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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

APIE REVOLIUCIJAS... ISTORINĖ LIETUVIŲ POLITINIŲ 
VEIKSNIŲ KONFERENCIJA

KODĖL CHE GUEVARAI NEPASISEKĖ TAI. 
KAS PASISEKĖ LENINUI PRIEŠ 50 METŲ IR 
CASTRO PRIEŠ 8 METUS? — ORGANIZACIJA 
IR ATSITIKTINUMAS REVOLIUCINIUOSE SĄ

JŪDŽIUOSE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kova buvo nelygi. Ke
liolika apsuptų partizanų 
negalėjo ilgai laikytis 
prieš juos apsupusias 
dvi žandarų (ranger)kuo
pas. Po kelių valandų su
sišaudymo nelaisvėn bu
vo paimtas partizanų va
das ‘Ramon’, iš tikro bu
vęs žinomas revoliucio
nierius Ernesto ("Che”) 
Guevara, 39 metų am
žiaus.

Turtingo architekto sū
nus, ‘Che’ iš pradžių bu
vo pasirinkęs medicinos 
daktaro karjerą, tačiau 
atėjus laikui stoti į ka
riuomenę,1953 m. jis pa
bėgo iš gimtosios Argen
tinos į Meksiką. Čia jis 
susipažino su emigran
tais iš Kubos ir padėjo 
jiems ruošti sąmokslą 
prieš diktatorių Batistą. 
Sąmokslui ir sukilimui 
pasisekus, Che virto Fi- 
del Castro dešiniąja ran
ka. Jis buvo paskirtas 
valstybinio banko prezi
dentu, pramonės mi- 
nisteriu ir vyriausiu ide
ologu. Bet toks 'kabine
tinis' užsiėmimas nepa
tiko buvusiam daktarui. 
Jis norėjo tiesioginės ak
cijos, kovos. Atrodo,kad 
jis buvo nusivylęs sovie
tų talka Kubai ir galvojo 
apie mažesnių socialis
tinių kraštų koaliciją 
prieš 'didelių socialis
tinių valstybių imperia
lizmą'. Tuo reikalu jis 
kalbėjosi su Azijos ir Af-

1$ VISO PASAULIO

• JAV VICEPREZIDENTAS
H.H. Humphrey apgailestavo, 
kad negalėsiąs prisidėti prie 
demokratų kandidato { Clevelan
do miesto burmistrus negro C. 
Stokes rinkiminės kampanijos, 
nes kaip tik tuo metu išvyksta 
— Į Vietnamą.
• FORDO B-VES ir unijos 

vadovybė jau susitarė dėl nau
jos sutarties. Darbininkai dar 
privalės balsuoti ir tuo naują 
sutarti ratifikuoti. Jei sutartis 
ir būtų ratifikuota, darbas pil
nai galės prasidėti tik po kelių 
savaičių.
• IZRAELIO NAIKINTUVAS 

Elath buvo paskandintas panau ’ 
dojant moderniškiausias Sov. 
Sąjungos raketas, neseniai pri
statytas Egiptui. Žuvo 17 Izra
elio jūrieivių, 36 dar nesuras
ti. 159 išgelbėti, 
jų suž. eisti.

• BROOKINGS 
studijų komisija
dos, jog neužilgo viena diena 
ligoninėje kainuos 100 dol. Vie- 
nintėlė galimybė mažinti kainas 
yra — tinkamesnė adminis
tracija. Valstijų institucijos pri
valėtų {vesti griežtesnę kontro
lę.
• BRITŲ PREMJERAS Wil- 

sonas, pasikvietęs Prancūzijos 
laikraščių atstovus 2 dienų vi
zitui (apmokant visas išlaidas), 
nori juos {tikinti, jog prez. de 
Gaulle klysta nenorėdamas Įsi
leisti Anglijos | Europos Bend
rąją Rinką. 

bet daugelis

INSTITUTO 
priėjo išva-

dyje negalėjo šnekėti su 
jį sužeidusiais žanda
rais, ką Che visdėto su
gebėjo. Che pirštai bu
vo nupiauti indentifika- 
cijos reikalams, o likęs 
lavonas sudegintas.

Kodėl Che nepasise
kė? Revoliucijos teore
tikų tarpe jis savo veika - 
lu ‘Partizaninis karas’ 
stovi trečioje vietoje po 
Kinijos Mao-Tsetungo ir 
šiaurinio Vietnamo Vo- 
Nguyen Giapo. Pagal Che 
teoriją, pirmiausiai rei
kia sukelti kaimiečių ne
ramumus ir tuos nera
mumus suorganizuoti į 
visą kraštą apimantį są
jūdį. Tačiau Kuboje, 
nors Castro ir Che turė
jo pradinį pasisekimą, 
jiems vistiek būtų sunku 
laimėti, jei miestelėnai 
ir intelegentija nebūtų at
sigręžusi nuo Batistos. 
Tas faktas kalba už tai, 
kad raktas į kiekvieną 
revoliucijos pasisekimą 
glūdi inteligentijos ir val
dininkijos nusiteikime. 
Masės ir šiandien kenčia 
Kuboje, Sovietų Sąjungo
je ir Kinijoje, tačiau jos 
dėl to nesukyla.

Geriausias pavyzdys 
yra pati Sovietų Sąjunga 
Kažin koks būtų Rusijos 
imperijos likimas, jei 
kiečiai 1917 metų balan
džio mėn. iš Šveicari
jos per savo teritoriją, 
Švediją ir Suomiją į Pet

rikos valstybių veikėjais 
ir pagaliau 1965 metų pra
džioje dingo iš Kubos 
tam, kad sukėlus revoliu
cijas, 'mažus vietna- 
mus' kitose lotynų Ame 
rikos valstybėse.

Tačiau pakartoti tai, 
kas pasisekė Kuboje, jis 
negalėjo, nors pragyve
nimo lygis daugelyje 
mažų valstybėlių buvo 
dar žemesnis už Kubos 
ir jų gyventojai buvo, 
taip sakant, revoliucijai 
pribrendę. Visos Che 
pastangos sukurstyti 
vargšus 'campesinos' su
kilti nebuvo sėkmingos. 
"Tu jiems kalbi — už
rašė į savo dienyną Che 
— ir matai jų akių gilu
moje, kad jie tau netiki".

Nevisai aišku, kur jis 
nukeliavo tuojau pasiša
linęs iš Kubos, tačiau 
paskutiniuoju laiku jis 
bandė suorganizuoti re
voliuciją Bolivijoje. Ar 
panašūs sąjūdžiai Ko
lumbijoje, Venezueloje 
ir Guatemaloje irgi buvo 
jo vadovaujami, tikrai ne
žinoma, nors aišku, kad 
Castro visus tuos saiū- 
džiusrėmė ir skaičiuoja
ma, kad revoliucijos eks- rapilį nebūtų nugabenę 
portui į Lotynų Ameriką 
jis per 8 savo valdymo 
metus yra išleidęs ma
žiausiai 400 milijonus do
lerių.

Bolivijos žandarams 
paėmus sužeistą į šlau
nį Che į nelaisvę, vyriau 
sybė nežinojo ką daryti. 
Mirties bausmės Boli
vijoje nėra ir tai reiškia, 
kad Che būtų laikomas il
gesnį ar trumpesnį lai
ką kalėjime ir būtų viso
kių nemalonumų šaltiniu, 
todėl vyriausybei atrodė, munizmas yra nepasie- 
kad būtų geriau, kad Che 
nebūtų gyvųjų tarpe. 
Kiekvienu atveju per 
skrodimą paaiškėjo, kad 
Che buvo peršautas sep
tyniom kulkom,kurių vie - 
na pataikė tiesiai į šir
dį. Žmogus su kulka šir.

Lenino ir jo 31 sėbrų 
ir nedavę jiems mili
jonus markių auksu. Vo
kiečiams buvo reikalin
gas bolševikų įsigalėji
mas, nes tie žadėjo tuo
jau nutraukti karo veiks
mus. Dėkingas už tą tal
ką Kaizerio vyriausybei^ 
Leninas nė pirštu nepri
sidėjo prie komunistinio 
sąjūdžio pačioje Vokie
tijoje karui baigiantis ir 
tuojau po jo. Leninas 
greitai pamatė, kad ko- 

kiama svajonė ir jo visi 
iš pradžių mesti šūkiai: 
'‘Visa valdžia vietos ta
ryboms”, "Žemė tam, 
kas ją dirba”, - “Apsi
sprendimas visom tau
tybėm" — buvo labai pa-

(Nukelta į 2 psl.)

Be žodžių...

Dr. J.K, Valiūno, Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Pirmininko, žodis 
atidarant Veiksnių Politinę 
Konferenciją Washingtone, 
1967 m. spalio 21 d.

Man yra didelė garbė 
ir malonumas pasvei
kinti jus, atvykusius į 
šią politinę veiksnių kon
ferenciją. Yra labai 
svarbu, kad čia dalyvau 
ja Diplomatų Tarnyba,

Dr. J.K. Valiūnas, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Lietuvos 
Laisvės Komitetas ir Vii- 
kas. Tai yra institucijos, 
kurioms lietuviai vieno
kiu ar kitokiu būdu pati
kėjo savo gyvybinių rei
kalų atstovavimą ir jų 
ginybą. Tos organiza
cijos ir jose dirbantys 
asmenys yra mūsų vė
liavnešiai įvairiose dar
bo srityse.

Man džiugu pasveikin
ti redaktorius, pirmą 
kartą dalyvaujančius po
litinėje veiksnių konfe
rencijoje pilnateisiais

jos nariais. Laisva lie
tuviška spauda vėl yra ru- Raudonajai 
so panaikinta Tėvynėje. 
Todėl laisvos spaudos 
vadovai turėtų dar vienin
giau įsijungti į mūsų vi
sų bendrą kovą. Aš tikiu 
jog ši bendra konferenci
ja pozityviai prisidės 
prie spaudos ir veiksnių 
veiklos derinimo.

Savo tarpe turime eilę 
garbingų svečių, kurie

yra nusipelnę Lietuvai 
veteranai. Aš juos visus 
noriu nuoširdžiai pasvei
kinti.

