei asmenybei ten retai 
pasisekdavo sulaukti ilgo am
žiaus. Jei kas nebuvo nušautas 
per klaidą, dešimtmetį atlaikė ne
supuvęs Vorkutoje ar dar nebuvo 
įtrauktas J juodą sąrašą, kuris 
šiaip taip leidžia gyvam dar tū
noti nebegyvo gyvenimu, ui tokį 
vikrų vairininką reikia skubėti 
paminėti. Ką žinai, vėliau gal ne
bebus progos ar linija pasikels?

O mes - mes juk čia turime lai
ko. Marias galime laukti nesi- 
karščiuodaml. Niekas nešaudo, 
nepersekioja, iš gyvųjų sąrašo 
neišbraukia. Ypač mūsų rašyto
jai tegu ilgiau gyvena be sukak
tuvių, tegu jie mums vis atrodo 
tebesą jauni pienburniai, nes kaip 
juodi pranašai kalba, ilgainiui jų 
pradės čia trūkti. Ir tada ko ge
ro, bent mano gomuriui, matysi
me blogiausio skonio minėjimus. 
Pagal įsigalėjusią tradiciją rašy
tojų sukaktuves gal ims ruošti 
tie, kurie jų veikalų visai ne
skaitė, nevertino ir nemylėjo. Ir 
dėl to tie rašytojai mirė anks
čiau, negu reikėjo, arba nustojo 
rašyti iš nuslvyUmo ir dėl ne
buvusių skaitytojų sausros.

gus, radikalus, kokį pasiūlė da
bartinis planavimo ministras Ro
berto Campos,

Atsižvelgiant į labai nemalonią 
federaUnel valdžiai porlnkiminę 
būklę, buvo pasiūlyta dabarti
niam parlamentui priimti kelioli
ka konstitucijos pakeitimų bei pa
pildymų. Kadangi parlamentebu- 
vo sutikta labai griežta opozici
ja, tad jai sušvelninti naujasis 
teisingumo ministras JuraciMa- 
galhaes, (buvęs Brazilijos amba
sadorius Washingtone ligi X.10) 
per radiją ir TV X.25. kreipėsi 
į visą tautą, kartu ir į parlamen
tarus, kad jie nedelsdami priimtų 
valdžios siūlomus konstitucinius 
papildymus ir... neverstųfedera- 
Unę valdžią imtis neįstatymiškų 
priemonių krašto tvarkai ir ra
mumui palaikyti. Teisingumo mi
nistro kalba buvo nedviprasmiš
ka. Net ir menkai portugališkai 
kalbąs pilietis galėjo suprasti, 
jog tai esąs paskutinis spėjimas, 
kad laikrodis sustojo be 5 minučių 
12-tą.

Neatsižvelgiant į pastarąjį tei
singumo ministro kreipimąsi 
spalio 26 d., naujam posėdžiui su
sirinkęs federalinis parlamen
tas tęsė diskusijas ir ligi X.27 d. 
ryto neskubėjo reikalaujamus kon - 
stltucijos papildymus priimti.

Tada lyg perkūnas trenkė iŠ 
giedro dangaus puikų, saulėtą pa
vasarišką X.28 rytą Į Brasilia, 
krašto sostinę: buvo paskelbtas 
Institucinis Aktas Nr. 2, Tiesa, 
jau prieš kurį laiką kai kurie 
laikraštininkai spėliojo, jog ne
trukus baigsis laisvės , kad 
krašte būsianti įvesta diktatūra 
ir t.t. Naujasis Institucinis Ak
tas, susidedąs iš 33 poskyrių, lyg 
ir būtų I-jo papildymas ta pras
me, kad tie suvaržymai, kurie bu
vo užmiršti įrašyti į I-jo Institu
cinio Akto nuostatus, pastaraja
me yra ypač pabrėžti, šio Akto 
straipsniai nusako, kad "visos 
Politinės partijos yra paleidžia
mos; Aukščiausiojo Teismo na
rių skaičius iš 11-kos padidina
mas ligi 16-kos; naują respub - 
likos prezidentą netiesioginiu bū
du rinks prieš 1966 m. spalio 
3 d. ir dabartinis, Castelo Bran
co, neturės teisės būti perrinktu; 
atskiriems asmenims politinės 
teisės galinčios būti panaikintos

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

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

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

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00 
ALMA MATER

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

10 DOL. 
už keturias knygas.

-------------------- IŠKIRPTI---------------- —

DIRVOS ADMINISTRACIJAI 
6907 Superior Avenue 
Cleveland. Ohio 44103

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

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

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

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 doL 
sumoje.

10-člai metų ir toki asmenys ne
turės teisės išvykti Iš jiems skir
tos gyventi vietos be atskiro lei
dimo. Tokieasmenysneturėstei- 
sės daryti pareiškimų kaip vie
tinėje taip ir užsienio spaudoje. 
Prezidentui paliekama teisė pa
leisti kaip federalinį talpir vals
tijų seimus. Žymiai praplečia
mos kariškų teismų galios ir t.t." 

Spalio 29 d. Teisingumo min. J.
Magalhaes buvo sukvietęs užsie
nio žurnalistų konferencija, ku
rioje atsakydamas į klausimus pa
reiškė, kad "panaikintų partijų 
opozicinės jėgos turinčios teisę 
steigti naujas partijas. Ministro 
nuomone, opozicija galinti sukur
ti dvi naujas partijas".ToliaualŠ- 
ldndamas ministras pareiškė, 
kad Institucinis Aktas buvęs rei
kalingas todėl, jog "opozicija no
rėjusi sugrįžti į valdžią, kas da
bar būtų neįmanoma". Jo nuomo
ne, kabinetas būsiąs kiek pertvar
kytas, bet savo postuose liksią 
finansų ministras Otavio Gouvela 
de Bulhoes bei Roberto Campos. 
Kiek anksčiau kalbėdamas TV sto - 
čių vedėjams bei laikraščių lei
dėjams ministras Juraci Magal
haes ragino pastaruosius aktyviai 
prisidėti prie agitacijos pogrin
džio veiklos suvaržyme.

Netenka aiškinti, kad visa Ube . 
rališkai - kairioji spauda yra la
bai nepatenkinta n-jo Akto įsiga
liojimu. Net dešinysis, Lacerdos 
nuomonę atstovaująs dienraštis 
Tribūna de Imprensa, taip pat 
kritikuoja vyriausybės žingsnį. 
Tačiau "Jornal do Brasil" rašo, 
kad vyriausybė, paskelbdama šį 
aktą pasiėmė uždavinį naujoje 
demokratiškoje dvasioje perauk
lėti liaudį.

Taigi teks palūkėti Ugi šio Ak
to veikimas pradės nešti derlių.

Komitetas Lietuvos Ne
priklausomybei Atstat y t i 
kviečia visas organizacijas 
dalyvauti Lapkričio 13 d. 
New Yorke — Madison 
Sųuare Garden ir eisenoje 
į Jungtines Tautas SU SA
VO VĖLIAVOMIS.
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Teisininkų žinios ar...
anekdotu rinkinys?

Vytautas Meškauskas

Po ilgesnės pertraukos vėl pa
mačiau Teisininkų Žinias, Lietu
vių Teisininkų Draugijos laikraš
ti. Sprendžiant iš redaktoriaus 
žodžio, šios 1965 m. liepos - gruo
džio laidos gale, šis numeris gali 
būti jau ir paskutinis. Redakto
rius sakosi to laikraščio 28 nu
meriams išleidęs 'nemažiau 1000 
savojo laisvalaikio valandų*. Pus
lapių viso buvę 472'arba, palygi
nimui, 1416 mašinėle rašytų*. Skai
čiai, kaip matome, labai įspūdin
gi. Jų paskelbimas skatina kiek 
kritiškiau pažvelgti { tą paskutini 
numeri.

