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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Manifestantai prieš Vietnamo karą prie Lincolno paminklo Washingtone.

VIETNAMAS: UŽ IR PRIEŠ
SEKMADIENIO DEMONSTRACIJOS IR MUŠTY
NĖS WASHINGTONE PABRĖŽĖ NUOMONIŲ 
SKIRTUMĄ DĖL KARO VIETNAME, KURĮ GA
LĖJAI IŠSKAITYTI AMERIKOS SPAUDOS PUS
LAPIUOSE. — LIPPMANNAS SIŪLO TRAUK
TIS IKI AUSTRALIJOS, O SULCBERGERIS 
ĮSPĖJA DĖL LOTYNŲ AMERIKOS LIKIMO. — 

GEN. TAYLORO PAŽIŪRA.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------

Užpraeito sekmadie
nio demonstracijos Wa- 
shingtone sukėlė nemažą 
aidą čia ir visame pasau
lyje. Sovietų spauda ra
do reikalo pabrėžti, kad 
pirmą kartą modernioje 
istorijoje JAV vyriausy
bė turėjo pasišaukti ka
riuomenę apsigynimui. 
Kaip tik tas fakas, t.y., 
susir.ėmimai tarp ban
dančių į Pentagoną įsi
veržti žmonių ir jį gi
nančių karių bei polici
ninkų (maršalų), pačių 
demonstrantų daugumos 
laikomas visos demons
tracijos juodąja puse. Pa
gal laikraštininkus, šeš
tadienio eisena prie Lin
colno paminklo, kurioje 
vyravo studentinis jauni
mas, darė nemažą įspū
dį. Tą sugadino visai be
prasmiai incidentai prie 
Pentagono rūmų, kuriuo - 
se dalyvavo tik maža de
monstrantų dalis. Skai
čiuojama, kad šeštadienio 
eisenoje dalyvavo apie 
50.000 žmonių, o Penta
goną 'apgulė’ per 10.000, 
kurių dauguma buvo 
šiaip sau žiopliai.

Jei pačioje Ameriko
je tos demonstracijos po 
kelių dienų jau bus už
mirštos, užsienyje jos 
galėjo padaryti kitokį įs
pūdį ir bet kokį taikingą 
susitarimą dėl pietryčių 
Azijos dar labiau apsun
kinti. Tiesa, New York 
Times stengėsi tai nugin
čyti, aiškindamas, kad 
priešai žiną, jog daugu
ma amerikiečių prieši
nasi besąlyginiam pasi
traukimui iš Vietnamo. 
Tačiau minėti praneši
mai sovietų spaudoje ro
do ką kitą.

Kad Amerikoje yra 
nuomonių skirtumas dėl

karo Vietname vedimo 
būdų ir tikslų, galima su
žinoti ir be demonstra
cijos. Tam užtenka tik pa. 
vartyti Amerikos spau
dos puslapius ir pasiklau
syti kai kurių senatorių 
ir atstovų pareiškimų. 
Štai, pavyzdžiui, sena
sis Walter Lippmannas, 
buvęs užsieniuose labai 
sekamas ’kolumnistas’, 
o dabar tik retkarčiais 
parašąs kokią "apybrai
žą’ (essay), šį savaitga
lį išėjo su pasiūlymu pa
sitraukti. Jis rašo, kad 
šiaip ar taip JAV pada
riusios didžiulę klaidą 
įsiveldamos į sausumos 
karą Azijos žemyne. 
Prie tos klaidos reikia 
prisipažinti ir pasitrauk
ti iki... Australijos ir 
Naujosios Zelandijos, 
įtakos pietryčių Azijo
je Amerika galinti siek
ti ne ginklais, bet preky

Be žodžių...

bos sandėriais, kultūri
niu bendravimu, diplo
matija ir propaganda.