Manau, kad bus visai 
vietoje šios konferenci
jos dalyviams prisiminti 
ir mūsų visuomenei pri
minti, kad prieš 50 metų 
būtent rugsėjo 18-22 d.d. 
1917 metais įvyko Vil
niaus Konferencija. Ji bu
vo didžiojo lietuvių visuo
menės solidarumo ir po
litinio veržlumo bei pri
brendimo išdava. Jos na
riai nebuvo rinkti, bet ad 
hoc sudaryto komiteto 
atrinkti ir sukviesti. Ta 
Konferencija išrinko Lie
tuvos Tarybą. Vienai po
litinei grupei pareiškus 
rinkimų išdavomis ne
pasitenkinimą, pasitrau 
kė iš Tarybos kun. dr. J. 
Stankevičius ir kun. V, 
Urbanavičius, jų vieton 
įėjo Stanislavas Naruta
vičius ir Jonas Vileišis. 
Tai buvo padaryta vieny
bės labui ir darbo sėk
mingumui. Iš jos išrie
dėjo Lietuvos Taryba, 
vėliau tapusi Valstybės 
Taryba, sudariusi pirmą
ją atgimusios Lietuvos 
vyriausybę. Tie didingi 
faktai gimė tik dėl to, 
kad anų metų lietuviai 
negalvojo apie politinę 
aritmetiką.

Tuometiniams lietu
viams tautos, valstybės 
reikalai buvo svarbiau - 
si, lemiantys ir įparei
gojantys. Ar gali būti už - 

miršta, kad 1919 metais
Gvardijai 

užplūdus mūsų žemę, 
kuomet valstybės iždas 
buvo tuščias, kariuome
nė ir valdininkija ilgus 
šešeris mėnesius pasi
šventusiai atlikinėjo sa
vo pareigas, negaudami 
algų? Tai nepakartoja
mas tautos dvasinio pa
kilimo reiškinys. Jubi
liejiniais Laisvės Ko
vos Metais mūsų dvasi
ninkai, kultūrininkai, ra
šytojai ir menininkai tu - 
rėtų tą tautos pasiryži
mą atskleisti savo pa
moksluose, atvaizduoti 
savo veikaluose ir įtvir
tinti marmuro kūriniuo
se. Tai svarbu jaunajai 
kartai, nes ji tų epiškų 
laikų neišgyveno. Tai 
svarbu ateities kartoms, 
nes to didžiojo laikotar
pio dalyviai baigia išmir
ti arba buvo sunaikinti 
okupantų. Taip pat oku
panto yra naikinami už
rašyti šaltiniai ir per
rašoma Lietuvos isto
rija mūsų tautos nenau
dai. Kuklumas yra do
rybė, bet įkritimas į ma- 
žavertiškumo komplek
są yra yda.

Žvelgiant į praeitį su
sidaro savotiškas sun
kiai suprantama^ įspū
dis. Mūsų bočiai vykdė 
didingus žygius, parodė 
moderniško valstybin
gumo ir tolerancijos, vi
sai nesavingą aniems 
laikams pavyzdį. Prieš 
717 metų Karaliaus Min
daugo sukurta Lietuvos 
Karalystė iki šiol paliko 
mus gaivinančią tikrovę.

Mūsų tautos kamienas 
okupanto smurto verčia
mas gyventi kitomis nuo
taikomis. Visos pažan
gios revoliucijos su
griauna Bastilijas, ati
daro kalėjimų vartus, 
deklaruoja žmonių poli
tines ir pilietines teises. 
Bolševikinė spalio kon- 
trrevoliucija, kuri buvo 
nukreipta prieš demokra
tiją, kaip ir visos kontr- 
revoliucijos, atnešė 
priešingus padarinius. 
Komunistinė santvarka 
įsteigė gigantiškos apim
ties kalėjimą — Bastili
ją — nuo Elbės iki Japo
nijos pakrančių ir iki sep
tynioliktos paralelės Pie
tų Vietname. Carų Rusi
ja buvo tautų kalėjimas, 
o Sovietų Rusija tapo ma
žų tautų kapinynas. Kur 
dingo Volgos vokiečiai, 
Krymo totoriai, kelios 
Kaukazo tautelės, dalis 
kalmukų?

Genocidinis 
išgabeno apie 
mūsų žmonių 
dešimt metų tautos bio
loginį prieauglį - sunai
kinimui arba nutautini
mui į Arktikos sritis ir 
kitas Azijos erdves. 
Daug tūkstančių lietuvių 
krito kovose, gindami sa
vo artimus, savo namus, 
savo žemę nuo okupantų 
kolonizatorių. Jie yra 
mūsų tautos didvyriai. 
Mes, gyveną laisvėje ir

(Nukelta į 3 psl.)

režimas
500,000
— dvi-
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MARTYNO JANKAUS MONOGRAFIJA
Pranys Alšėnas apdo

vanojo lietuviškąją vi
suomenę savo darbo vai
siumi — Martyno Jan
kaus monografija. Seniai 
laukta knyga. Ypačiai ja 
džiaugsis visi tie lietu
viai, kurie kovojo ir au
kojosi dėl vieningos - 
sujungtos Lietuvos. Sa
vaime aišku, Tilžės ir 
Klaipėdos krašto istori
nė praeitis priklauso lie
tuvių 'tautai, tuo labiau 
privalo priklausyti šis 
pajūrio ruožas Lietuvai.

Visuomenės lūkesčiai 
ir viltys išsipildė dėka 
didžio lietuvių spaudos 
mylėtojo pirmininko J. 
mylėtojo PLB pirminin
ko J.J. Bachuno aukos. 
Be jo pinigo ši knyga 
tikriausiai nebūtų pasi
rodžiusi. O dabar mums 
skirta net 2000 egzemp
liorių! Ir pusdykiai par
duodama. Tik pagalvo
kime, 6x9 colių forma
tas, turinti 394 psl. Pa
veikslų — 71, o dar 8 raš
tų fotokopijos. Kaina: kie
tais viršeliais 4 dol., 
minkštais tik 3 dol.. Ir 
tai buvo įmanoma pada
ryti tik mūsų mylimo ir 
gerbiamo visuomeninin
ko J.J. Bachuno visų spau 
dos išlaidų padengimo 
dėka.

Pagyrimas priklauso 
ir "Vilties” spaustuvei, 
taip puikiai, taip švariai 
šią knygą išspausdinu
siai.

Knyga paskirstyta į 
IX stambius skyrius. I. 
Bitėnai ir Jankų Mer- 
čius; II. Aušros švie
sai skleidžiantis; III. Pa
triarchas žodžio kūrėjas 
ir kovotojas; IV. Ramby
no ir Bitėnų idilija; V. 
Mažosios Lietuvos isto
rinė apybraiža; VI. Pa
dangei vėl niaukstantis;
VII. Patriarcho trem
ties dienos ir mirtis;
VIII. Sutelktinio nekrolo
go vietoj ir IX. Žodis už
sklandai.

Vladas Mingėla

rint savo lietuviškos že
mės po kojomis. Pir
miausia, labai sunkina 
darbą medžiagos Tinki

nąs, tikriau — jo talen
tas. Bet ar visi rašądrą 
šuoliai tokie yra? Daž
niausia tie, kurie bega-

Lietuvos patriarchas Martynas Jankus pasivaikščiojimo metu 
prie Nemuno.

mo rūpesčiai. Savų bib
liotekų beveik neturime. 
Ieškome visur. Važinėja
me. Teiraujamės žodžiu 
ir laiškais. Parašai 100 
laiškų tiem, kurie, atro
do, turėtų ką žinoti rū
pimu klausimu. Dažniau
sia gausi 6-7 laiškus.Ki
ti tyli... neatsako. Be 
to, šiuo metu dažniau
sia knygas rašo mažiau 
įgudę. Monografijų ra
šymo sritis — mokslinin
kų sritis. Nelengva su
rinkti medžiagą. Rašant 
svarbu panaudoti tinka
mą metodą aprašomą- 
jam asmeniui iškelti, jį 
charakterizuoti, tekstą 
formuluoti, parinkti 
tinkamiausią būdą, kad 
skaitytojas noriai iš
spausdinta knyga susi
domėtų ir nuo pradžios 
iki galo ją perskaitytų. 
Čia jau autoriaus nuopel-

liniu darbštumu spindu
liuoja, kurie yra verž
lūs, tuo pačiu metu savo 
moksliniame pasiruoši
me turi žymių properšų. 
Bet šiuo kartu, autorius 
ir monografijos paruo- 
šėjas, Pranys Alšėnas, 
savo darbą atliko pavyz
dingai. Tiesa, gal kas 
pasakys, kad savo dau
guma tilpusi medžiaga 
jau buvo kur nors spaus 
dinta. Pasakys, jog tai ne 
sistematinė įžymaus 
žmogaus biografija, bet 
tik įvairių straipsnių rin
kinys...

Tiesa, autorius pasi
rinko lengvesnįkelią. Aš 
neabejoju, jog jis galė
tų surinktą medžiagą: 
visus atsiminimus, pasi 
sakymus, straipsnius 
įvairių asmenų, ir taip 
pat paties patriarcho M. 
Jankaus mintis, sulydy

ti į vieną ištisinįbiogra- 
finį veikalą. Tačiau, grei
čiausia, jis pabijojo at
sakomybės ir tų eventu
alių priekaištų arba gin
čų, jeigu viską būtų iš
tempęs ant savo kurpa
lio. Gal gi ir istorinė 
tiesa nebūtų tokia reali 
kaip dabar. Gal gi ir tų 
charakteristikos plony
bių pasigestume? Bet tai 
tik samprotavimai. Kiek 
teko skaityti recenzijų, 
jose buvo pabrėžta pa
gyra autoriui, kad jis dė
jo įvairių autorių atsi
minimus. Tačiau, gai
la, kai kur persistengta 
ir sudėta beveik vienodo 
turinio — panašūs atsi
minimai. Kai kurie įvy
kiai kelių autorių pakar
totinai ir panašiai ap
rašyti. To reikėjo iš
vengti. Visiem neįtiksi. 
Svarbu, kad patriarcho 
M. Jankaus asmenybė 
šiuo būdų, raštuose, šia
me veikale, gyvens am
žinai, ir savo tėvynės 
meile, savo didžiai ver
tingais darbais, pasi
aukojimu Lietuvai ir nuo
pelnais tautai, švies 
skaisčiais pavyzdžiais 
ateinančiom kartom.