Lietuvių Kalbos Vadovas žodi 
'teisininkas* paaiškina kaip 'tei
sių žinovą, juristą*, o tokie pap
rastai yra logiško,griežto,draus
mingo galvojimo žmonės, savo 
kalbose ir raštuose vengią tuš
čių žodžių. Jie turėtų mokėti 
tiksliai ir trumpai išsireikšti. 
Už tat. ir tokiu pavadinimu laik
raštis, jei ne savo turiniu, tai 
bent perdavimo forma turėtų sto -

vėti kiek aukščiau už kitus. Taip 
atrodo teoriškai pagalvojus. De
ja, tikrovė atrodo visai kitaip. Tai 
ne Teisininkų žinios — Jurists* 
News, kaip paaiškinta angliškai, 
— bet greičiau abejotinos vertės 
anekdotų rinkinys iš buvusių tei
sininkų gyvenimo. Norite Įrody
mų? Prašau.

Vienas iš produktingiausių Tei 
sininkų Žinių bendradarbių Pet
ras Stravinskas šio paskutinio nu- čis netvarkoj, 
merlo 52 pusi, rašo:

"Kartą Mariampolės Apygar
dos Teismas sprendė bylas savo 
išvažiuojamojoje sesijoje Prie
nuose. Atvyko J tą sesiją ir adv. 
A. Tumėnas iš Kauno, ginti kurio 
ten kaltinamojo. Bet jis vargšas 
pamiršo namie savo togą. Prie
nuose gi advokatų nebuvo, o buvo 
tik du privatiniai gynėjai, ku
rių togos, kaip prisimename, bu
vo kitokios, kaip tikrų advokatų. 
Pagalvojęs, kad geriau stoti su 
privatinio gynėjo toga, negu visai 
be togos, Ant. Tumėnas pasisko-

lino privatinio gynėjo togą ir, ja 
apsisiautęs, ramiai sau stovėjo 
šalia savo ginamojo, priešais teis, 
mą, jam iš kairės. Prokuroras, 
kuriuo buvo jaunas, bet labai ko
vingas teisininkas, nusprendė tą 
savo humoru ir sarkazmais žmo
nes Ižeidinėjantl advokatą šj kar
tą 'sutvarkyt*. Jis pareiškia:

— Pone Pirmininke, adv. šioje 
byloje ginti negali, nes jo drabu-

SS SS

SS

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 tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršeliais leidinį, siunčiant 
čeki ar pašto perlaidą;

a K. POCIUS
3908 Fir Street- 1
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.

Y ATVAŽIAVĘ I CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL.

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI 

”SPARTA” atstovybę 
RADTJO. RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS 

MUZIKOS NAMUS 
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sov. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus .Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

BOTANY „500” kostiumai ir paltai', 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9-, III. Telef. YA 7-1272

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

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Ant. Tumėnas pamažėl! slenka
I teismo vidurj, sustoja ties pir
mininku, pačiame centre, atsi
skleidžia savo togą, nuleidžia gal
vą, mesdamas žvilgsni Įtą vie
tą, kur kartais vyrams pasitaiko 
"drabužis netvarkoj", na ir ra
miai, ramutėliai atsako:

— Pone pirmininke, kaip pro
kuroras gali tą mano drabuži 
kontroliuoti, kad jlsgl toga pri
dengtas. Antra, gi matote, tas ma
no drabužis visai tvarkoj".

Ką tas epizodas, jei jis teisin
gas, liudija? Žinomas Kauno advo- 
katas nesilaiko nustatytųtaisyk- 
lių, formalumų, be kurių jokia tei
sinė sistema nėra Įmanoma. Pro
kuroras, kuris turėjo būti to pa
ties advokato, kaip profesoriaus 
mokinys, nepreciziškai formuluo
ja savo teisingą priekaištą, kas 
iššaukia blaivių žmonių d raugi jo
je visai neleistiną demonstraci
ją! Atsiminkime, kad taip elgiasi 
ne eilinis advokatas, bet profe
sorius ir net buvęs ministeris pir
mininkas. Koks triukšmas toje 
pačioje teismo salėje būtų kilęs, 
jei taip būtų pasielgęs kitas ad
vokatas, prileiskime, žydas...

Prisiminus žydus... Kitojevie- 
toje tas pats Stravinskas rašo:

"1941 metų birželio pabaigoje, 
kada vokiečiai naciai su saujele 
kaikurių mūsų degeneratų ir al
koholikų šaudė, naikino Lietuvos 
žydus, Ant. Tumėnas tą giliai iš
gyveno ir kartą man aiškino, kad 
mes kaip žmonės, kaip lietuviai 
ir ypač kaip demokratinės vals
tybės piliečiai turėtumėm visais 
galimais bodais kovoti su tais 
žmogžudžiais. Tie nelaimingieji 
žydai yra mūsų valstybės pilie
čiai."

Labai kilnu ir gražu. Auto
rius vėliau net pabrėžia, kad ir 
jis tokios pat nuomonės, girdi: 
"Gyvenome tada abudu su Ant. 
Tumėnu tokiais pat jausmais, tik, 
deja, nieko negalėjome..." Tai ir 
liktų gražu, jei Ant. Tumėnas 
nebūtų tuojau pat pridūręs, o P. 
Stravinskas nepaskelbęs viešu
mai sekančios A.T, pastabos:

"Prisiminkime, pastebėjo ji
sai (A. Tumėnas), dar ir ui, liukas, t kurĮ jis spiauna, visad 
kad žydai turi didelės {takos 
pasaulinėje politikoje ir jie ne
dovanos tiems, kurie bus susite
pę nekaltu jų tautiečių krauju".

Reiškia, čia pat išlenda ir prak
tiškas motyvas, kuris {rodo abie
jų mūsų'didžiųjų teisininkų* visai 
nejuridinj galvojimą. Su žydais 
reikia skaitytis, nes 'jie turi Ju
kos pasaulinėje politikoje*, o apie 
čigonus, kurie irgi buvo vokiečių 
naikinami, kurie irgi buvo ir žmo
nės ir Lietuvos piliečiai, nė žo
džio.

Ar iš to nesiprašo išvada, kad 
Teisininkų Žinios pačios diskre
dituoja mūsų teisininkus, ir ar benamio varge vandenyneužmes- 
um jos leidžiamos? Panašių at
sitikimų galima rasti ir daugiau p. 
Petro Stravinsko rašliavoje. 
Koks baisus {spūdis iš jo pastabų 
susidaro apie Valstybės Tarybą.

Tiesa, P. Stravinskas savo at
siminimų apie Antaną Tumėną ga
le lyg ir teisindamasis priduria: 

"Ant. Tumėnas yra mums ne
užmirštamas ne tik savo didžiai
siais atsakingų viešųjų pareigų 
darbais, bet ir tais linksmaisiais 
nuotykiais teisme, savo vykusiu 
humoru"

— bet tai ką jis pasakoja, nėra 
'didieji atsakingi viešųjų pareigų 
darbai* atsimenamas tik labai abe socialinės apdraudos pensijas 
jotinos vertės humoras. Jei Jis 
mano, kad tie jo minimi 'didieji 
atsakingų viešųjų pareigų darbai* 
buvo atlikti seimų laikais, dėl to 
galima būtų gerokai pasiginčyti.
Bet kažin ar veru? Niekas nega- deralinės ir vietos valdžios pro-
II nuginčyti fakto, kad teisė kaip 
ir demokratinė santvarka visais 
savo žiedais gali pražydėti tik Il
gesniame pastovaus gerbūvio lai
kotarpyje, kuris Lietuvai nebuvo 
lemtas. Nepaisant tokių nepalan
kių aplinkybių didelė dalis teisi
ninkų atliko savo pareigas labai

Dail. Alfonsas Dargis, gyvenąs Rochestery, suruošė Rochesterio 
universiteto Rush Rhees galerijojesavokūriniųparodą.apiekurią kri
tikė Julie McGraw gražiai atsiliepė Rochesterio spaudoje. Neseniai jo 
kūrinių paroda vykoVokietijojeManheime.NuotraukojeA. Dargiokom
pozicija Nr 2. išstatyta Rush Rhees galerijoje.

gerai. Bet tik dalis jų buvo pa
gerbta paliaupslnimu Teisininkų 
Žiniose kokios sukakties ar mir
ties proga. Iš viso apie 400 teisi
ninkų pabėgo 1 Vakarus nuo besi
artinančios antrosios bolševikų 
okupacijos, per 80 jųjaumirė. Jų 
sąrašas, sudarytas J. Talalo rū
pesčiu, skelbiamas šiame nume
ryje.