Žinia, tai esąs neleng
vas žingsnis, tačiau kiau
šinienės neiškepsi kiau
šinių nesudaužęs. Būda*- 
ma pati turtingiausia ir 
galingiausia pasaulio ša • 
limi Amerika galinti leis
ti sau klaidos prisipaži
nimo prabangą.

Dėl to tenka pastebėti, 
kad Lippmanno senas aiš
kinimas, jog JAV yra jū
ros galybė, o ne sausu
mos, neišlaiko kritikos. 
Kas iš to, kad tu valdai 
jūras, jei negali išsikel
ti jų pakraščiuose? Abu 
pasauliniai karai buvo 
galų gale laimėti, kai 
JAV kariuomenė išsikė
lė į Europą ar Azijos 
salas. Jei negali išsikel
ti, niekas nesiskaitys su 
tavo plaukiojimu po at
viras jūras.

Įdomu, kad tame pačia 
me New York Times 
sekmadienio nr., kuria
me stengiamasi sumažin
ti demonstracijų įtaką į 
priešų laikyseną, yra C. 
L. Sulcbergerio straips
nis iš lotynų Amerikos, 
kurioje dabar tas žino
mas NYT bendradarbis 
vieši. Sulcbergeris įspė

ja, kad pasitraukimas iš 
Vietnamo turės ameri
kiečiams katastrofiškų 
pasėkų lotynų Ameriko
je, kurioje jie turi mil
žiniškų interesų. Lygiai 
taip pat, kaip prancūzai 
sykį apsisprendę pasi
traukti iš Indokinijos, tu
rėjo išsinešdinti ir iš 
jų pašonėje esančo Al- 
žiro. Lotynų Amerika 
yra JAV Alžiras. Vals
tybės galingumas yra di
dele dalimi paremta le
genda ir mitu. Sunaikink 
juos vienoje vietoje, jie 
bus sunaikinti ir kitur.

Tai supranta ne tik 
Sulcbergeris. Pagaliau 
nėra ir jokių įrodymų, 
kad ginklu jau viskas 
pietryčių Azijoje pra
laimėta.

Apie karinę būklę ga
na įdomius samprotavi
mus pereitą savaitga
lį paskelbė generolas 
Maxwell D. Taylor, kaip 
buvęs jungtinio štabo vir 
šininkas ir ambasado
rius Vietname, daugpri- 
sidėjęs prie JAV įsikiši
mo. Amerikos karinių 
pastangų tikslas esąs įro
dyti Hanojui, kad jo pa
ties interesai reikalau
ja sustabdyti pradėtą ag
resiją į pietinį Vietna
mą. Šiaurinis Vietnamas 
buvęs - ^adė'.as bombar
duoti 3 sumetimais. Vi
sų pirma pakelti pieti
nių vietnamiečių ūpą, 
antra — apsunkinti karių 
ir karinės medžiagos pri
statymą iš šiaurinio 
Vietnamo, ir trečia — 
įrodyti šiauriniam Viet- 
namui, kad jis neturi ne
liečiamos teritorijos, 
bet gali būti nubaustas 
už savo veiksmus pie
tiniame Vietname savo 
namuose.

Dėl visų tų sumetimų 
bombardavimas negalįs 
būti staiga nutrauktas 
nieko už tai negavus ir 
todėl turįs būti tęsia
mas. Aiškinimai, kad 
bombardavimas nieko ne
padeda neišlaikąs jokios 
kritikos. Per buvusias 
bombardavimo pertrau
kas priešas 20 kartųpa- 
didino savo tiekimą — 
faktas kuris kalba už sa
ve. Be to, apie pusė mi
lijono darbininkų turi 
nuolat taisyti bombarda
vimo sužalotus susisieki
mo kelius ir priemones. 
Už tat , Tayloro nuomo-

(Nukelta į 2 psl.)