♦**

Martyno Jankaus bio
grafiniam veikalui gra
žų įvadinį žodį parašė 
leidėjas Juozas J. Ba- 
chunas. Jame leidėjas 
pabrėžė faktą, kad jį su
žavėjo M. Valančius, S. 
Daukantas, bet ypač trys 
daktarai: J. Basanavi
čius, V. Kudirka ir J. 
Šliūpas. Bet leidėjo J.J. 
Bachuno nuomone, tauta 
nesusikurtų laisvos Lie
tuvos valstybės, jeigu tik 
šie žymūnai tebūtų iški
lę tautoje. Jų buvo dau-

giau. O vienas tokių bu
vo ir Martynas Jankus.

Leidėjui J.J. Bachunui 
M. Jankaus vardas itin 
iškilo kai 1923 m. Klai
pėdos kraštas prisijun
gė prie Lietuvos. Tuo
met M. Jankus nepabū
go imti Vyriausiojo Klai
pėdos Išlaisvinimo Komi
teto vado pareigas ir di
džią atsakomybę.

"Tokių sąmoningų lie
tuvių, koks buvo M. Jan
kus, Lietuva ir nūdien 
labai reikalinga, nors 
okupanto spaudžiama, 
niokojama ir marinama. 
Tokia pastiprinanti esen - 
cija (kitų pavyzdžiais re
miama) ne pro šalį šian
dien ir mum visiem, kad 
ne tik būtume, bet ir atei* 
čiai išliktume lietuviš
kais žmonėmis ir žymiai 
daugiau padėtume lietu
vių tautos laisvės bylo
je "— pabrėžė Juozas 
Bachunas.

***
Monografijos popie

rius nuostabiai geras. 
Atrodo, jog pagal chemi
nius duomenis gali ne- 
sutrunyti, t.y. išsilaiky
ti bibliotekoje apie 500 
metų. Tuo tarpu iš po- 
permalkių darytas po
pierius ima byrėti jau po

40-50 metų. Tokiom, is 
torinio pobūdžio, kny
goms — monografijoms 
geras popierius labai 
svarbi priemonė ilgiau 
išsilaikyti. Gaila, kad ne 
visi 2000 egz. įrišti, bet 
gera, kad bent 500 egz. 
susilaukė gražaus, sa-

(Nukelta į 4 psl.)

HELP WANTED MALĖ

EASTON CONTROLS, INC.
Subsidiary of Allied Control Co., Ine. 

105 McGregor St. 
Manchester, N. H. 03102 

We are in need of 
> exp. DRAFTSMEN

Contact R. E. PARKER 
Assistant Manager 

603 — 669-3017 
An Equal Opportunity Employer 

(I12-116)

MAINTENANCE 
MACHIN1ST/MECHANIC 

Ali around machinists/meehanic 
needed to perform maintenance 
worlt in manufacturing plant on 
2d shift. This it a steady, perma
nent position with good bene
fits. Starting rate is $2.86 with 
gradual inereases raising the rate 
to $3.29 per hour in 12 months 
plūs shift premium.

Call Mr. Alexander 
265-2104

Boston Insulated
Wire & Cable Co.

666 BAY ST., 
DORCHESTER Mass.
At Savin H iii Station

(114-115)

FEMALE

PROFESSIONAL NURSES
Interested in taking a leadership role in progressive 
and comprehensive patient care.

Contact: Personnel Department:

ST. LAWRENCE HOSPITAL
1210 W. SAGINAW ST.,
LANSING, MICH. 48914

517 _ 372-3610 Call COLLECT

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

Kaž-
Pranys Alšėnas atliko 

didelį pasitarnavimąmū
sų kultūrai, iškeldamas 
iš praeities dulkių tokią 
žymią asmenybę, kaip 
Martynas Jankus. Mono
grafijas rašyti nelengva 
net tos srities specialis
tams. O ypač mum, netu-

kas 
nauja

LICENSED 
PRACTICAL NURSES

Interested in joiriing a top-noteh patient care team.
Contact: Personnel Department:

ST. LAWRENCE HOSPITAL
1210 W. SAGINAW ST..
LANSING. MICH. 48914

517 — 372-3610 Call COLLECT ,11Q 11(

APIE 
REVOLIUCIJAS

(Atkelta iš 1 psl.) 

trauklūs, tačiau labai 
nepraktiški. Markso įsi
vaizduotam komunizmui 
nei Rusija, nei Kuba, nei 
Kinija, nei lotynų Ameri
kos ar Afrikos valstybės 
visai netinka, nes tam 
reikalinga pramoninė, o 
ne žemės ūkio valstybė.

Pats Leninas prieš 
mirtį buvo savo darbo vai 
siais nusivylęs. Jau pa- 
raližuotas (1924 m.) jis 
bandė savo testamente 
nurodyti, kad būtų buvę 
geriau, jei būtų laikyta
si jo pirmųjų šūkių, o ne 
viską atiduoti tvarkyti 
partijos biurokratijai. 
Tačiau tas testamentas 
nebuvo partijos paskelb
tas. Jos generalinis sek
retorius Stalinas ėjo to
liau pradėtu keliu...

Praeitin žiūrint, nega
li atsistebėti, kokią dide
lę reikšmę žmonijos is
torijoje turi paprasčiau
sias atsitiktinumas.

Joseph F. Gribouskos 
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed ūuarterly

ON BONUS SAVINGS
Unite of $1.000.00 

For 3 Years
Dividende Paid 

Ouarterly 
or Compounded

yra _ 
pridėta

Stroh pristato naują 8 paketą 
trauktuku atidaromų blekinių specialiai Clevelandui

Nauju Stroh’s aštuonių paketu įsigijat 
dviem daugiau ... dvi papildomas blėkines 
Stroh’s liepsnoje daryto skonio. Žinot, kad 
Stroh’s alus daromas tiesioginėje liepsnoje. 
O liepsna suteikia skonį. Taigi, sekantį 
kartą naudokit Stroh’s aštuonių paketą. 
Tai patogus būdas gėrėtis vieninteliu 
Amerikoje liepsnoje darytu alum. LIEPSNOJ DARYTO SKONIS

1447 So. 49th Court
CICERO. ILLINOIS • 60450

Phone (Area Cod* 312) 656-6330
MOURS: Mon. 94; Tuet. Thucs., Fri. 9-5; $at. 91; Wed. Cbsed 

Savinos I* By The TOM Of TA* Ma«H WIH fane FraM TA* >*».
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ISTORIKE LIETUVIU POLITINIU VEIKSNU) 
KONFERENCIJA WASHIN6T0NE

prisikėlimui esame pa
siruošę!

Tai perteikti visam pa
sauliui yra šios konfe
rencijos tikslas.

(Atkelta iš 1 psl.)

GEDULO DIENA
Kremliaus vadovaujami komunistai lapkričio 

7 d. ruošiasi atšvęsti bolševikinės revoliucijos 50 
metų sukaktį. Toji sukaktis bus švenčiama ir skel
biama dideliu proletariato laimėjimu, neatsižvel
giant į tai, kad toji revoliucija ir jos pasėkos pa
reikalavo arti 100 milijonų nekaltų žmonių gyvy
bių.

Amerikoje lapkričio 7-ji diena skelbiama Ge
dulo Diena, prisimenant ir pagerbiant komunistų 
aukas. Tą Gedulo Dieną skelbia koordinacijos ko
mitetas, kurį sudaro iškilieji Amerikos vyrai, pa
sižymėję šio didelio krašto visuomeniniame, reli
giniame, administraciniame, ūkiniame gyvenime, 
kaip, pvz., kardinolai Spellman ir Cushing, Kongre
so atstovė Fr. Bolton, gen. Th. S. Power, prof. St. 
T. Possony, gen. Wedemeyer, ir eilė kitų. Šiuo me
tu skelbiamą proklamaciją yra pasirašę virš 100 
asmenų, šalia čia paminėtųjų. Jie atstovauja visą 
eilę įtakingų ir antikomunistinėje veikloje pasižy
mėjusių vietinių ir tarptautinio pobūdžio organiza
cijų. Šias savo pastangas jie vadina "spontaniška 
ir savanoriška reakcija Sovietų pasiruošimams", 
reikalaujančia priminti pasauliui tuos herojus, ku
rie žuvo komunistinių nusikaltimų žmonijai pasė
koje.

J Gedulo Dienos akciją stengiamasi aktyviai 
įtraukti ne tik komunistų pavergtų tautų atstovus, 
bet ir visas institucijas, kaip bažnyčias, radijo ir 
televizijos stotis, laikraščius ir visas kitas prie-

galį švęsti Lietuvos 
Laisvės Kovos jubilie
jinius metus, giliai už
jaučiame savo seses ir 
brolius, kurie priversti 
šiais metais, švęsti sve
timų smurto pergalę. 
Karžygiais yra mums ir 
tie, kurie Tėvynės ir 
tautos neišdavę išsilaiko 
gyvi savo žemėje, nes jų 
įnašas ateičiai bus ne
paprastai reikalingas ir 
lemiantis.

Tik paskiausiais me
tais susidarė palankes
nės sąlygos komunisti
nio smurto baisumui iš
kilti viešumon. "Tik da
bar, praėjus dešimt me
tų, aš suprantu, kad 
Stalino didžiausias nusi
kaltimas buvo ne areš-

tai ir sušaudymai, pada
ryti jo įsakymu. Jo di
džiausias nusikaltimas 
yra sunaikinimas žmo
gaus dvasios, kurį jis 
įvykdė". (Evtušenko, 
'Precarious Authogra- 
phy', N.Y. 1963). "So
vietiniai pareigūnai yra 
ne žmonės, bet kažin ko* 
kios mašinos ratų 
krumpliai". (Bucharin, 
komunizmo ideologas). 
Arba kas galėjo tikėti, 
kad vienintėlė Stalino 
duktė Svetlana^ atsiža
dės s*avo tėvo pavardės, 
kad ji, jau subrendus, ap
sikrikštys, pabėgsiško- 
munistinės Sovietų Ru
sijos į kapitalistines 
Jungtines Amerikos 
Valstybes? Ir čia atvy
kus viešai pareikš, kad 
komunizmas per penkias -

mones, kuriomis būtų skelbiama pasauliui, jog lap
kričio 7 yra ne tik liūdesnio ir gedulo diena, bet 
kartu ir ryžto atnaujinimo momentas kovoje už tau
tų prarastos laisvės atstatymą.

Šiame Dirvos numery talpiname tuo reikalu iš
leistą proklamaciją. Bet jau dabar pats laikas ir 
lietuvių organizacijom pasirūpinti, kad komunisti
nių aukų Gedulo Diena — Lapkričio 7 — būtų pami
nėta ne vien tik stebėtojo vaidmeniu.