Atskiro paminėjimo vertas kito 
uolaus TŽ bendradarbio rašytojo 
Jurgio Gliaudos Įnašas {š| nume
ri. Pasižiūrėjęs 1 savo laidos 
fotografiją "vinjetę", jis parašė 
straipsni "Žiburiams tebežibu- 
riuojant", skirtą "Tiems, kurie 
man dėstė teisės mokslus". Tai 
gana palaidi atsiminimai apie sa
vo profesorius, kurių dalis tik to
dėl pateko 1 tuos postus, kad ne
priklausomybės pradžioje buvo 
daugiau vietų negu joms tinkamų 
žmonių. Tačiau Gliaudą to klau
simo diskretiškai nekelia, nors 
jis netyčia vistiek iškyla. Pavyz
džiui apie tą patj Tumėną Gliau
dą rašo:

"Tačiau jis buvo kažkas daugiau 
negu dėstytojas. J{ puošė aukšto
jo valstybininko aureolė".

Kas, kur ir kodėl Gliaudą ne
paaiškina, bet už tat visą pastrai - 
pą skiria štai kam:

"Mėlynas, dezinfekcinis bute-

kairėjo jo švarko kišenėj".
Apie tą buteliuką vieną iš ma

žiausiai vykusių anekdotų pasa
koja ir Petras Stravinskas. Gliau
dą jautresnis už Stravinską, už 
tat jam ir tas buteliukas nepap
rastas, o "dezinfekcinis”, nors 
ką tai reiškia Jis pats turbūt ne
žino.

Kur reikalauja stiliaus grožis, 
Gliaudą mielai prasilenkia su bet 
kokiu tikslumu. ApiekauniškĮad- 
vokatą ir profesorių Simoną Bie- 
liackiną jis taip užbaigia:

"Simonas Bieliackinas žuvo nai
kinimo stovykloje; jo sūnus mirė

tojo saloje".
Jei Gliaudą pats neatsimena, 

tai bent redaktorius turėjo atsi
minti, kad Simonas Bieliackinas 
turėjo ne tik sūnų Teodorą, apie 
kur} plačiau kalba Gliaudą, bet 
dar ir kitą — Leonidą, labai švie
sų žmogų.

Pabaigai turiu pridurti, kad 
TŽ yra rašinių, kuriems nieko 
negali prikišti. Nebent tai, kad 
jie gali būti Jdomūs ne tik tei
sininkams, bet ir platesnei vi
suomenei k.a, S. Baltūsio apie

JAV-ėse (tas str. {domus pen
sininkams, ypač nemokantiems 
pakankamai anglų kalbos, o to
kių daug yra Ir netelsininkų tar
pe); Dr. K. Šidlausko str. apie fe.

kuratūras. Be to Iškelti kai ku
rie visuomeninės veiklos momen - 
tai, kaip V. Mašalalčio, J. Ta- 
lalo, R. Skipičio straipsniuose, 
kurie verti ir platesnės visuo
menės dėmesio. Pagaliau ir Gliau- 
dos su Stravinsku Įnašus būtų ga
lima atlaidžiau skaityti, Jei būtų

DAR APIE
MARGUČIO
KONCERTĄc

jant Chicagos simfoninio orkest
ro nariams, solistei Aldonai Stem- 
pužlenel ir pianistei Aldonai Ke
palą itei.

Darius Lapinskas, kaip kūrė
jas pilnai priklauso šių dienų nau
jajai muzikai. Sprendžiant pagal 
šio koncerto programą, jis nėra 
aklai prisirišęs prie kurios nors 
iš dabar žinomų moderninės mu
zikos krypčių ar sistemų: jis kai 
kur naudojasi nepripratusiems 
klausytojams sunkiau prieinama 
vad. dvylikos tonų sistema, kuri 
yra surišta su chromatine tonų 
eile; nesvetimas jam yra ir nau
joviškas diatonlzmas bei su juo 
surištas politonalizmas. Paga
liau, lietuviškų liaudies dainų 
cikle "Mergaitės dalia" D. Lapins - 
kas parodė mokąs pasiekti ir vi
sai tonalaus, net ir lyriškai - ro
mantiškai skambančio efekto, pa
silikdamas tačiau naujoviškas, 
neprlartėdamas prie romantiško 
laikotarpio kompozicinės techni
kos. Sis dainų ciklas buvo bene 
labiausiai prieinamas paprasto 
klausytojo klausai. Aldonos Stem - 
pužienės gražiai atliktos dainos, 
taupiai ir spalvinga i orkestro lydi
mos, darė tikrai lietuviško įspū
džio. "Mergaitės dalia" ciklą ga- 
lme apibūdinti kaip gražų Įnašą 
1 lietuvišką tautinio atspalvio mu
ziką, sudarant} naują žodi mūsų 
liaudies dainų apipavidalinime.

Šiaip gi, sprendžiant pagal ši 
koncertą ir matytus kitus jo kū
rinius, Dariaus Lapinsko kūryba 
nerodo specialių lietuviškų ten
dencijų Ir priklauso bendrai vaka - 
rietiškai naujoviškos muzikos 
srovei. Neabejotinai jis turi kūry
binę dovaną ir savitą stilių. At
rodo, kad jo asmenybė iš esmės 
nėra romantiška, ji linkusi prie 
miniatūrizmo ir tam tikro aske
tizmo tiek technikoje, tiek jausmų 
reiškime. Muzika yra aiškiai te
matinė su palinkimu pasiimtą te
mą modifikuoti komplikuotais 
ritmais, nekeičiant jos Interva
lų. Iš viso ritminė D. Lapinsko 
muzikos pusė yra nelengva, joje 
daug mišraus metro taktų, kurie 
eina tai ketvirtinėmis, tai aštun
tinėmis. Kai tai {prasta šių dienų 
muzikoje, D. Lapinskas nesiskai
to su disonansais; kai kurie 
veikalai, kaip koncertas fortepi
jonui, mušamiems ir styglnin- 
kams pasižymėjo ypač aštriais 
sąskambiais; daugiau politonali- 
niai vestoje siuitoje iš baleto 
"Daiva" skambesys buvo minkš
tesnis, čia buvo įdomiai vestos

Margučio vardas lietuvių tar
pe yra susijęs ne vien su popu
liaria radijo valandėle, su kadai
se A. Vanagaičio vadovaujama 
"Dzimdzi-drimdzi" trupe ir su 
linksmos minties to paties vardo 
muzikiniu žurnalu, kuris vėliau 
patapo rimtu ir nebemuzikiniu. 
Buvo ir kita, gal ne tiek plačiai 
apimanti, het imponuojanti Mar
gučio veiklos pusė: laikas nuo lai
ko suruošti didelio masto koncer
tus, kuriuosebuvo samdomas sim. polifonijos, 
foninis orkestras ir parodomi lie
tuviai solistai bei lietuvių kompo
zitorių simfoninė kūryba. Žy
mus vaidmuo čia priklausė a.a. 
Antanui Oliui, kuris buvo didelis 
simfoninės muzikos mėgėjas ir 
net pats orkestrui padiriguoda- 
vo. Paskutiniame keleto metų lai
kotarpyje Marguti persekiojo 
tragiškas likimas: 1949 m. mirė 
Margučio steigėjas A. Vanagai
tis, 1958 m. netekome A. Olio; 
po poros metų širdies smūgis pa
grobė Margučio redaktorių Br. 
Dirmeikj, o pernai auto katastro
foje žuvo A. Vanagaičio našlė L. 
Vanagaltienė, tęsusi toliau Margu - 

• čio veiklą ir su ja drauge iš ra
dijo valandėlės važiavęs Margu
čio žurnalo redaktorius ir ra
dijo pranešėjas poetas Alg. Mac
kus. Atrodė, kad Margutis dau
giau nebeatsigaus. Buvo kitaip. 
Sustojo ėjęs Margučio žurnalas, 
bet toliau, daug stipresnėje sto
tyje veikia radijo valandėlė, pa
tikėtinių tarybos tvarkoma. Ne
tikėtai atgijo ir kita Margučio 
veiklos sritis: buvo paskelbtas 
didysis Margučio koncertas Ma
rijos Aukštesnės Mokyklos salė
je, skirtas kompozitoriaus Da
riaus Lapinsko kūrybai, dalyvau • žymi kompozitoriaus panaudo

tose melodeklamacijos epizoduo
se.