NEW YORKE MIRĖ DAILININKAS
POVILAS PUZINAS

A.A. Povilas Puzinas

Spalio 23 d. ryte savo 
studijoj New Yorke rastas 
miręs dailininkas Povilas 
Puzinas. Spėjama, kad mi
rė iš vakaro širdies prie
puoliu. Velionis paskutiniu 
laiku turėjo savo privačią 
meno mokyklą Great Neck, 
L. I., kuriai sėkmingai va
dovavo. Mokykla turėjo di
delį pasisekimą visoje apy
linkėje ir sutraukė daug 
mokinių. Prieš tai penke
rius metus mokytojavo Art 
League of Long Island. ša
lia pedagogo darbo jis visą 
laiką vertėsi kaip dailinin
kas portretistas, tapytojas, 
šiais metais buvo laimėjęs 
pirmą premiją iš New Yor
ko miesto už paveikslą. Ir 
dabar rengėsi išstatyti vie
ną paveikslą Guggenheimo 
muziejuje.

P. Puzinas buvo gimęs 
19o/ rugpiūčio 3 Rygoje. 
Jo tėvai buvo kupiškėnai. 
Aukštąjį mokslą baigė Ry
goje — 1932.

Baigęs studijas, persikė
lė gyventi į Lietuvą. Nuo 
1940-1941 buvo Taikomo
sios Dailės Instituto dės
tytojas Kaune.

Karo metu buvo pakliu
vęs į vokiečių kalėjimą. Vo
kietijon atvyko 1944 lap
kričio mėn. Iš ten 1947 per
sikėlė j Jungtines Ameri
kos Valstybes. Kurį laiką 
dėstė Cattan Rose meno 
mokykloje Jamaicoje, o 
1948 persikėlė į Los Ange
les. 1956 vėl grįžo į New 
Yorką, įsikūrė Manhattane, 
vėl dėstė Cattan Rose Insti
tute ir kitose meno mokyk
lose.

Dail. P. Puzinas turėjo 
savo ryškų tapytojo veidą 
ir buvo geras tapytojas, ge
ras portretistas. Jis turėjo 
ir savitą tapymo būdą. Pir
ma padarydavo tikrą pa
veikslo studiją — realistinį 
piešinį, atbaigdavo jį alieji
niais dažais, o paskui jį su
modernindavo — panaikin
davo daug dalių, išjudinda
vo iš sustingimo, duodamas 
savo paveikslui daug jude
sio ir dramatinės įtampos. 
Visa jo kūryba pulsuoja iš
kilmingu mostu. Pro tą iš
kilmingumą veržiasi gilus 
skausmas, gėla, kad visa 
prarasta ar nesugrąžinama. 
Pavyzdžiui, jo peizažai yra 
nespalvingi. Mėgo pilką, ru

dai pilką toną. Kartais savo 
spalva primindavo baroko 
epochos dailininkus. Bet jis 
pats sakydavo, kad tai Lie
tuvos laukų rudens spalvos, 
kurias taip jis mėgęs.

Dailininkas Lietuvoje yra 
dekoravęs bažnyčias, Pane
vėžio katedrą, o čia gyven
damas mėgo tapyti senus 
aplūžusius namus, labai mė
go jūros scenas, laivus uos
te, bures, žvejų namus, pa
čius žvejus ir žuvį. Jūros 
scenų paveikslų nutapė dau
giausia. (d)

IŠ VISO PASAULIO

« BALTUOS VALSTYBIŲ 50 
metų nepriklausomybės sukak
ties proga specialaus pašto ženk
lo Amerikoje išleidimo reika
las randa vis didesnio pritari
mo Senato ir Kongreso sluoks
niuose, tačiau dar ne tiek, kad 
užtektų aiškiam pašto adminis
tracijos apsisprendimui. Vie
nas, kitas senatorius aiškina, 
jog tai grynas pašto vadovybės 
administracinis reikalas, ne
reikalingas nei specialaus įs
tatymo, nei Kongreso ar Sena
to nutarimų. Bet gi yra 2 insti
tucijos, kurios galėtų būti pa
veiktos, jei jos matytų, kad to
kiu pašto ženklu yra didesnis 
visuomenėje susidomėjimas. 
Tą susidomėjimą galima paro
dyti laiškais, rašomais: Hon. L.
F. O’Brien, Postmaster Gene
ral, Washington, D.C., 20260 ar
ba Citizens Stamp Advisory 
Committee, c/o Postmaster 
General, Mahington, D.C. 
20260.