Lapkričio 7 yra antradienis, bet specialias pa
maldas, radijo ir televizijos programas, susirinki
mus ir kitokio pobūdžio minėjimus galima ruošti 
artimiausiame sekmadienyje. Gedulo Dienos minė
jimui intensyviai ruošiasi patriotinės amerikiečių 
organizacijos. Tai dienai lietuvių organizacijos 
privalėtų ruoštis dar didesne sparta ir pasišventi
mu. j.č.

DAY OF MOURNING FOR THE VICTIMS OF COMMUNISM

November 7th will mark the 5Oth anniveraary of one of the greatest diaaatera in hiatory • 
the Bolahevik seizure of power in Rusaia. From that country the communiat blight has apread 
until it tormenta a billion human beings.

We free Americana record:

THAT during the lašt half-century, communism has been reaponsible for the extermina- 
tion of at least 85 million people through civil war, man-made famine, purgea, genocidai de- 
portations and executions, in torture chambera and in concentration campa;

THAT communiam has aystematically destroyed moral and spiritual values; imposed in- 
myriadcalculable suffėringa on nationa and people; haa peraecuted all religiona and placed 

minda in the chaina of thought control;

THAT communism sėt the pattern for Fasciam,. Nazism and other varieties of 
rianiam, and that its relentleaa drive for world domination has kept nearly a hundred 
people of Eaat-Central Europe in bondage and the world in a etate of turmoil;

totalita- 
million

THAT aince 1917 not one of the nationa conquered by force or seized by aubterfuge haa 
been permitted a free election, nor haa any free people ever voted to adopt communiam in pre- 
ference to democracy;

THAT during these 50 yeara, communist dietatorahips have preached “liberation” while 
practicing unlimited oppression to conaolidate their rule baaed on terror;

THEREFORE, believing it to be the solemn duty of those who cheriah freedom and con- 
science to apeak for the silenced and to honor the martyred dead,

We, free American individuals and organizationa, do proclaim November 7th a

DAY OF MOURNING FOR THE VICTJMS OF COMMUNISM

We call on free men everywhere to obaerve that day and that week by commemorationa 
and prayers; and

We call on every community to rededicate itaelf in ita own way to reatoring the freedoma 
already deatroyed for a billion human beings and threatened by communism for the reat of 
mankind.

Z

dešimt metų neįvykdy
tas, kad režimas ir da
bar paremtas smurtu ir 
nedemokratėja, kad gy
venimo sąlygos yra var
gingos, kad piliečiai lin
kę reikalauti daugiau po
litinių laisvių.

Mes žinome, kad oku
puotoje Lietuvoje, ku
rios 75% lietuvių dar at
simena nepriklausomy
bės laikus, laisvės troš
kimas nėra miręs, o vel
kamo jungo padarytos 
žaizdos tapo jau labai 
skausmingos. Tai įpa
reigoja vadovaujančius 
veiksnius.

Esu tikras, kad visuo
menė laukia iš mūsų ne 
tik žodinio sutarimo, bet 
ir inspiruojančios veik
los. Yra aišku, kad va
dovaujantys veiksniai 
ir visuomenė, veikdami 
atskirai, neįvykdys di
džiųjų uždavinių. Lietu
vių masės be vadovaujan
čių institucijų išbars
tys savo entuziazmą ir 
jėgas, eikvos lėšas ant
raeilių tikslų siekimui.

Veiksniai be atramos, 
be pasitikėjimo tautos 
masėse ilgainiui atitols 
nuo jų ir nudžius, kaip 
medis netekęs savo šak
nų. Jiems dera, kiek tik 
žiaurios realybės sąly
gos leidžia, tapti tautos 
gyvybingumo ir sąmonės 
emancija. Veiksnių vie
ningumas yra lemiantis 
ne tik laisvės kovai vesti, 
bet jis nemažiau būtinas 
mūsų tautinės bendruo
menės apjungimui, tau
tiškos dvasios gaivini
mui ir ugdymui. Dirbda
mi nepalankiose sąly
gose, mes turime prisi
minti Adomo Mickevi
čiaus, didžiojo Lietuvos 
piligrimo, žodžius: "Ma
tuokite savo jėgas sie
kiamais tikslais, bet ne 
tikslus turimomis jėgo
mis".

Šios konferencijos vie
nas uždavinių ir yra mū
sų tikslus sutarti ir jų 
siekimą koordinuoti.

Mums visiems aišku, 
kad Lietuva atgaus lais
vę. Tik mes nežinome, 
kiek ji turės dvasinių ir 
medžiaginių nuostolių 
laike antros maskvinės 
vergijos.

Gerbiamieji šios isto
rinės konferencijos daly
viai, aš tikiu, kad mūsų 
atstovaujamos instituci
jos kalba pusantro mili
jono lietuvių laisvame pa
saulyje ir virš dviejų su 
puse milijonų lietuvių 
okupuotoje Tėvynėje var
du. Kvislingal Sniečkus 
- Maniušis atstovauja tik 
80,000 lietuvių komunis
tų partijos nariams, ku
rių nemaža dalis irgi nė
ra komunistai. Jei jie 
prieštarauja tam pa
reiškimui, tai teišeina 
sovietinė kariuomenė ir 
čekistai iš mūsų šalies 
ir tebūnie padarytas neu
tralių valstybių kontro
lėje plebiscitas.

Veiksniai šioje konfe
rencijoje, besiruošdami 
jubiliejiniams Laisvės 
Kovos Metams minėti, 
įsipareigoja lietuvių tau ■ 
tai kovoti už jos išlais
vinimą iki nepriklauso
mybės atstatymo.

Mes pareiškiame, kad 
nepriklausomybės ir tau 
tinės kultūros lietuvis 
niekuomet neatsižadės.

Ne šermenims, ne pa
kasynoms, bet Lietuvos

E. CHICAGO

'PASISEKĘS RUDENS 
BALIUS

Sezono atidarymui, 
ALTS-gos East Chica
gos skyrius suruošė po
būvį - balių su literatū
rine programa. Paly
ginti mažoje apylinkėje 
svečių prisirinko aps
čiai ir jaukioje nuotai
koje praleido vakarą. 
Svečių tarpe matėsi są
jungos pirmininkas T. 
Blinstrubas, sekretorė 
Br. Paplėnienė, iždinin
kas K. Pocius su žmo
na, Chicagos skyr. pirm. 
P. Vėbra, ižd. K. Matu
tis su žmona ir didelis 
būrys chicagiškių bei pla
čiosios apylinkės gyven
tojų.

Programą išpildė 
viešnia iš kaimyninio 
Chestertono, aktorė Ire
na Nivinskaitė-Jonynie- 
nė ir vietinės meninės 
jėgos: Zigmas Moliejus 
ir Eglė Juodvalkytė.

Aktorė Irena Jonynie- 
nė meniškai ir su įsi
jautimu paskaitė Balio 
Sruogos nelengvą kūri
nį Giesmę apie Gedimi
ną. Zigmas Moliejus,tik 
ką grįžęs iš ilgesnės 
kelionės po Europą, pa
deklamavo Aloyzo Baro
no ir Antano Gustaičio 
humoristinius eilėraš
čius, linksmai nuteikda
mas susirinkusius sve
čius. Programą prave
dė Chicagos U-to stu
dentė Eglė Juodvalkytė, 
įtarpose įpindama Ka
zio Binkio "Gėlės iš šie
no" ir Vinco Joniko "Pa
žadas Vilniui".

Aktorė Irena Nivins- 
kaitė-Jonynienė atsisa
kė nuo užpelnyto honora
ro, tuo įgalindama rengė
jus sutelkti didesnę su
mą spaudos reikalams. 
Rengėjai dėkingi aktorei 
Irenai Jonynienei ir Zig
mui Moliejui, o taip pat 
ir Eglei Juodvalkytei už 
nemokamą talką ruo
šiant šį pobūvį - balių.

Aktorei Irenai Jony
nienei buvo įteikta gė
lių puokštė, o Zigmui 
Moliejui — simboliš
kas gvazdikas. (aj)

ATITAISYMAS

Š.m. spalio mėn. 16 d. 
Dirvos Nr. 110 p. E. Če- 
kienė straipsnyje "Vasa
rio 16 Gimnazijos Finan
sai" tarp kitko rašo: 
"... Bene antroji vieta 
iš aktyviausių būrelių 
organizatorių priklauso 
Elenai Baltrušaitienei 
New Yorke, kuri vadovau
ja 10-čiai būrelių." De
ja, mano žiniomis New 
Yorke iš viso veikia tik 
10 būrelių, ir jiems va
dovauja: Prov. A. Ma
kauskas (1 būr.) Dr. E. 
Mekys (1 būr.) J. Povi
laitis (1 būr.) V. Strolia 
(2 būr.) ir E. Baltrušai
tienė (5 būr.) Patikslin
dama šią klaidą, dėkoju 
p. E. Čekienei už didelį 
dėmesį būrelių vado
vams ir man suteiktą ne
užtarnautą garbę.

E. Baltrušaitienė

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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MARTYNO JANKAUS MONOGRAFIJA• ••

(Atkelta iš 2 psl.)

kyčiau — karališko rū
bo. Sunku būtų tikėti, 
kad 2000 egz. tiražas 
būtų išpirktas, nors 
mielas leidėjas J. J. 
Bachunas nustatė kny
gai žemą kainą. Ypač 
papuošė knygą gausybė 
iliustracijų, ryškių pa
veikslų. Puikūs meniš
ki tituliniai lapai vilio
ja skaitytojo akis. Čia 
jau savo menišką duok
lę atidavė kun. J. Staš
kevičius.

♦♦♦

Autorius duoda trum
pą ir vaizdžią apybrai
žą tautiniais sentimen
tais skambančio Bitėnų 
kiemelio ir jo mielų, 
— tokių brangių gyvento
jų Jankų. Daugis mūsų 
esame lankęsi Ramby
ne ir Bitėnuose. Tą ža
vią svajingą idiliją dau
gelis mūsų esame atsi
nešę net Amerikon. Pr. 
Alšėnas įveda skaityto
ją į tą Mažąją Lietuvą, 
kur savo laiku gyveno ir 
kovojo patriarchas Mar
tynas Jankus. Jis duoda 
šiam skyriui 16 psl., ir 
dar prideda 8 puikias 
iliustracijas.