Darius Lapinskas pasirodė ir 
kaip tikslus, sugebąs dirigentas. 
Vytauto Strolios New Yorko kon
certe pareikštas priekaištas dėl 
tam tikro "lakūniško" mosto kam
puotumo, gal ir turi šiokio tokio 
pagrindo, tačiau užtat konstatuo
tina kita, itin stipri D, Lapinsko 
pusė: nepaprastas ritminis tiks
lumas metrų bei tempų pasikei
timuose. Yra grynas dirigento 
nuopelnas, kad puikūs Chicagos 
Simfoninio orkestro nariai tik su 
viena repeticija visdėlto galėjo 
tiek tiksliai sugroti nelengvą pro - 
gramą.

Publikos buvo bevelk pilna sa
lė. Mūsų klasytojams neįprasta 
muzika buvo klausoma atidžiai ir 
tiek autorius, tiek solistai buvo 
šiltai priimti. Pažymėtina gra
žiai paruošta koncerto programa, 
su puikiu St. Santvara Milašiaus 
poemos vertimu ir taip pat ge
rais angliškais lietuviškų liau
dies dainų tekstų vertimais,

(tb)

Iš parodytų kūrinių, daugumos 
tiek klausytojų, tiek muzikų nuo
mone mažiausiai užimponavo mi
nėtas koncertas, kuris atrodo iš
tęstas, ypač { galą ir gal perdaug 
skystai orkestruotas (spalvingas 
skystumas sudaro šiaip pagrin
dini D. Lapinsko orkestracijos 
bruožą). Kadangi koncertas skir
tas ne vien fortepijonui, tai pia
nistės Aldonos Kepalaitės parti
ja nebuvo perdaug efektinga, bet 
užtat nelengva. Pianistė buvo ją 
sąžiningai išmokusi: ji skambino 
iš gaidų (tai pateisinama, paro
dant naują veikalą); viso veikalo 
eigoje jautėsi tam tikra Įtampa 
dėl nepakankamo suslrepetavi- 
mo.

Arija ir rečitatyvas "Les Sept 
Solitudes" O. I. Milašiaus žo
džiais sudarė gal originaliausi 
programos numeri, tiek savotišku 
priėjimu prie teksto interpreta
cijos, tiek ir naujoviškomis iš
raiškos priemonėmis. Ji buvo 
puikiai atlikta Aldonos Stempu- 
žienės, kuri mokėjo duoti ne
klaidingą intonaciją atonaliai ves
toje vokalinėje linijoje, Įdėti eks
presijos ir parodyti gražią pran
cūzišką tareną, kuri buvo ypač

kuriam nors kitame, bet ne "ofi
cialiame" teisininkų organe.

Dėl viso to noriu duoti nemo
kamą patarimą Teisininkų Žinių 
darbuotojams. Kam vargti su sa
vo laikraščio leidimu, jei jam 
ruošiama medžiaga gali lengvai 
tilpti mūsų bendriniuose lalkraš 
čluose ir autoriai bent turės tą 
moralini atlyginimą, kad jų min
tys pasieks didesni skaitytojų 
skaičių. Šiaip ar taip, mūsų or
ganizuota Ir neorganizuota bend
ruomenė jau yra per maža, kad 
būtų galima sau leisti prabangą 
dalintis 1 'kastas* su atskirais 
laikraščiais.

Teisininkų Žinios Nr. 27- 
28. Redaktorius L. Šmulkš
tys, redakcijos nariai R. Ski
pitis, Dr. jur. P. Jokubka. 
Adresas 5611 So. Emerald 
Avė., Chicago, III. 60621



Nr. 120 — 6 DIRVA 1965 m. lapkričio 5 d.

Adv. George J. McMonagle po susirinkimo grupėj lietuvių. Iš kairės: Gražina Kudukienė, Irena Šatkaus
kienė, adv. George J. McMonagle, konservatorių klubo pirm. dr. V. Ramanauskas ir Ingrida Bublienė. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

NEREIKALINGAS KVARTALU GRIOVIMAS
Pereitą penktadienį Lietuvių 

Konservatorių Klubo suruoštoje 
paskaitoje apie "Kandidatus ir 
rinkiminius klausimus", prele
gentas George J. McMonagle, vie • šajam interesui ir už teisingą at

lyginimą atiduoti savo nuosavy
bę. Šitokiais atvejais nusavini
mas yra konstitucinis aktas. Vi
sais kitais atvejais jokia valdžia 
(miesto, apskrities, valstybės ar 
federalinė) negali atimti priva
čios nuoavybės iš jos savininko.

Sąryšyje su Urban Reneval, 
šis pagrindinis konstitucinės tei
sės principas, švelniai tariant, 
buvo apeitas. Po Urban Renewal 
priedanga ištisi plotai žemės bu
vo nusavinti, šimtai ar net tūks-

nas pirmaujančių Člevelando ad
vokatų, tarp kitų Įdomių klausimų 
papasakojo apie vieną savo bylą 
iš Urban Renewal srities, kuri 
yra labai Įdomi konstitucinės tei
sės požiūriu.

Valdžios teisė nusavinti priva
čią nuosavybę nėra absoliuti, bet 
priklausoma nuo aukštesnio viešo 
visuomeninio intereso buvimo, 
kuriam privatus interesas turi 
kuriam privatus interesas turi bū
ti subordinuotas. Jei privati nuo- 

RYŠIUM SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS. LAI
KAS PAGALVOTI APIE PASIUNTIMĄ SIUNTI

NIO — DOVANŲ SAVO GIMINĖMS U.S.S.R.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, •tu
tinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I ŲSSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.
, Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės i visus 

mūsų skyrius.
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

• NEW YORK 3. N. Y. — 39 — 2nd Avenue ... AL 4-5456
• NEW YORK. N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. C'H 3-3005
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ar mokyklai, ligoninei ar kuriam 
kitam viešo naudojimo statiniui 
pastatyti, privačios nuosavybės 
savininkas privalo nusilenkti vie- 

tančiai namų nugriauta, o jų sa
vininkai palikti be pastogės. Kas 
netiki, kad taip yra, tepavažiuoja 
Į pietus nuoCarnegieAvė. E. 22-a 
gatve. Ten jis pamatytų apie po
ros kvadratinių mylių didumo 
tuščią plotą, kuriame kitados gy
veno ar ne 12,000 žmonių. Tas 
plotas nėra reikalingas jokiam 
aukštesniam viešajam interesui, 
bet nežinia kam. Yra eilė atsiti
kimų, kuriais nusavintos nuosavy 
bės vietoje išdysta privačios Įmo 
nės. Sakysim, ten, kur kadaise 
buvo East 10-oji gatvė (tarpSupe- 
rios ir Euclid), dabar riokso di
delis statinys automobiliams pa
statyti. Prelegentas pastebėjo, 
kad jis nenori čia paliesti netei
sėto pasipelnymo elemento,' ku
rio tokiais atvejais netrūksta, bet 
jis teiškelia konstitucinės teisės 
laužymo pavyzd}, kuris ateičiai 
gali turėti toli siekiančių pada
rinių.