• EPISKOPALŲ DIOCEZI- 
JOS Philadelphijoje vyskupijos 
štabo nariai buvo (spėti galimu 
suspendavimu, jei nesiliaus agi
tavę ir kurstę neramumus gyven
tojų, ypatingai jaunimo tarpe. 
Kai kurie tos vyskupijos nariai 
siūlę deginti naujokų šaukimo 
korteles, tuo protestuojant prieš 
karą Vietname. Įspėjamajame 
rašte pasakyta,jog galima nesu
tikti su vyriausybės politika,bet 
negalima žmonių raginti laužy
ti įstatymus ir nusižengti vie
šajai tvarkai,

• JTO SFEROSE kalbama, 
kad Sov. S-gos ambasadorius 
Federenko turėsiąs apleisti tą 
postą. Mat, Art. Rytų konflik
to problemoms spręsti Saugu
mo Taryboje specialiai atvyko 
užs. reikalų viceministeris 
Kuznecovas.
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VAKARINĖ JAU PASIDARĖ
AUŠRINĖ... - - —

Vasaros pradžioje buvau ra
šęs apie vakarinę ir aušrinę 
"žvaigždes", kaip mūsą liau
dies kalboje vadinamos, tik dau
geliui nežinoma, kad ta pati 
"žvaigždė" amžiųamžiais atlie
ka dvigubą rolę — ir vakarinės 
ir rytinės, ir kad tai ne žvaigž
dė, o planeta Venera (Venus).

Tie, kurie domėjosi, pastebė
jo, kad ji buvo matoma tik sau
lei nusileidus ir pradėjus temti. 
Pagaliau, už valandos ir ji nusi
leisdavo...

Dabar iš vakarinės ji pasida
rė aušrinė, nukeliavus j kitą 
saulės pusę. Ją galima matyti 
pietrytinėje erdvėje rytmetį, 
dar tamsoje, prieš saulės pa
tekėjimą. Rytą, po 5 valandos, 
Venera ima kilti virš horizon
to ir apie 7 valandą matosi 
aukštokai danguje,- graži,dide
lė, daug skaistesnė, nes po nak
ties atvėsęs oras yra tyres
nis. Ji matoma pailga, nes vi
sais laikais atrodo tik kaip ne
pilnas pusmėnulis.

š| kartą besidomintiems,, no
riu priminti ir kitas planetas, 
kurios {vairiai maišosi mūsų 
erdvėje, susiartindamos, ir pa
vienės kaip jų kelionė orbitų 
aplink saulę išpuola. Tas rodo, 
kad planetos tikrai keliauja ap
link saulę, nes kas kartas jos 
matomos tarp kitų žvaigždžių; 
tikrosios žvaigždės kas met tuo 
pat laiku užtinkamos tose pačio
se vietose.

Astronomijos moksle padary. 
ta didelė, rimta pažanga kai pa
vyko nustatyti, kad ne saulė ir 
žvaigždės keliauja aplink žemę, 
bet žemė su kitomis planetomis 
keliauja aplink saulę.

Mėnulis, mažiukas erdvių 
grumstas, tik 239,000 mylių ats
tu nuo žemės, planeta Venera 
veik žemės dydžio skritulys, 
25,800,000 mylių toliau nuo že 
mės, o Jupiteris, didžiausia sau
linėje sistemoje planeta, 86, 
500 mylių diametre, net 390, 
000,000 mylių atstu nuo že
mės. Kai jis būna toje pat sau
lės pusėje, mūsų akims sudaro 
dideli skirtumą: mėnulis labai 
didelis šviesos skritulys, Vene
ra didelė žvaigždė, o Jupiteris 
maža. Bet Jupiteris vis tik yra 
daug didesnė žvaigždė negu pa
čios didžiausios tikrosios žvaigž
dės. Žvaigždės, kaip ir mūsų 
saulė, turi savo ugn|, jos žėri, 
dega, liepsnoja savo didžiosiose 
tolybėse.