Toliau apie "Aušrą" 
byloti duoda Žodį lite
ratūros istorikui Vacį. 
Biržiškai. O kalbant 
apie "Aušrą", kaip gi 
tylomis praeisi Marty
ną Jankų? — Sis sky
rius autoriaus pavadin
tas: " 'Aušros* vaidmuo 
lietuviams ir Lietuvai". 
Perspausdinti ištisi laiš
kai: M. Jankaus, J. Šliū
po, A. Miluko, P. Mi- 
kolainio. Ypač įdomios 
vietos, kur išspausdin
ti paties M. Jankaus laiš
kai bei straipsniai. Ma
tai tos "Mažosios Lietu
vos" lietuvių gyvenimą, 
jų vargus. Pažadintose 
praeities vizijose tar
tum kokio dailininko pieš
ti žavūs - realūs vaiz
dai. Lengvai skaitosi. 
Vis norisi pamirštus, 
kažkada skaitytus ar gir
dėtus įvykius prisimin
ti. Štai matau spaustuvi
ninką Otto V. Maudero- 
dę, storą su barzdele, 
virš 200 svarų storu
lį, Jam sunku net pavaikš
čioti. Kaip gyvą Jį ma
tau. Ir nedidukas M. Jan
kus, pačioje jaunystėje, 
bankrutuoja. Tėvas iš- 
gelbsti. O Čia Jg. Mikšas

vos 23 m. vyras perima 
Aušros leidimą. Mat 
1885 m. jis gavo iš savo 
tėvo — tėviškės paveldi
mą dalį net 12.000 vokiš
kų markių. Bankrutavo, 
vargšas. Kokie idealis
tai Štai ir dr. J. Basa
navičius tuo pat metu 
kiek vyresnis — apie 34 
metus. Jie dirba, auko
jasi. Spausdina "Aušrą". 
Kiti — "Varpą", "Ūkinin
ką". Organizuoja knygų 
spausdinimą. Knygnešių 
pavojai nešant laikraš
čius ir knygas per sie
ną: — rizikuojama gy
vybe. Iš tokio, atrodo, 
neįdomaus praeities gy
venimo susidarė tiek 
daug turinio, kuris jau
dina, kuris domina. Kad 
va imtume, rodos, ir pa
gamintume spalvotą fil
mą... Vis norisi žinoti 
(nors daug dalykų užtin
ki apmirštų, bet jau skai
tytų, kažkur...) kuo baig
sis?

Toliau "Patriarchas 
žodžio kūrėjas ir kovo
tojas". Šis skyrius talpi
na 1921-1923 m. Klaipė
dos krašto kovos ir prie 
Lietuvos prisijungimo 
laikotarpį.

"Rambyno ir Bitėnų 
idilija". Siame skyriuje 
autorius duoda žodį isto
rikui dr. M. Anysui. Pa
sisako apie ją ir pulk. 
R. Liormanas, pavadin
damas Elzę Jankutę — 
Rambyno Vaidilute. 
Ypač įdomiu, gyvu ro
mantiškumu, kaip kokioj 
novelėj, pati Elzė Janku
tė įveda skaitytoją į sa
vo laimingą Bitėnų gy
venimą. Ji pavaizduoja 
Rambyne Joninių apei
gas, gražius papročius, 
aprašo gausias ekskur
sijas iš Didžiosios Lie
tuvos. Vieni važiuodavo 
autobusais, kiti garlai
viais Nemunu atplaukda
vo. Tai buvo laimingos 
laisvos Lietuvos die
nos. Rambynas žaliavo 
ir žydėjo, čia dainos 
skambėjo. Rambynas by
lojo apie garsią Lietuvos 
senovę, o ją atstovavo 
patriotinga Jankų šeima. 
O tas malonus, barzdo
tas, senelis Martynas 
Jankus, ir mano paties 
ir autoriaus, buvo įsi- 
vazduojamas kaip Krivių 
Krivaitis. Atrodė, jog tai 
senosios galingos ir 
milžiniškos Lietuvos

Plačiai ir išsamiai pa
vaizduota patriarcho sun
kios tremties dienos, ke
lionė . kančia ir mirtis 
(229-282 psl.). Taip nuo
sekliai, taip vaizdžiai ir 
širdingai šią tremties 
tragiką aprašė, litera
tūriniu koloritu papuošė 
E. Jankutė. Gi Pr. Alšė 
nas pridėjo savo žodį.

Dr. M. Anysas — Iš 
ūkininkaičio į Mažosios 
Lietuvos veikėjus. To
liau randame Vacį. Vai
doto trumpus atsimi- 

.. nlmus apie M. Jankų. 
Nenuskriaudė autorius 
ir Rapolo Skipičio, ku
riam paskyrė 301-306 
psl. Pagaliau kol buvo 
gyvas žymusis biblio
grafas ir bibliofilas Alek
sandras Ružaniec-Ru- 
žancovasjis atsiuntė la
bai trumpą išrašą apie 
Martyno Jankaus fondą 

. (dokumentų, rankraščių 
bei spaudinių). Aišku, 
gražios atminties velio
nis galėjo kurkas dau
giau parašyti, bet pasi
tenkino mažu. Erdm. Si
monaitis trumpai pami
nėjo: "Parašiau apie M. 
Jankų, rodos, nedaug nes

dvasia jame įsikūnijo. 
Ten ir Vydūnas su savo 
choru lankėsi. Gi 1929 m. 
Elzės Jankutės nuopel
nas, kad Tautų S-gos vi
cepirmininkas Sigimura 
buvo prisaikdintas (prie 
Rambyno aukuro) ginti 
Lietuvos reikalus. Jis 
prisiekė:

"Prisiekiu Lietuvių 
Dievui Perkūnui, kad aš 
Tautų Sąjungoj visuomet 
stosiu už Lietuvos reika
lus ir darysiu, ką tik ga
lėsiu, kad Vilnius būtų 
grąžintas Lietuvai. Die
vas Perkūnas tepadeda 
man". Tuos žodžius E. 
Jankutei surašė R. Ski
pitis.

Autorius leidžia pasi
sakyti daugeliui autorių: 
jų str. kuriame nors laik
rašty jau buvo spausdin
ti. Keliolika autorių no
rėčiau paminėti. Be mi
nėtų, tilpo šilti ir įdomūs 
atsiminimai: A. Tvėrai- 
čio "Tautinė manifes
tacija"; A.P. Bagdono — 
M. Jankus ir sausio 15 
d.; Ona Karpienė — Ke
lionė po mūsų Lietuvą; P. nenoriu kartoti tai, kas 
Būtėnas — Bitėnai... 
Flensburgas; J. Grigo- 
laitis — Pas M. Jankų 
Bitėnuose; dr. M. Any
sas — Gedimino ordino 
įteikimas; M. Brakas — 
Šimtmetis nuo M. Jan
kaus gimimo; Ign. Jony
nas — Iš Mažosios Lie
tuvos istorijos (157 iki 
202 psl). Šis ilgas str. 
perspausdintas iš Vasa
rio 16, 1933 m. Šaulių 
S-gos leidinio. Dar El
zės Jankutės str. (205- 
228 psl.) paimtas iš 
"Rinktinės" 1959 m. ir 
V-tosios Kandos Lietu
vių Dienos Metraščio 
1957 m.

gal kitų parašyta. Para
šiau, ko kiti nežino. Pa
girtinas Jūsų darbo pla
nas — parašyti apie M. 
Jankų knygą". Ir pridė
jo tekstą.

Įdomius savo atsimi
nimus pridėjo J. Kriš
čiūnas su dviem savo 
darytom nuotraukom. 
Dr. V. Tercijono keli 
atsiminimų bruožai dar 
iš 1914 m. ir po Klaipė
dos prijungimo prie Lie
tuvos. Aleksandras Mar
cinkevičius — Mantau- 
tas, buvęs Lietuvos Šau
lių Sąjungos atstovas 
prie Vyr. Mažosios Lie
tuvos gelbėjimo Komite-

to pridėjo savo atsimi
nimus. Bet jie jau karto - 
jami "Šaulių Sąjungos Is
torijoje", "Nepriklauso
mai Lietuvai" 316-357 
psl.. Tai su mažomis iš
imtimis, tas pats, vie
nur ilgesnis, kitur kiek 
trumpesnis straipsnis. 
Na ir dar keli str. auto
riai. Taigi,patinka kam 
ar ne, bet Martynas Jan
kus monografija sutal
pino daugiau kaip 30 ra
šinių autorių. Itin vaiz
dūs ir giliai dramatiški 
atsiminimai Elzės Jan
kutės.

Gaila, kad neišveng
ta apgailėtinų kartojimo
si neigiamybių. Ir tų au
torių tiek daug nereikė
jo. Užtektų gal kokių 5 pa
čių žymiųjų. Labai nusi- 
piginta. Greičiausia kole -

ga Pranys Alšėnas gal
vojo: "Sviestu košės nepa
gadinsi". Gal ir nepaga
dino, bet nelabai kantrus 
skaitytojas gali irpyktel- 
tl už jo laiko gaišinimą 
bei be reikalo akių gadi
nimą. Tačiau tos mažy
tės dėmelės negali už
temdyti išėjusios knygos 
reikšmingumo, įdomu
mo bei istorinės vertės.

Pranys Alšėnas, MAR
TYNAS JANKUS Mažosios 
Lietuvos Patriarchas. Gy
venimas, darbai ir Likimo 
Lemties Vingiai, Toron
tas - Kanada. Išleido Juo
zas J, Bachunas., Sodus, 
Mich. Tiražas 2000 egz. 
Spaudos darbus atliko 
"Vilties" sp. Clevelande. 
394 p. 71 iliustr. 8 faksi
milės. Kaina kiet. virš. 4 
dol., minkštais — 3 dol.

“What are you 
going to do 

about orime in 
Cleveland?”

On Nov. 7 you can do something
Vote for SETH TAFT!
Balsavote demokratų pirminiuose 
rinkimuose ar ne, vistiek lapkričio 
7 d. galite balsuoti už Seth Taft. 
Turite pilną pasirinkimo laisvę 
slaptuose rinkimuose.

Evelyn Schrenk. Sec’y, 18700 Parkmoupt. Cleveland, Ohio 44l.?5

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Ufalt Import. Brandy ... 5th — $5.49
2. M". & Moore 5 years old

86 proof Whiskey ...........................5th — $3.19
3. Cointreau Liųueur & Brandy .... 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA.