Toje byloje iš Urban Renewal 
srities, kurią advokatas McMo- 

nagle pralaimėjo Aukščiausias 
Ohio Teismas nustatė labai pa
vojingą precedentą: ką- Miesto 
Taryba (ar, analogijos keliuVals - 
tybės Seimelis ar Kongresas) nu
taria esant viešu interesu, tas ir 
yra viešas interesas, kuriam joks 
privatus individas pasipriešinti 
negali. McMonagle minėtu at
veju, Clevelando Miesto Taryba 
nutarė, kad nusavinti globai pri
žiūrėtų ir apleistų namų plotus 
ir tuos namus nugriauti yra vie
šas interesas, nors tai neatitinka 
nei Jungtinių Valstybių, nei Chio 
Valstijos konstitucijos viešojo 
intereso (emminent domain) api
brėžimo. Šia proga dar norėtųsi 
pridėti, kad vienas Urban Rene- 
wal tikslų yra sudaryti sąlygas 
nugyventos ir apleistos miesto da - 
lies gyventojams apsigyventi tin- 
kamesniuose namuose. Aukščiau 
minėtu atsitikimu, kada tūkstan
čiai namų buvo nugriauta J pie
tus nuo East 22-os gatvės ir Car- 
negie, išvarytiems gyventojams 
naujų namų nebuvo parūpinta ir 
jiems neliko nieko kito, kaip 
kraustytis jau ir Į taip perpildy
tas miesto dalis ir padėti jas su
sinti, ruošti gerą dirvą nepilna
mečių nusikaltėlių auginimui, ir 
t.t. Kas norėtų plačiau su šiuo 
klausimu susipažinti, tam ver
tėtų paskaityti kovo mėnesio 1964 
metų The Reader's Digestnume
ryje tilpusį straipsnį "TheMoun- 
ting Scandal of Urban Renewal".

Po paskaitos prelegentas dar 
pasiliko geram pusvalandžiui pa 
bendrauti sususirinkusiais ir ne
oficialiai atsakyti Į jų iškeltus 
klausimus. Jo paskaita padarė la 
bai gero Įspūdžio, gyvai pristaty
dama publikai ir nušviesdama 
svarbius politiniai - socialinius 
klausimus, su kuriais mes kas
dien susiduriame, bet kurių gi
liau nepastudijuojame.

Sekanti Lietuvių Konservato
rių Klubo paskaita Įvyks paskuti
ni lapkričio mėnesio penktadienį, 
lapkričio 26 d. Prelegentas: Ri- 
chard Maher, PolitinisCleveland 
Press redaktorius.

Julius Smetona

• Bėgikai Vilniuje vėl 
pasirodė esą greitesni už 
visus sovietinius varžovus. 
Spalio 24 Vingio parke, Vil
niuje. įvykusiose visos So
vietuos profesinių sąjungų 
ir komjaunimo bėgikų var
žybose Lietuvos komanda 
išsilaikė jau anksčiau už
imtoje pirmoje vietoje. F. 
Karoblienė laimėjo aukso 
medalį, A. Aleksiejūnas ir
I. Silantjovaitė — po sidab
ro, P. Rakštikas — bron
zos. (E)

IEŠKOMAS
STASYS VAŠKELIS, Kazio sū

nus, gimęs Mariampolės mies
te. Ieško Petras Rutkauskas,Kap
sukas, M. Melnikaitės gatvė, Nr. 
13a. Lietuva.

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 
EN 1 -1763

Sutaupysite 
pinigų su 

specialia grupe

REQUEST 
RECORD

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

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

REQUEST 
RECORDS, INC.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

\ 
ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT
ALL 6 MA Y COMPANY 
STORES

daug
v •šia

PALTŲ KAILINĖMIS
APYKAKLĖMIS

• Natūrali Ranch Mink

• Natūrali sidabriniai mėlyna mink

• Natūrali pastelinė mink

• Dažytos vovers

• Visi nauji 1965 žiemos fasonai
• Visos naujų madų medžiagos
• Visos naujų madų spalvos

Švelnios vilnonės medžiagos su ištai
gingais kailiais už tokią žemą kainą 
Rasite vilnonės boucles, vilnonės mel- 
tons, sandarus audinius ir eilė kito
kių. Nepaprastas pasirinkimas įvairių 
stilių: scarf eoats, mushroom collars, 
vvedding band collars, kailiniai ranko
galiai ir eilė kitų. Dydžiai panelėms 
8-18 mažesni 6-16.

Naujos spalvos:
• žalios • Rusvos • TatUpfc

• Juodos • Mėlynos • Brukninės

• Alabasterio • Rudos

$5 ĮMOKĖJUS
palaikysime iki pareikalavimo

Gaila, nepriimami užsakymai 
paštu ar telefonu.

BASEMENT, VVOMEN'S COATS 

ALL 6 STORES 

1NCLUD1NG GREAT NORTHERN

V* Kailini pažymėti importuotų kailiu 

krašto ženklais



1965 m. lapkričio 5 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

L..
• Vysk. M. Valančiaus 

lituanistinė mokykla š. m. 
lapkričio mėn. 6 d. (šešta
dienį), 7 vai. vakare ruošia 
jaunimo vakarą. Programo
je pasirodys jaunieji talen
tai dailiojo žodžio, šokio ir 
muzikos pynėje.

Po programos šokiai ir 
žaidimai jaunimui. Gerinu
siems šokėjams bus skiria
mos premijos.

Į šį vakarą kviečiamas 
visas jaunimas, tėveliai ir 
mokyklos bičiuliai. Veiks 
bufetas. Jaunimui įėjimas 
nemokamas. Suaugusi e m s 
$1.00.

• Dail. Jono Rimšos, at-

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ KULTŪRINĖ
PREMIJA RAŠYTOJUI M. VENCLAUSKUI

vykusio iš Pietų Amerikos, 
kūrinių paroda Gallery In- 
ternationai patalpose, 13218 
Superior Avė., Clevelande, 
atidaroma lapkričio 14 d. ir
tęsis iki gruodžio 11 d. Cle- 
velandiečiai turės pirmeny
bę pamatyti dail. J. Rimšos 
tapybos ir akvarelės kūri
nius, nes tai bus pirmoji 
šio mūsų garsaus dailininko 
paroda šiame kontinente, 
įėjimas į parodą nemoka
mas.

STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

XV-tasis Lietuvių Stu
dentų Sąjungos suvažiavi
mas įvyks Clevelande, lap
kričio 25-27 (Padėkos Die
nos savaitgalis), Sheraton- 
Cleveland viešbuty. Suva
žiavimą rengia Liet. Stud. 
Sąj. CV-ba ir Suvažiavimo 
Rengimo Komisija Cleve
lande. Rengimo Komisijos 
nariai yra Giedrė Deguty
tė, Rimas Gulbinas, Vytau
tas Januškis (pirmininkas), 
Ramunė Kubiliūnaitė, Algis 
Rukšėnas ir Guoda Stuo- 
gytė.

"Vėjūnės" G, Stuogytė, D. Vadopolaltė, V. Eimutytė, V, Mockutė su 
programą Chlo lietuvių gydytojų metiniame pobūvyje.

"vėju" A. Kalvaičiu, išpildę meninę 
V. Pliodžinsko nuotrauka

Ohio lietuvių gydytojų žmonų pagelbinis komitetas spalio 30d. turėjo metinį susirinkimą, valdybon iš
renkant K. Martuvlenę ir B. Juodėnlenę, V. Pliodžinsko nuotrauka

DIRVA

Ohio lietuvių gydytojų metinio suvažiavimo darbo prezidiumas. Iš kairės suvažiavimo sekr. dr. Kriau
čiūnas, pirm. dr. J. Balčiūnas ir draugijos sekretorius dr. D, Degesys, V. Pliodžinsko nuotrauka

Spalio mėn. 30 Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugija 
turėjo savo metinį suvažia
vimą, kuris vyko Hollyday 
Inn motelyje, 27981 Euclid 
Avė. Suvažiavimą atidarė 
draugijos pirmininkas dr. 
A. Martus, paminėdamas 
draugijos 15 metų sukaktį. 
Suvažiavimui pirmininkau
ti pakvietė dr. J. Balčiūną, 
sekretoriauti — dr. J. 
Kriaučiūną. Draugijos mirę 
nariai: dr. J. Sukarevičius, 
dr. D. Kesiūnaitė ir dr. M. 
Vaitėnas pagerbti atsisto
jimu. Du paskutinieji buvo, 
šios draugijos kūrėjai prieš 
15 metų.

Po vakarienės dr. M. Ei- 
montas skaitė paskaitą 
"Nutukimas naujų teorijų 
šviesoje”. Paskaita buvo 
įdomi ir susilaukė daug pa
kausimų. Keturios Vėjinės 
(D. Vadopalaitė, V. Eimu
tytė, V. Mockutė ir G. Stuo- 
gytė) su vienu Vėju (A. 
Kalvaitis) gražiai atliko 
programą ir linksmai nutei

kė suvažiavimo dalyvius.
Valdybos sekretorius dr. 