Andai, bandydamas straipsnį 
padaryti trumpą, minėjau tik 
planetą mažą Merkurą, arčiau
sia saulės, sunkiai matomą, nes 
tuoj Rradingsta saulės švieso
je. Plačiau aprašiau planetą Ve
nerą kaip tuometinę "vakarinę 
žvaigždę". Dabar suminėsiu li
kusias planetas, kurios visos 
turi savo kelius aplink saulę 
toliau už žemės kelio ribos.

Planetos ir tikrosios žvaigž
dės erdvėje maišosi nežinan
čiam kaip vienodos, turėdamos 
savo spalvas: tikrosios žvaigž
dės vienos baltos, kitos baltai 
mėlynos, geltonos, rusvos, net 
rausvos. Žvaigždžių rusvumas 
aiškinama jų senumu.

Iš visų aštuonių didžiųjų pla
netų Venera aiškiai geltona, Ju
piteris panašus, ne taip skaid
rus. Marsas gerokai rusvos spal* 
vos. Šios trys žiba skaisčiau už

Vietnamas...
(Atkelta iš 1 psl.)

ne, priešas už bombar
davimo sustabdymą tu
rėtų duoti ką nors ap
čiuopiamesnio negu vien 
pažadą derėtis ar sustab
dyti infiltraciją. Jis tu
rėtų sustabdyti savo te
roro veiksmus pieti
niame Vietname ir pa
gal ’tą veiklą’ galėtų bū
ti derinamas bombarda
vimo sumažinimas ar 
padidinimas,

• VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ 
teisininkų metinė konferencija, 
įvykusi Regensburge, sutiko 
svarstyti ir tirti Baltijos vals
tybių okupacijos klausimą tarp
tautinės teisės požiūriu. 

pačias didžiąsias tikras žvaigž
des.

Marsas, šiuo laiku nemato
mas, yra ta garsi planeta,apie 
kurią astronomai plačiai kal
bėjo, net sakė jog ten esanti ko
kia nors augmenija ir gyvybė. 
Kai kurie astronomai įžiūrėjo 
ant Marso ir "kanalus".

Marso skritulys yra pusiau 
žemės dydžio, 4,200 mylių dia
metro. Jis yra apie 141,500,000 
mylių atstu nuo saulės, 48,500, 
000 mylių nuo žemės, kai būna 
toje pačioje saulės pusėje su 
žeme. Marsas apkeliauja sau
lę kartą 1 687 dienas, nepilnai 
du mūsų metus. Jis turi du ma
žiukus mėnulius.

Jupiterio orbitas toliau už 
Marso, apie 483,400,000 mylių 
nuo saulės, taigi apie 390,000, 
000 mylių nuo žemės.

Kadangi tarp Marso ir Jupite - 
rio orbitų yra platus protarpis, 
astronomai ūme tarpe surado 
likučius buvusios, kaip tikrina, 
kitos planetos, bet ji susprogus, 
palikę tik jos gabalai; du dideli 
gabalai pavadinti Eros ir Ce- 
res; jie su kitais smulkiais tru 
piniais visi laikosi tame pačia
me anos planetos kelyje ir ke
liauja aplink saulę nesustodami. 
Jie matomi teleskopais, saulės 
šviesa nušviesti kaip ir visos 
planetos ir mėnuliai.