New York Statė Shamp.
5. French Bordeaux Wine

Bot. — $2.98 
. 5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany .............................. 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

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

Vyt. Alantas

ŪGLY LITHUANIAN
Dirvos konkurso premijuota novelė

(12)
Tuo tarpu viršuje suskambėjo telefonas. Sereikienė 

paknupstomis užbėgo laiptais ir pagrobė ragelį:
— Alio! Alio!
— čia Kunigunda, — pasigirdo ramus balsas kitame 

vielos gale.
— Kur tu? Kodėl negrįžti namo? Kas atsitiko?
— Nieko man neatsitiko mama, namo aš nebe

grįšiu, nelauk: aš esu pakeliui į kitą miestą. Sudie!
— Ką tu kalbi? Kur tu važiuoji? Palauk... Alio! 

Alio! — bet vielos gale ragelis klektelėjo į aparatą.
Sereikienei pasidarė silpna ir ji susmuko čia pat ant 

grindų.
★

Nutilo Sereikių namuose barniai, gyvenimas lyg ap
mirė. Slinko dienos, savaitės, mėnesiai be jokių atmainų. 
Nutrūko jų ryšiai su žmonėmis: niekur jie nebevaikščio
jo, ir niekas pas juos nebeužeidavo. Galutinai nutrūko 
ryšiai ir tarp jų pačių. Sereikis, grįžęs iš darbo, sėdėdavo 
savo kambarėlyje vienas ir, "įkopęs” j savo "Pasakų pi
lį”, dūmodavo ir dūmodavo apie gyvenimo niekybę ir be
prasmybę. Jis ir savo plūstažodžių blaknotėlį pamiršo, 
nes nebebuvo ant ko plūstis. Didžiąja savo šeimos nelai
mių kaltininke jis laikė žmoną, bet matydamas, kad ir 

ji kenčia, tai nebebuvo prasmės ir bloknotėlio pagalbos 
šauktis.

Kampinėje krautuvėje, užėjęs pirkti skustuvėlių, jis 
pamatė knygdėtėje išdėstytų pigių leidinėlių tarpe dvi 
knygas pavadintas: "Ūgly American” ir "Ūgly Russian”. 
Grįždamas namo jis pagalvojo, kad jų tarpan būtų gali
ma įrikiuoti ir "Ūgly Lithuanian”. Iš pradžios jis savo 
dukterį teisino ir ant jos nepyko, bet pamažėl jo mintys 
ėmė keistis. Vis dėlto ji galėjo bent jam pranešti kur ji 
ir ką daro, bet dabar nieko: dingo kaip j vandenį. Ji ga
lėjo keršyti motinai, betgi jis nė kuo jai nenusikalto ir 
jos keršto neužsitarnavo. Berymodamas savo "pilyje” 
jis kartais užmiršdavo ir auksinių debesėlių padraikas, 
nes jo krūtinėje užvirdavo pyktis prieš visus: ne tik 
prieš žmoną, bet ir prieš Kunigundą su Viktoru. — Visi 
jie velnių priėdę, šnabždėdavo jis. Dėl savo ambicijų jie 
visi suardė savo gyvenimus, dėl jų ambicijų ir jis savo 
senatvėje neturi ramybės. Jam net kartą dingtelėjo gal
von ir Kunigundos paveikslą išmesti, bet susilaikė pa
galvojęs. kad tai vienintelis apčiuopiamas dukters prisi
minimas .. .

Sereikienė kneibė viena apačioje, salonuke, siuvinė
dama, siūdama arba sėdėdama įsižiūrėjusi j vieną tašką 
ir nieko nematydama. Vieną vakarą, eidamas pro žmo
nos miegamąjį, jis išgirdo kažką murmant. Pravėręs du
ris jis pamatė Ievą klūpančią prie lovos ir balsiai kal
bančią rožinį.

— Magdė atgailautoja, — šyptelėjo jis sau vienas.
Taip praėjo ruduo, žiema, pavasaris ir vėl atėjo va

sara. Ir tada, vieną penktadienio saulėtą rytą, laiškane
šys atnešė didelį laišką. Sereikienė tuojau atpažino Ku
nigundos rašyseną. Drebančia ranka ji laišką atplėšė, 
žvilgterėjo į įdėtą nuotrauką ir beveik be sąmonęs griuvo 

į fotelį nesavo balsu šaukdama:
— Vacy, Vacy, ateik!
Spėdamas, kad žmona gavo nervų priepuolį, jis riste 

nusirito laiptais ir rengėsi bėgti į virtuvę vandens, bet 
staiga sustojo pamatęs ant grindų numestą didelę spal
votą nuotrauką.

Taip, tai buvo ji, jo duktė Kunigunda, šalia stovėjo 
aukštas, išbėgus negras, o ii laikė ant rankų mažą juo
duką. Tas mažylis atrodė kaip juodas smalos taškas tykš
telėjęs jai ant baltos palaidinukės. Nei ji šypsojosi nei 
buvo nuliūdusi, tik taip sau ramiai stovėjo ir laikė ant 
rankų mažą negriuką. Ir tas aukštas negras taip pat buvo 
nei linksmas nei liūdnas, tik žiūrėjo tiesiai didelėmis, bal
tomis akimis ir atrodė tik tik kvėpavo pro praviras sto
ras, mėsingas lūpas. Nuotraukos apačioje gražiai, kali
grafiškai buvo Kunigundos ranka užrašyta: Mažasis Dži- 
mas sveikina savo senelius ir kviečia atvažiuoti i krikš
tynas. Buvo pridėtas ir Kunigundos trumpas laiškelis:

Brangūs tėveliai! Labai Jūsų pasiilgau, bū
tinai atvažiuokite manęs aplankyti. Už dviejų 
savaičių mes krikštysime mažąjį Džimą. Mano 
vyras .vra presbiterijonų pastorius ir taip pat 
labai prašo jus atvažiuoti: nori su jumis susi
pažinti ...

— Geriau mirti, geriau mirti! — Kvakšėjo Serei
kienė atvirtusį ant fotelio ir įsmeigusi akis į lubas.

— Kam čia mirti, pirma anūką pakrikštyk, — atsa
kė Sereikis. — Matai, mes, lietuviai, esame labai dosni 
tauta. Daugeliui pasaulio tautų mes davėme savo kraujo, 
štai, dabar bus gavę ir negrai. Turbūt, kolekcija bus pil
na ...

(Pabaiga)
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• I)ail. Jadvygos Paukš
tienės meno kūriniai, po 
sėkmingai praėjusios paro
dos Čiurlionio Ansamblio 
namuose, dabar randasi 
Dirvos patalpose, 6907 Su
perior Avė.

Parodą buvo suruošusi 
DLK Birutės Draugijos Cle
velando skyrius, vadov. 
Knistautienės. Dail. J. 
Paukštienės meno kūriniais 
buvo parodytas didelis Cle
velando lietuvių visuomenės 
susidomėjimas.

Įdomius ir savitus daili
ninkės kūrinius kviečiame 
apžiūrėti ir įsigyti Dirvoje.

• Nora ir Vytautas Bra- 
ziuliai spalio 21 d. atšventė 
35 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jų namuose di
delis būrys artimųjų bičiu
lių dalyvavo vaišėse ir gra
žios sukakties atšventime.

Sekmadienį, spalio 22 d., 
N. ir V. Braziuliui buvo pa
minėti maldose šv. Jurgio 
bažnyčioje lietuviškųjų pa
maldų metu.

• L. S. T. Korp! Neo-Li
thuania Clevelando sky
riaus nariai sparčiai ruo
šiasi atšvęsti Korporacijos 
metinę šventę. Lapkričio 4 
d. (šeštadienį) įvyksta tra
dicinis Korporacijos balius 
puošnioje Diamond salėje, 
Severance Center, Mayfield 
Road. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Vakarienė bus tiekiama 
lygiai 8 valandą.

Jaunieji korporantai iš 
Chicagos, Detroito ir New 
Yorko jau prieš porą savai
čių rezervavo sau vietas 
baliuje. s{aliukų skaičius 
šiais metais ribotas, prašo
me skambinti kol. V. Vinc- 
lovui, tel. 261-1794 ir užsi
tikrinti sau ir savo sve
čiams stalą.

Korp! Neo-Lithuania or
kestras atvyksta iš Chica
gos pilnoje savo sudėtyje 
ir ne tik kad gros šokių me
tu, bet taip pat išpildys spe
cialiai šiam vakarui paruoš
tą programą.

Iki pasimatymo Korpora
cijos baliuje! (vs)

įvyks spalio 28 d., šeštadienį, Lietuvių saleje.
Meninę programą išpildys JULIAUS KAZĖNO 

vadovaujami jaunieji akordeonistai
Šokiams gros CLEVELANDO STUDEN

TŲ ORKESTRAS. Bus patiekti lietuviški 
valgiai ir gaivinantys gėrimai. Stalai po 10 
asmenų užsakomi iš anksto Lietuvių Klube 
darbo valandomis. Kaina vienam asmeniui 
$5.00.

Baliuje bus turtingas laimikiais lošimas.

DALYVAVO PAGERBIME
Adv. Nado Rastenio ir jo 

žmonos Julės pagerbimo 
pokylyje spalio 14 d., į Bal- 
timorę buvo nuvažiavę Ju
lės motina Ona Baltruko- 
nienė su dukra Elena. Taip
gi dalyvavo clevelandiečiai 
adv. Rastenio giminės Jo
nas Rastenis su žmona.

Adv. ir Julė Rasteniai yra 
clevelandiečiai. čia gimus, 
tautinėje veikloje dalyvavo 
iš pat jaunų dienų.

Adv. Rastenis, gyvenęs 
Bostone, atvyko j Clevelan- 
dą. ir čia jiedu apsivedė. 
Kai Karpius 1935 metais iš
važiavo j 1 Pasaulio Lietu
vių Kongresą Kaune, adv. 
Rastenis tą vasarą redaga
vo Dirvą. Po to Rasteniai 
persikėlė gyventi j Ealti- 
morę, ir ten virš 30 metų 
reiškiasi lietuviškoje veik
loje.

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

M & F HELP WANTED
Openings for Professional Personnel 
DIRECTOR OF NURSING SERVICE - 
B.S. degree in nursing. Master's de

gree in nursing administration desired. 
RECISTERED NURSES All 

Depls. All Shifts.
LAB TECHNOLOGISTS — Ascp 

or eligible.
MEDICAL RECORDS LIBRARIAN — 

registered 
130-hed hospital located 30 
north of Madison. Salary
Wrlte Director of Personnel. Divine 
Savior Hospital, 1015 W. Pleasant 
St.. Portage, Wisc. 53901.