D. Degesys perskaitė val
dybos sprendimą, kuriuo 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos kultūrinė 1965 
m. (devintoji iš eilės) pre
mija 1000 dol. yra skiriama 
scenos rašytojui Mykolui 
Venclauskui.

"Lietuvių kultūros ir kal
bos tęstinumui išlaikyti rei- 

, kalingas lietuviškai susi
pratęs ir lietuviškai kalban
tis jaunimas, šiam tikslui 
įgyvendinti mes turime pa
galbinius vienetus kaip 
spaudą, teatrą, radijo ir 
jaunimo organizacijas, ku
rios prisideda prie šio mū
sų tautinės kultūros tęsti
numo.

Visos šios priemonės bū
tų bejėgės, jeigu mes netu
rėtumėm spaudos entuzi- 
jastų, lietuvių rašytojų, fi
losofų bei menininkų. Tie 
mūsų lietuviškos minties 
tęsėjai ir autoriai, dirbdami 
atliekamu laiku ir dažnai

Dr. M. Elmontas Chio lietuvių 
gydytojų metiniame suvažiavime 
skaitęs paskaitą "Nutukimas nau
jų teorijų šviesoje".

sunkiose sąlygose, duoda 
mūsų visuomenei nemažai 
tautinių vertybių. Lietuviš
kos visuomenės ir paskirų 
grupių moralinė pareiga 
yra remti šiuos mūsų kūrė
jus ir skatinti juos jų dar
buose.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos Valdyba, ap
svarsčiusi eilę lietuviškai 
tautinių ir kultūrinių dar
bų, priėjo vieningos nuomo
nės, kad sceninės literatū
ros autorius, ponas Myko
las Venclauskas atliko dide
li tautinės kultūros darbą 
mūsų jaunimo tarpe ir to
dėl jam paskyrė Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos 
1965 metų $1000.00 premi
ją.”

Valdybos pirmininkas dr. 
A. Martus premiją įteikė ir
M. Venclauskas, sujaudin
tas pasakė trumpą padėkos 
žodį.

Draugijos narių ^susirin
kime pranešimus padarė 
pirmininkas dr. A. Martus, 
sekretorius dr. D. Degesys 
ir iždininkas dr. J. Skrins- 
ka. Draugija aukojo; Tau
tos Fondui — 100 dol.; 
Čiurlionio Ansambliui — 
100 dol.; Lapkričio 13 žy
giui į Jungtines Tautas — 
100 dol.; Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo pirmam Kongre
sui, 1966 m. paremti — 100 
dol., Lietuviams sportinin
kams — 25 dol. ir eilę ma
žesnių aukų. Revizijos Ko
misijos aktą perskaitė pir
mininkas dr. E. Lenkaus
kas. P. L. B. valdybos se
kretorė p. M. Lenkauskienė 
kreipėsi į draugijos narius 
prašydama piniginės pagal
bos Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui 1966 m. 
Chicagoje. šią proga p. M. 
Lenkauskienė išplatino apie 
50 vyčių ženklų.

J naują 1966 m. valdybą 
išrinkti: dr. E. Lenkauskas, 
dr. V. L. Ramanauskas, dr.

Ctiio lietuvių gydytojų metiniame pobūvyje dalyvavo daug jaunimo. 
Nuotraukoje jaunųjų stalai, V. Pliodžinsko nuotrauka

D. Degesys, dr. A. Martus, 
dr. A. Aželis. Į revizijos val
dybą — dr. H. Brazaitis, dr.
J. Skrinska, dr. V. Adoma
vičius.

Tuo pačiu metu Ponių pa
galbinis komitetas turėjo 
savo susirinkimą. Valdybon 
išrinkta: K. Martuvienė ir
B. Juodėnienė.

Svečių tarpe matėsi 2 
stalai gražaus jaunimo. Vi
sus linksmino visai neblo
gas jaunimo orkestras, ve
damas Jurgio Juodėno.

Į suvažiavimą buvo pa
kviesta spaudos, radijo ir 
Liet. Bendr. atstovai.

V. L. R.

* DR. J. SKRINSKA, įteikda
mas 25 dol. auką Lapkričio 13 d. 
laisvės žygiui paremti pareiškė: 
"Tegu žino mūsų tėvynės okupan
tai, kad kova dėl tėvynės laisvės 
nesibaigs lapkričio tryliktąja 
diena".

* CLEVELANDO BIRLTTININ- 
KĖS nuoširdžiai sveikina lapkri
čio 13 manifestacijos organizato
rius ir ypač entuziastingai dir
bantį jaunimą, Birutininkės iš 
savo pusės remia {teikdamos 50 
dol. auką tam reikalui.

* ALDONA IR ADASMALĖNAI 
spalio 27 d. susilaukė pirmagi
mės dukrelės, kuri bus pakrikš
tyta Lisos Elenos vardu.

* DAIL. ČESLOVO JANUŠO 
tapybos paroda, surengta LB I- 
os Apyl. valdybos, praėjo gražiu 
pasisekimu. Parodą aplankė apie 
400 Clevelando lietuvių ir keletas 
amerikiečių.

Dali. Č. Janušas parodos proga 
nepamiršo .ir clevelandlečlams 
rūpimų darbų. Lapkričio 13 dieną 
rengiamos manifestacijos reika
lams paaukojo 25 dot, I-os Apyl.

INSURED SAVINGS

HOME
REMODELING 

LOANS
• • • •

Nr. 120 — 7

Valdybai vertingą paveikslą ir be 
to apylinkės kasoje liko virš 300 
doL

I-os Apyl. valdyba dail. Č. Ja- 
nušui reiškia padėką už parodos 
atvežimą į Clevelandą ir aukas 
mūsų organizacijų reikalams.

Valdyba reiškia padėką talki
nusiems parodos garsinime, jos 
įrengime ir kt, parama: šv, Jur
gio parap. klebonui kun. B. Iva
nauskui, Dirvai, Tėvynės Garsų 
Radijui, Draugo atstov. V. Roclū- 
nui, Čiurlionio Ansamblio valdy
bai, PLB vicepirm. muz. A. Mi
kulskiui, B. Pautienytei, V. Apa- 
niul, L Jonaitienei ir p, Tatarū- 
nui.

Nuoširdžią padėką reiškiame 
Eugenijai ir dr. Antanui Aželiams 
už suteiktą dailininkui malonią ir 
rūpestingą globą.

LB Clevelando I-os ApyL 
Valdyba

• Reikalinga gydytojo 
asistentė, 25-55 m. amžiaus, 
pilnam ar dalinam laikui. 
Dėl darbo valandų teks su
sitarti.

Teirautis tel. EV 2-9261 
- po 4 vai. p. p.

(120-126)

REIKALINGI VYRAI

Vairuotojai — darbinin
kai. Pilnam darbo laikui. 
Teirautis pas Harold Avery 
tel. 932-7800.

(118-120)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

6 kamb. butas (be baldų), 
antrame aukšte. Moderniš
kai įrengta virtuvė. Shade 
Avė. Prie šv. Jurgio para
pijos.

Teirautis tel. 391-0229.
(120-122)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Pašto Įstaiga praneša, 
kad ryšium su Veteranų 
diena paštas nebus išnešio
jamas ketvirtadienį, lapkri
čio 11 d.

Pašto šiuntos bus išima
mos iš dėžučių. Bus prista
tomas tik special delivery 
siuntos.

BILIETAI LAPKRIČIO 13
MANIFESTACIJAI

Primename visuomenei, 
kad visi, norintieji gauti 
geresnes vietas Madison 
Sųuare Garden salėje, pri
valo įsigyti bilietus iš anks
to. Lapkričio 12 ir 13 d.d. 
prie kasos bus galima gauti 
tik antrojo balkono bilietus. 
Geresni bilietai prie įėjimo 
nebus pardavinėjami.

šitai ypatingai svarbu 
įsidėmėti New Yorko apy
linkės lietuviams, kurie pla
nuoja bilietus įsigyti mani
festacijos dienų.