JUPITERIS, milžiniška plane-

ŠV. KAZIMIERO KAPINIU 

CHICAGOJE REIKALU
Minios rinkosi j valdines 

patalpas 55 gatvė ir So. 
Western kampe, kur didžio- 
jon salėn spalio 22 d. susi
rinko apie 1,000 lietuvių, 
susirūpinusių šv. Kazimie
ro kapinių tvarka, žmones 
sukvietė speciali LB-nės ko
misija, kuriai pirmininkau
ja Algis Regis. Jis padarė 
D r a nešimą, pažymėdamas, 
kad Chicagos diocezija šv. 
Kazimiero kapinių nenupir- 
kusi, o dabar jau laidojimo 
ir kapinių užlaikymo tvar
ką iveda, dėl kurios lietu
viai katalikai, pavieniai ir 
grupėmis reiškia protestus, 
bet kurių arkidiocezija ne
klausanti. Kai kapines tvar
kė patikėtiniai (trustees), 
jie skelbdavo sąmatas ir iš
laidas, o dabar niekas neži
nąs apyskaitos, nes neskel
biama viešai. Anksčiau bu
vo surinkta apie du šimtu 
tūkstančių dolerių, o dabar 
tuos pinigus tvarkanti ar
kidiocezija.

Visi susirinkime kalbėju
sieji nusiskundė, kad pa
keista tvarka nėra paten
kintų.

Visi pastebėjo, kad per 
ilgą laiką buvo susidariusi 
lietuviška laidojimo tvarka, 
kurios visi dabar pageidau
ja. Taip kalbėjo Braždžio- 
nienė, Stankienė, Giedrai
tienė, Marma, Brazdžionis, 
Ingaunis. Dr. Bobelis, spe
cialiai atvykęs iš Elgin, 
pareiškė, kad jo tėvas pa
laidotas prieš 14 m, šv. Ka
zimiero kapinėse ir pasta
tytas ant kapo paminklas, 
kurį dabar kapinių vadovai 
reikalavo pašalinti. Dakta
ras atsisakęs, gi vadovai 
raštu pagrasino nugriausią 
paminklą. Jiems daktaras 
atsakė, kad prieš nugriovi
mą pakalbėtų su jo advo
katu. Kapinių vadovai pali
ko paminklą ramybėje. To
dėl dr. Bobelis sakė, kad 
reikia su tais vadovais ko
voti ir pasiūlė šv. Kazimie
ro kapinių steigiamą drau
giją inkorporuoti su advo
kato paruoštais įstatais. 
Visi kapinių sklypų savinin
kai, kurių buvo per 600 as
menų, vienbalsiai nutarė 
Kapinių draugiją įsteigti ir 
išrinko 10 asmenų laikiną 
valdybą, su teise steigti lie
tuvių parapijose skyrius. 
Išrinkti šie sklypų savinin- 

ta, net 86,500 mylių diametro 
(palyginkit žemės su 7,920 my
lių diametru), apie 483,400,000 
mylių nuo saulės, ją apkeliauti 
ima arti 12 mūsų metų. Keliau
dami su žeme aplink saulę, mes 
pasivejam Jupiteri kas 13 mėne
sių. Jupiteri suka apie 12 mažų 
ir didesnių mėnulių.

Tolyn už Jupiterio kelio, men- 
kesnės šviesos "žvaigždės",bet 
didelės planetos šios:

SATURNAS, apie 73,000 my
lių diametro, 886,000,000 mylių 
nuo saulės tolume, savo kelionę 
aplink saulę atlieka kartą į 
29 1/2 mūsų metų.

URANUS, 31,000 mylių dia
metro, jau 1,781,000,000 mylių 
tolio nuo saulės, kelionėje ap
link saulę praleidžia 84 mūsų 
metus.

NEPTŪNAS, 34,800 mylių 
diametro; net 2,791,600,000 my
lių atstumoje aplink saulę ke
liauja 165 metus.

Už Neptūno astronomai sura
do dar vieną planetą Pluto.