(I 12-115)

niilea
opcn.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCl 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS

Paskutiniųjų metų bė
gyje Omahos mieste 
vykstą ekonominiai pa
sikeitimai stiprokai pa
lietė ir eilę Omahos lie' 
tuvių, šis maisto pramo
nės centras vis labiau 
virsta medicinos moks
lo ir draudimo, bei ki
tų įvairių įstaigų mies
tu. Maisto pramonėje 
čia buvo susispietęs di
džiausias lietuvių skai-

Reikalinga maloni ir švel
ni moteris, galinti gyventi 
kartu ir prižiūrėti vyr. am
žiaus ligotą moterį. Maloni 
aplinką, prie pat Shaker 
Rapid linijos. Du laisvi po
piečiai į savaitę, įskaitant 
kas antrą sekmadienį. Tei
rautis. 921-5730.

(112-114)

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
' Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL.
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

O

L

ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
I)ella E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

NUMERICAL
CONTROLLED 

MACHINES

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 1 85th St.
KE 1 - 7770

GAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS I’RIIDIS 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Lųual OpportuHity Employer

čius. Tačiau paskuti
niuoju laiku eilė mažes
niųjų ir didesnių maisto 
įmonių pradėjo užsida- 
rinėti, visad palikdamos 
kelis ar keliolika lietu
vių bedarbiais. Pasku
tiniųjų savaičių eigoje 
vėl naujas smūgis: už
sidaro viena iš pačių di
džiausių skerdyklų Oma
hoje — Armour ir Co. 
Vėl keliolika lietuvių lie
ka be darbo.

Kiekvieno tokio užsi
darymo proga iš Omahos 
po kelis lietuvius išsi
kelia kitur. Tokiais at
vejais daugiausia laimi 
Chicaga ir Californija. 
Toks lietuviško ir daž
niausiai jauniausio ir 
judriausio kraujo nutekė
jimas lietuviškai Oma- 
hai nepaprastai skau
džiai atsiliepia. Dūsta 
visa veikla: mažėja dai
nininkų skaičius, nyks
ta įvairūs susibūrimai ir 
aiški mirties šmėkla še
šėliuoja visame lietuviš
kame gyvenime. Daugu
mas jaunų čia baigusių 
mokslus išvažiuoja ki
tur, tuo tarpu vyresnie
ji ir pasenę sulenda į 
savo namų kiautą ir lyg 
pasiruošia paskutiniam 
ir ilgam, ilgam miegui.

Šiais metais čia kol 
kas vis dar nepajėgia at
sidaryti ir šeštadieni
nė lietuviškoji mokykla, 
kuri Čia eilę metų (nors 
ir visokių sunkumų lydi
ma) vis dar veikė. Apy
linkės bendruomenės val
dyba su keliais tėvais 
deda pastangų, tačiau iki 
šiolei jokių rezultatų dar 
nepasiekta. Šeštadieni
nės mokyklos vietoje tė
vai jau bando samdytis 
privačius mokytojus.

Kad išsikėlimai iš 
Omahos yra tapę mūsų 
didžiausia liga, rodo kad 
ir šis naujausio Omahos 
U. baigusio bakalauro 
A. Anatolijaus Ciglerio 
atvejis. Dienomis dirbęs, 
o naktimis baigęs ispa
nų ir vokiečių kalbų kur
są cum Įaudė, A. Cigle- 
ris įmonei plečiantis jau 
planuojamas perkelti 
Chicagon vadovauti ati
daromam skyriui. Oma
hos lietuviai, jam iš
vykus, neteks vienintė- 
lio vyro - solisto, kart
kartėmis talkininkavu
sio ir chorui.

Rugsėjo 17 d. vietos 
bendruomenės valdyba, 
pirmininkaujama Albino 
Reškevičiaus, sušaukė 
50 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukakties 
minėjimui ruošti pasita
rimą, kuriame dalyvavo 
apie 40 įvairių organiza
cijų atstovų bei veikliau
siųjų lietuvių. Susirinki
mas vienbalsiai kreipė
si į vieną iš Omahos lie
tuvių gabiausių iškilmin
gų minėjimų ir progra-

Svečių apsaugą dabos miesto policijos 
pareigūnai.

Kviečiami visi Lithuanian Village, Ine., 
akcininkai su šeimomis ir svečiai.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.

RENGIMO KOMISIJA

Nebraskos 
ir Omahos

mų organizatorių Bene
diktą Sulskį, kad šis su
tiktų būti vyr. minėjimo 
organizatorium ir vado
vu. B. Šulskis šią sunkią 
pareigą sutiko prisiimti 
ir kreipėsi į eilę as
menų būti pagelbinin- 
kais. Nebūta jokių išsisu
kinėjimų ir atsikalbėji- 
mų ir 12 asmenų kartu 
su organizatorium jau 
pradėjo planavimo dar
bą. Šiais metais šie 
Omahos lietuvių "apaš
talai” rengia (pinigų tel
kimo reikalu) du paren
gimus. Pirmasis įvyks 
jau lapkričio 5 d. Tai di
delė madų paroda, ku
rioje modeliuos vaikai, 
jaunimas ir vyresnieji. 
Viena didelė krautuvė 
(turinti platų tinklą dau
gely Amerikos vietų) jau 
davė sutikimą skolinti da
lį savo rūbų. Antroji pini
gų telkimo vieta, tai Nau
jųjų Metų sutikimas (ra- 
movėnams savo rengimą 
sutikus perleisti minė
tam komitetui). Šiuo me
tu jau kontaktuojami visi 
''meniniai smegenys” ir 
planuojamas programos

turinys. Norima duoti 
varijetinę pynę, panašią 
prieš porą metu yra da
vęs choras.

Oficialioji 50 m. Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimo dalis, pagal 
planuotojų nuomonę, tu
rės susidėti iš kelių da
lių. Planuojama vietinių 
lietuvių dailininkų bei 
tautodailės paroda, cho
ro pasirodymai ameri
kiečiams, bei pats iškil
mingiausias minėjimas 
kviečiant 
valstijos
miesto vadovaujančius 
asmenis.

Pabaigai iš Omahos 
dar norėtųsi ir Lietuvių 
Fondą užsiminti. Ką tik 
skaitėme paskutiniąsias 
žinias: L F lietuvybės rei
kalams šiais metais pa
skyrė 20.000 dol. Ar rei. 
kia platesnio aiškinimo 
apie jo reikšmę ir nau
dą lietuvišką universite
tą baigusiam ekonomis
tui, inžinieriui ar dak
tarui? O daug, labai daug 
pasiteisinimų išgirsta 
tas, kas kreipiasi LFrei
kalu.

Tačiau esama ir kito
kių atsitikimų. Suskam
ba telefonas ir Lietuvių 
Fondui siūlo 100 dol. To
kių dalykų kasdien nepa
sitaiko! O ypač, jei tas 
atsitinka Omahoje. Taip 
nauja šimtinė LF iš 
Boys Town, Nebraska. 
Marija Damijonaitytė 
ten nedaug tūkstančių 
uždirba, o tačiau sakosi 
vėliau ir daugiau duo
sianti.

V. Šarka

Skaityk ir platink
DIRVĄ

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
3V4

3

2

1

svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 
ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai- 
$100.00.
1967.

jardo geriausios l ūšies angliškos vilnonės kostiuminės 
medžiagos,
jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 
suknelei,
vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskptės šil
kinės arba terelyno.
vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas, 1 
vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, 1 
muiti 
nuoja

MAISTO
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 

sv kakavos, 2 sv. ryžių. 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, ’4 sv. pipirų ir *4 sv. lauro lapų. $30.00.

MOTERIŠKAS K. 1967.
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 

suknelei medžiagos, 1 vilnonis megstukas, 2 poros, nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 p. 
odinių pirštinių. 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.
P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil

none medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00.

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skarelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. .JURAS)

121 HACKNEY RI)., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• D. Slyvinas, ”Blue Wa- 
ter Manor”, prie Lake 
George, vasarvietės savi
ninkas, apmokėdamas Dir
vos prenumeratą, prisiuntė 
ir 100 dol. auką.

Dirva džiaugiasi vasaros 
metu galėdama talpinti gra
žius tos vasarvietės vaizdus 
ir su gilia padėka prisime
na šį gražų D. Slyvino ges
tą.

• Putnamo seselių rėmė
jos Chicagoje, atsidėkoda- 
mos už jų suruoštos madų 
parodos garsinimą Dirvoje, 
per p. Cemienį prisiuntė 15 
dol. auką Dirvai. Dėkoja
me!

• Dr. J. Balys, kuris šiuo 
metu yra ligoninėje, atsi
statydino iš Lituanistikos 
Instituto prezidento parei
gų. Kol bus išrinktas nau
jas prezidiumas, prezidento 
pareigas eis viceprez. dr. 
Aleksandras Plateris (5817 
Bradley Blvd., Bethesda, 
Md.). Dr. Balys sveiksta po 
operacijos, tačiau kurį lai
ką bus nedarbingas.

BALTIMORE

POETO PAGERBIMAS
Baltimorėj, Statler - 

Hilton viešbutyje, spalio 
14 d. vakare įvyko poeto 
Nado Rastenio pagerbi
mas ir Donelaičio Metų 
angliško vertimo prista

Poety draugijos pirm. Burns vainikuoja Nadą Rastenl. Prie gar
bės stalo iš kairės: Kajeckienė, prel. L. Mendelis, dr. E. Armanie 
nė. Prieky sėdi: kun. G. Pugevičius, sol. J. Augaitytė ir J. Raste
nis.

Kalba banketo pirmininkė dr. E. Armanienė. Dešinėje sėdi Julė 
ir Nadas Rasteniai, Baltrukonienė. Prieky sėdi: šnaiderienė, kun. 
C. Pugevičius, sol. J. Augaitytė, J. Rastenis, E. Jurgėlaitė, I. Tre
čiokienė, A. Rastenienė ir E. Railienė.

Prie garbės šulo sėdi: R. Laukaitienė, Kajeckienė, prel. L. 
Mendelis, dr. E. Armanienė. Prieky sėdi: A. Marcinkevičienė, 
dr. H. Armanas, T. Grajauskienė ir A.S. Trečiokas.

tymas. Kartu buvo pa
gerbta Julė Rastenienė.