Rezervuotų bilietų parte
ryje, ložėse ir pirmajame 
balkone galima įsigyti vi
sose didesnėse lietuvių su
sibūrimo vietose ir pas pa
vienius platintojus: Sidab
rinio Varpo kepykloj, Balse, 
Ginkų krautuvėje, Andriu- 
šio įstaigoj, Darbininke, 
Bružinskų siuntinių įstai
goj. Atletų klube ir kt. Pa
vieniai platintojai: V. Pa- 
dvarietis, K. . Miklas. A. 
Vakselis, ,J. Pašukoms, A. 
Mažeika, R. Kezys, A. 
Sniečkus, M. šalinskienė, 
A. Gureckas, J. Thomas, A. 
Reventas, V. Kondrotas, N. 
Kulikauskas ir eilė kitų. Be 
to, bilietus galima įsigyti 
prie visų lietuviškų bažny
čių. KLNA

• Vincas Kačinskas, ilga
metis Laisvosios Lietuvos, 
LAS organo. įgaliotas leidė
jas, pasitraukė iš pareigų. 
Jo vietoje įgaliotu L. L. lei
dėju pakviestas Kasperas 
Radvila.

Po redaktoriaus A. Kati
lėlio mirties laikraštis vis 
dar apsieina be kito redak
toriaus.

• Brooklyno operetės cho
ro, vadovaujamo muz. V. 
Strolios, koncertas, įvykęs 
spalio 30 d., Apreiškimo pa
rapijos salėje, praėjo dide
liu pasisekimu, žmonių pri
sirinko pilnutėlė salė, neli
ko bufete užkandžių nei gė
rimo.

Programą paįvairino so
listė Daiva Mongirdaitė iš 
Bostono, Mass., savo laiku 
laimėjusi Dirvos 
talentų premiją ir 
talis Žukauskas.

Šokiams grojo 
orkestras.

jaunųjų 
akt. Vi-

Butrimo

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" 
KONKURSAS APIE JAUNIMU

Didžiai vertindami paskelbtuo
sius Jaunimo Metus, "Laiškai 
Lietuviams" jungiasi J talką juos 
prasmingai paminėti. Tuo tikslu 
žurnalo redakcija skelbia rašinio 
konkursą tema "Jaunimo gyvoji 
atsakomybė dabarty" (atsako
mybė apibūdinama gyvąja, kad 
jos aptarimu išryškėtų jos pa
grindas ir praktika: 1) jos pagrin
das, ją išvystant iš pačios jauno 
žmogaus būties bei jo bendravi
mo su kitais šeimoj, draugų ra
tely, tautoj, išeivijoj, žmonijoj 
ir krikščioniškoj bendruomenėj; 
ir 2) jos praktika ją svarstant 
konkrečiose gyvenimo situaci
jose).

Rašinys (straipsnis, beletris
tinis vaizdelis ir kt.) turi būti 
ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pa
sirašytas slapyvardžiu ir iš
siųstas kartu su atskirame vo
kelyje {dėta tikrąja autoriaus pa
varde bei adresu "Laiškų Lietu
viams" redakcijai, 2345 W. 45th 
St., Chicago, III. 60636, USA. 
Konkurso terminas — 1966 m. va
sario 1 d. (pašto antspaudo da
ta). Atsiųsti rašinai tampa žur
nalo nuosavybe ir gali būti jame 
spausdinami. Skiriamos trys pre 
mijos: I — 70 dol., II -- 40 dol. 
ir III - 30 dol.

Ta pačia tema skelbiamas ra
šinio konkursas jaunimui, ne vy
resniam kaip 20metųamžlaus(ra
šiniai turi būti pažymėti "jauni
mo konkursui"). Skiriamos dvi 
premijos: I -- 30 dol. ir II — 
20 dol.

SOL. S. BARAS VYKS I 
VOKIETIJĄ

šiomis dienomis Chicagoj {vy\ 
ko visa eilė pasitarimų tarp St. 
Baro, kompozitoriaus Dario La
pinsko ir St. Baro operos arijų 
plokštelei išleisti komiteto na
rių -- D. Bartkuvienės, A. Sprin
džio ir kun. I. Urbono.

St. Barui akompanuos Stuttgar_ 
to Operos Orkestras vadovauja
mas kompozitoriaus D. Lapinsko. 
Irekordavimas {vyks lapkričio pa
baigoj ir gruodžio pradžioje 
Stuttgarte. Darius Lapinskas iš 
vyksta { Vokietiją pirmomis lap
kričio dienomis, o St. Baranaus
kas išskrenda lapkričio pabaigo
je. St. Baranausko operos arijų 
plokštelė bus išleista 1966 metų 
pradžioje.

HAMILTON
gyvataro šventė

grupėHamiltono taut. šokių 
"Gyvataras" vad. p. G. Dumčiū- 
tės - Breichmanienės, lapkričio 
20 d. švenčia 15 metų darbo su- 
kaktj Hamiltone. Š{ ilgo ir sun
kaus darbo paminėjimą ruošia 
patys šokėjai, surengiant didin
gus šokius, su bufetu, laimėji
mais, pilnu Benni Ferri orkest
ru ir taut. šokių programa, kurią 
išpildys visas "Gyvataro" sąsta
tas — virš 100 šokėjų.

Tam jie intensyviai ruošiasi 
nuo jauniausio iki seniausio šo-

Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus sueigai spalio 24 d, pirmininkavo Mečys Valiukėnas, sekreto
riavo Regina Kavaliūnaitė. Nuotraukoje valdybos pranešimą daro pirm. Elvyra Kavaliūnaitė.

Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus sueiga spalio 24 d. Jaunimo Centre Chicagoje. Kalba Korp!
Neo-Lithuania vyr. vald. pirm. Rimas StaniOnas. V.A. Račkausko nuotrauka

Gražus jaunimas įsijungė į neoliluang eiles
Arti Šimto Chicagos neolitu- 

anų, spalio 24 d. susirinko {Jau
nimo Centrą metinei sueigai ir 
naujai skyriaus vadovybei rink
ti.

Pirmininkavo Mečys Valiukė
nas, sekretoriavo Regina Kava
liūnaitė.

Pradžioje sueiga gyvai dis
kutavo precedentinius klausimus 
apie priklausymą skyriui ir kor
poracijai. Tie klausimai iškilo 

✓
kėjo. Klek teko patirti, šiam kon
certui ruošiasi ir jau nebeakty- 
vūs buvę "Gyvataro" šokėjai, ku
rių daugelis jau sukūrę lietuviš
kas šeimas.

15 m. bėgyje "Gyvataras" yra 
aplankęs visas Kanados lietuvių 
kolonijas {vairiomis progomis. 
Dabar gi jis kviečia visus pas sa
ve. Š.m. lapkričio 20 d. aplankę. 
Hamiltoną, pamatysite jau už
baigtą didingą Jaunimo Centro pa
statą (kur ir bus koncertas - šo
kiai), smagiai pasišoksite gro
jant pilnam Benni Ferri orkest
rui. Tuo pačiu pamatysite ir di
dįjį "Gyvataro" vaizdą, koks jis 
yra pilnoje sudėtyje. Gastrolė
se "Gyvatarą" atstovavo tik pa
skiri vienetai. Tad vieną kartą 
"gyvataras" nori matyti visus 
savo bičiulius ir lietuviško me
no rėmėjus.

ryšium su kaikurių kolegų pagei
davimu nebūti Chicagos skyriaus 
nariais ir dėl skyriaus valdybos 
tuo klausimu interpretacijos. Nu - 
tarta klausimą palikti išaiškinti 
korp. Garbės Teismui.

Pirm. Elvira Kavaliūnaitė pa
darė išsamią valdybos veiklos 
apžvalgą.

Revizijos komisijos praneši
mą paskaitė rev. kom. pirm. dr. 
Jonas Juodikis, Viso pajamųturė- 
ta $2077, o išlaidų $1,525. Kny
gos vestos tvarkingai.

Svarbiausiu sueigos uždaviniu 
buvo, be naujos valdybos rinki
mų, juniorų kėlimas { seniorus. 
Čia vicepirmininkas Algis Igna- 
tonis, magistrė Kristina Saba
liauskaitė ir tėvūnas- Vytautas 
Kasniūnas savo pranešimais pra - 
džiugino netik kiekvieno korpo- 
ranto nuotaiką, bet taip pat ir kiek
vieno patrioto lietuvio, kuris sie
lojasi mūsų prieaugliu. Jiepasifl- 
lė pakelti { seniorus 12 daug kor
poracijai ir lietuvybei žadančių 
jaunų jėgų, štai jie:

1. Zita Barauskaitė, studijuo
janti lllinois universitete žurna
listiką.

2. Nijolė Cijūnelienė, taip pat 
žurnalistiką lllinois univers.

3. Audronė Jasūnaitė -- medi
cinos technologiją, lllinois uni
vers.

4. Marytė Jonikaitė, žurnalis
tiką, lllinois univers.

5. Rita Kavaliūtė, med. techno
logiją, Wilson univers.

6. Danguolė Šukelytė, lingvis
tiką, lllinois univers.

7. Alvydas Jonikas, geologiją, 
lllinois univers.

8. Vytautas Kasniūnas, tėvūno 
Kasniūno sūnus, fiziką, St. Pro- 
copius universitete.

9. Vytautas Misiulis, žurnalis
tiką, lllinois universitete.

10. Vytautas Nakas, muziko 
filisterio Antano Nako sūnus, stu -

— Siunčiu savo pasižadė
jimą ir auką, taip 
gam ir reikšmingą 
via Fondui, kuris jau atlie
ka ir atliks labai svarbius 
lietuvių kultūrinius reika
lus. šis rondas reikąlingas 
ir naudingas dar ir tam, 
kad jis jau pradėjo ir varo 
toliau lietuvių vienijimo 
idėją.

Taip rašo pensininkas P. 
Aleksandravičius iš Cleve- 

Maironio lituanistinės mokyklos Brooklyne mokytoja Rūta Ruzgaltė mokina pirmojo skyriaus mokinius lando, įsirašydamas į Lt 
tėvynės pažinimo, R. Kisieliaus nuotrauka nariu. (Sk.)

dijuoja literatūrą ir muziką Roo- 
sevelto universitete.

11. Linas Petravičius,dailinin
ko Viktoro Petravičiaus sūnus, 
studijuoja matematiką Roosevel- 
to universitete, ir

12. Šarūnas Valiukėnas, filiste
rio Mečio Valiukėno sūnus, žur
nalistikos stipendiatas Chicagos 
universitete.

Visi išbuvo pilną junioravimo 
laiką, išlaikė egzaminus ir atli
ko kitas juniorų pareigas. Visi 
puikiai valdo lietuvių kalbą. Dau
gelis lanko lituanistinį pedagogi
ni institutą ir kas svarbiausia, 
kad nei tėvų nei kitų neraginami 
pasirinko Korp! Neo-Lithuania, 
kaip tinkamiausią akademinę or
ganizaciją savo veiklai lietuvybės 
srityje. Susirinkę pakeldami juos 
{ seniorus džiaugėsi susilaukę, 
savo tarpe mielųir vertingų kole
gų.

Be šitų, magistrė Kristina Sa
baliauskaitė išvardino penkis ju
morus, kurie atliko visas juniorų 
pareigas, išlaikė egzaminus ir 
yra labai vertingi kolegos, tik jie 
dar nėra išbuvę jumorais statute 
nustatyto laiko. Jie bus pakelti Į 
seniorus Vasario 16(kai bus atli
kę juniorams nustatytą bandymo 
laiką. Tai Mykolas Drunga, Kęs
tas Pauliukonis, Nijolė Dimins- 
kytė, Daiva Luneckaitė ir Živilė 
Keliuotytė.

Džiugu matyti tokių naujų jėgų 
įsiliejančių į Korp. Neo-Lithu- 
anią.

I naują skyriaus valdybą iš
rinkti: Kęstutis Cicėnas, Kris
tina Sabaliauskaitė, Juozas Žvi
nys, Algis Modestas ir Ramunė 
Jurkūnaitė. Kandidatais liko: Ri
ta Mockutė, Romas Slivinkas ir 
Edas Modestavičius.

Į skyriaus revizijos komisiją 

Detroito lietuvių skautų Baltijos tunto tuntininkas Antanas Banionis 
pasitraukė iš pareigų. Šia proga, tunto sueigoje skautai {teikė jam do
vanėlę - albumą. j. Gaižučio nuotrauka

išrinkti: dr. Jonas Juodikis, Me
čys Valiukėnas ir Edvinas Bal - 
ceris.

Lapkričio 6 d. Jaunimo Centre 
korp. šventės klausimą referavo 
pirm. Elvira Kavaliūnaitė.

Iš Mllwaukee sueigoje dalyva
vęs filisteris Leonardas Dargls 
ragino korporantus vykti trauki
niu { Lapkričio 13 žyg{ New Yor- 
ke. Siūlė persiimti amerikiečių 
išdirbtais reklamavimosi būdais 
Ir nesigailėti tam lėšų.

Puikiai sueigą pravedęs Mečys 
Valiukėnas susirinkusių vardu 
padėkojo pasitraukiančiai sky
riaus valdybai už jos darbus ir 
nuopelnus korporacijai.

V.A. Račkauskas

DETROIT

PASKUTINIS PRAŠYMAS

Kaip žinia, dramaturgas 
Vyt. Alantas parašė labai 
intriguojančią 4 v. komedi
ją "žmonos portretas”. 
Vaidinimas įvyks lapkričio 
6 d., šeštadienį, 7 vai. 30 
min. vakare, šiame vaidini
me dalyvauja visas Dramos 
mėgėjų sambūris su režiso- 
re Zuzana Mikšiene prieša
ky. Artistai ambicingai 
dirba ir aukojasi, kad tin
kamai pasirodytų teatro 
mėgėjams. Visas pelnas 
skiriamas laisvės žygiui N. 
Y. paremti. Tai turėtume 
įvertinti! Turėtume šįkart 
salę užpildyti. Detroito šau
lių kuopa, šaulio V. Tamo
šiūno vadovaujama, sutiko 
atlikti visus darbus ir pa
laikyti tvarką. Negana to, 
š. Stasė Pranėnienė įsijun
gė i bufeto paruošiamąjį 
darbą. Maistas ir kiti pro
duktai surenkami aukos bū
du. Kartojame, visas pelnas 
skiriamas Lietuvos išlaisvi
nimo demonstracijai N. Y. 
paremti. Tad atvykdami 
pasigrožėti nauja Vyt. 
Alanto komedija, tuo pačiu 
paremsime visos tautos di- 
džiausį troškimą — laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
užmojį. (Mg.)

PADĖKA

Detroito Lietuvių Namų Drau
gija nuoširdžiai dėkoja šeiminin
kėms padėjusioms suruošti Namų 
3 metų minėjimo balių. Ypatin
gai nuoširdus ačiū: A. Atkočai- 
tienei, A. Brazaitienei, A, Jony- 
nienei, A. Juodinskienei, O. Pus- 
dešrienei, S. Rimšienei, Br. Va
siliauskienei, U. Vltlenei ir St, 
Žukienei.

Taip pat nuoširdi padėka Da
riaus ir Girėno klubui už garsų 
sistemą ir jos tvarkytojams Alg, 
Plečkaičiui ir Justinui Pusdeš- 
riui.

Valdyba

N. METŲ SUTIKIMAS

Detroito Lietuvių Namų Val
dyba kartu su Dariaus ir Girė
no Klubo Valdyba rengia Lietu
vių namuose 1966 metų sutikimo 
balių. Ruošiamasis balius žada 
savo staigmenomis, praviršyti iki 
šiol rengtus balius. Stalus jau ga
lima užsisakyti Dariaus ir Girė
no Klubo svetainėje ir pas pirmi
ninkus.

• Detroito Lietuvių Na
mų Valdyba, atsidėkodama 
už Dirvos pastangas popu
liarinant šių namų vardą 
Jūsų laikraštyje, siunčia 25 
dol. auką laikraščio parėmi
mui.
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