Komiteto pirm. adv.
T. G. Gray-Grajauskas 
atidarydamas banketą 
trumpa kalba pakvietė 
Lietuvių legiono postą 
įnešti vėliavas. Ameri
kos ir Lietuvos himnus 
sugiedoti buvo paprašy
ta Kauno Operos sol. J. 
Augaitytė. Programai 
pravesti pakviesta adv. 
dr. E. Armanienė.

Elena Jurgelaitė, Ma- 
rylando univ. studentė, 
dainavo pagal poeto Na
do Rastenio žodžius, Li- 
lijos Bakerskienės kom
ponuotą dainą (kompozi- 
torė, dalyvavusi poeto 
Nado Rastenio pagerbi
me, 23 metus vadovavo 
Dainos chorui Baltimo- 
rėje), Elena Jurgelaitė 
padainavo ariją iš ope
ros La Boheme ir Ka- 
vecko Na tai kas.

Dalyvavo žymūs ame
rikiečiai ir lietuviai. 
Apie poeto Nado Raste
nio poemą "War's 
Curse” kalbėjo Mary- 
lando valstybės poetas - 
laureatas V.G. Burns, 
W.F. Laukaitis ir pagrin
dinę kalbą pasakė prel.
L. Mendelis.

Donelaičio "Metų” iš
traukas lietuviškai skai-

šaulių Sąjungos suvažiavimo dalyviai spalio 7 d. Chicagoje prie Jaunimo Centro. V. Noreikos nuotr.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Šaulių Sąjungos atsto
vų suvažiavimas įvyko 
Chicagoje, spalio 7 d., 
Jaunimo Centre. Daly
vavo 70 atstovų iš JAV 
ir Kanados bei kelios 
dešimtys svečių.

Suvažiavimas buvo 
pradėtas maldomis tėvų 

tė Aldona Kajauskaitė- 
Marcinkevičienė, angliš
kai Baltimorės televizi
jos pranešėja Sy 1 via Tar
vydaitė- Scott. Beto Ras
teniai atšventę 40 metų 
vedybinio gyvenimo su
kaktį. Poetas Nadas 
Rastenis jau 50 metukai 
rašo poeziją, o jo žmo
na Julė Rastenienė-Bal- 
trukonytė plačiai veikia 
lietuviškose organizaci
jose. Todėl Rastenių pa
gerbimo bankete daly
vavo virš 300 vietos ir 
iš toliau atvykusių lie
tuvių ir amerikiečių.

A.S. Trečiokas

LOS ANGELES

TIMELESS LITHUANIA 
PRISTATYMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Angeles 
skyrius ruošia buvusio 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių Pasiuntinio Lietuvoje 
Hon OVVEN J. C. NOREM 
knygos
TIMELESS LITHUANIA 

antrosios laidos pristatymą 
1967 m. lapkričio mėn. 25 
d., 7:30 v. v. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, 3356 
Glendale Blvd., Los Ange
les. šiame pobūvyje malo
niai sutiko dalyvauti pats 
knygos autorius dr. OVVEN
J. C. NOREM ir duoti kny
gą įsigijusiems savo para
šą. Be to, pasižadėjo daly
vauti ir kalbą pasakyti Lie
tuvos konsulas Los Angeles 
mieste dr. J. J. Bielskis ir 
ponia.

Kviečiami Los Angeles ir 
jos apylinkių lietuviai gau
siai dalyvauti.

Po iškilmių — kavute ir 
užkandžiai. (br.)

Jėzuitų koplyčioje. Mi
šias ir pamokslą sakė 
kun. J. Kubilius, SJ, o 
prie paminklo tvarkė 
maj. Šeštakauskas. Ten 
žodį tarė CV pirm. VI. 
išganaitis. Šaulės padė
jo vainiką prie Žuvu- 
siems už laisvę pamink 
lo ir uždegė aukurą.

Iškilmingame posėdy
je dalyvavo organizaci
jų atstovai. Buvo įneš
tos kuopų vėliavos, su
giedoti JAV ir Lietuvos 
himnai ir iškilmių pa
baigoje — Lietuviais 
esame mes gimę.

Vėliau vyko darbo po
sėdžiai. Prezidiumą su
darė: St. Šiaučiulis, K. 
Kodatienė ir A. Mantau 
tas ir sekretoriatą — V. 
Galvydis, M. Maksvytis 
ir J. Grybauskas. Pra
nešimuose kalbėjo CV 
pirm. VI. Išganaitis, K. 
Kodatienė, P. Petrušai- 
tis, V. Bilitavičius, G. 
Vai antinas, A. Mantau- 
tas, K. Žilėnas, A. Gint 
neris. A. Mantautas kai 
bėjo apie trijų knygų šau 
liams išleidimą: ideolo 
ginio vadovėlio, Klaipė
dos krašto atvadavimo ir 
VI. Putvio monografijos. 
Toliau kalbėjo šaulių da
linių atstovai, kiekvie
nas pranešdami apie sa
vo kuopų veiklą ir pla
nus. Buvo keliolika pra
nešimų, o vėliau įvyko 
paklausimai ir diskusi
jos, prieš tai išklausius 
ir Kontrolės komisijos 
šaulio Ambraziejaus žo 
džio, kuris pareiškė, kad 
viskas randasi tvarkoje.

B. Pupalaigis skaitė 
statuto pakeitimo str., 
kurie galutinai priimti 
palikti naujai CV. Da
bar CV ir kuopų pirmi
ninkai galės būti renka
mi ir atskirai. Tokiu bū 
du buvo tuojau išrinktas 
CV pirm. VI. Išganaitis 
ir atskirai valdyba iš 10 
asmenų: K. Kodaitienė, 
VI. Žilėnas, M. Maksvy
tis, P. Petrušaitis, St.

Bernatavičius, kun. J. 
Borevičius, SJ, V. Bili
tavičius, A. Gintneris, 
B. Pupalaigis ir Gry
bauskas. Garbės teismą 
sudaro: Alg. Budreckas, 
kun. J. Kubilius, SJ ir M. 
Šnapštys. Kontrolės Ko
misija palikta ta pati ir 
kitiems trejiems me
tams.

Suvažiavimas buvo 
darbingas, greitas ir 
reikšmingas sutarimu 
bei vieninga dvasia, kaip 
pridera šauliams. Vė
liau buvo toje pačioje 
salėje vaidinimas "Trys 
mylimos" — Žemaitės, 
o sekančią dieną — Ven- 
geliausko salėje įvyko 
visų šaulių susipažini
mo pobūvis, kur dalyva
vo apie 100 šaulių ir sve
čių, kurie prisidėjo prie 
meninės programos su
darymo ir jos išpildymo. 

A. Gintneris

CHICAGO

KAS BŪTŲ, JEI VISI 
SUSIRINKTŲ!...

Šiandie naujos idėjos, 
naujos mados dygsta 
kaip grybai po lietaus. 
Jos skverbiasi ir į mū
sų lietuvių tarpą. Nors 
ir nežmonškai, bile ki
toniškai, anot to gar
saus pasakymo. Verčia- 
mės galvotrūkčiais nu
stebinti pasaulį.

Viena iš tų naujausių 
madų, tai nuolatinis 
verkšlenimas, kad seni
mas, ar vyresnioji kar
ta nesupranta jaunimo, o 
jaunimas — vyresnio
sios kartos. Ir dėl to daž
nai mojam ranka į mūsų 
visuomeninį gyvenimą ir 
pradėjome labai tingiai 
ir nenoriai lankytis į su
sirinkimus, į sueigas. 
Ką gi aš ten darysiu, ką 
man ten pasakys, apsi
eis ir be manęs... pasi- 
guodžiam ir vėl miegam.

O po to, mokam gar
siai pakalbėti, pakriti
kuoti, padejuot, kad tas 

toks, tas anoks, tik aš vie
nas kitoks...

LST Korp! Neo-Lithu
ania Chicagoje turi 260 
korporantų. Apiepusęsu
daro vyresnieji filiste- 
Ji.

Spalio 29 dieną 3 vai. 
po pietų Jaunimo centre 
įvyksta metinė sueiga. 
Aš ir visa valdyba prašo
me visų: filijas, filiste
rius, senjores ir senjo
rus atsilankyti į šią su
eigą. Argi meskorporan- 
tai negalime surasti me
tuose vienos dienos, ka
da visi galėtumėme drau
ge susirinkti. Aktyvieji 
ir be didesnio raginimo 
ateis, o pasyvesniuosius 
pakvieskime mes patys. 
Raginkime vieni kitus. 
Skambinkime telefonais, 
raginkime gyvu žodžiu ir 
laiškais.

Mes laukiame visų. Pa1 
siteisinimo nėra ir nega
li būti, kad neturėjau lai
ko. Tik nenoras gali bū
ti.

Vytautas Kasniū- 
nas, jr. Korp! Neo- 
Lithuania Chicagoje 
pirmininkas.

• L.S.T. Korporacija Neo- 
Lithuania Chicagoje šiemet 
švenčia savo 45 metų su
kaktuvinę šventę lapkričio 
11 d. šventės programa nu
matyta sekanti — 10 vai. 
ryto pamaldos tėvų Jėzuitų 
koplyčioje ir po pamaldų 
mirusių korporantų lanky
mas šv. Kazimiero kapinė
se, 7 vai. 30 min. vakaro iš
kilminga sueiga, vaišės ir 
šokiai Jaunimo Centro sa
lėje. Visi korporantai, fili- 
jos ir svečiai maloniai pra
šomi šioje korporacijos 
šventėje dalyvauti.

NEW YORK

• Korp! Neo-Lithuania 
valdyba New Yorke prane
ša, kad metimų sukaktu
vių proga š. m. lapkričio 11 
d., 9 vai. ryto bus laikomos 
šv. Mišios už mirusius ir žu
vusius korporacijos garbės 
narius ir korporantus-es, 
Tėvų Pranciškonų koplyčio
je, 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

ATITAISYMAS
Rugsėjo mėn. 29 d. Dir

vos laidoje po vestuvine 
nuotrauka padaryta klai
da. Ne Tomas Pajaujis 
ir Dalia Zauniūtė rugsė
jo 20 d. Santa Barba
roj, Calif., sukūrė lie
tuvišką šeimą, bet To
mas Zaunius ir Dalia 
Pajaujienė.

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

PASKOLOS
visas taupymo sąskaitas.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas išmokamas du kart per metus už
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608 

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