Planetos pavadintos romėnų 
mitologijos dievų vardais. Ju
piteris, Urano sūnus, turėjęs 
tos visagalios jėgos ir didybės 
kaip mūsų Perkūnas. Jis val
dęs žaibus ir perkūnijas. Tad 
jo vardas atitinkamai duota di
džiausiai planetai.

kai: Giedraitienė, Stončie- 
nė, Deveikis, P. Jackus, J. 
Jackus, Karazija, Drange- 
lis, Liepinaitis, Brazdžionis 
ir Cecila. Po to priimta re
zoliucija. Su šia rezoliucija 
nutarta kreiptis į atitinka
mas įstaigas, kunigus ir ki
tus prašant paramos. Daly
viai entuziastiškai plojo re
zoliucijos priėmimui ir įga
liojo išrinktuosius dirbti 
kontakte su Liet. B-nės 
Apygardos specialia komi
sija, kad šv. Kazimiero ka
pinės atgautų senąja tradi
cinę lietuvišką tvarką. Įga
lioti kontaktuoti ir kitų tau
tybių žmones, turį panašias 
problemas su kapinėmis.

Pr. S.

ALB CHICAGOS APY
GARDOS KOMITETAS 

PASAULIEČIŲ TEISĖMS 
APSAUGOTI LIETUVIŲ 

ŠV. KAZIMIERO 
KAPINĖSE

Pasauliečių ir kapų sklypų 
savininkų Liet. šv. Kazi
miero kapinėse susirinkimo, 
įvykusio spalio mėn. 22 d. 

Gage Parko Fieldhouse 
salėje

PAREIŠKIMAS
Stiprus prisirišimas prie 

savo tautinės ir religinės 
bendruomenės jau nuo pat 
imigracijos pradžios, skati
no lietuvius kurti parapijas, 
organizacijas, laikraščius ir 
visa, kas buvo reikalinga 
žmogaus dvasinio gyvenimo 
p r a turtinimui. Trokšdami 
ir po mirties pasilikti savo

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

- 2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
6. May Wine Imported

From Germany .............................5th — $0.98
7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

1. Asbach Uralt 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...............Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine ..........  5th — $0.98

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

je bendruomenėje, lietuviai 
katalikai šio šimtmečio pra
džioje įsteigė Chicagoje šv. 
Kazimiero kapines, kurios 
tapo mūsų religine ir tau
tine šventove.

Dideliam žmonių nustebi
mui, vėliausi administraci
niai patvarkymai, įvykdyti 
neatsiklausus šių kapinių 
kūrėjų ir išlaikytojų — pa
sauliečių, paniekino visa, 
kas mums buvo miela, bran
gu ir dėl ko ši šventovė bu
vo sukurta. Vienišas ir ne
pagarbus žmogaus laidoji
mas, grubus administrato
rių elgesys, cenzūra ir visa 
eilė veiksnių, suvaržiusių 
žmonių teises ir lietuvišką 
šių kapinių charakterį, su
kėlė gilų protesto jausmą 
šias kapines branginan
tiems pasauliečiams.

Akivaizdoje tokios skau
džios patirties, mes, pasau
liečiai ir kapų sklypų savi
ninkai, spalio mėn. 22 dieną 
susirinkę Gage Park Field
house salėje aptarti mums 
brangių šv. Kazimiero kapi
nių padėties ir apsvarstę 
mums daromas skriaudas ir 
neteisybę, nutarėme reika
lauti, kad

1. šv. Kazimiero kapinių 
lietuviškas charakteris ne
turi būti pažeidžiamas jo
kiais išoriniais potvarkiais. 
Šios kapinės ir toliau, kaip 
kad per 60 metų, privalo 
aptarnauti tik lietuviškų 
parapijų žmones, o taip pat 
ir lietuvių kilmės mirusiuo
sius, pageidavusius būti pa
laidotais šiose kapinėse, ne
žiūrint kur jie gyventų.

2. šv. Kazimiero kapinių 
laidojimo apeigos ir tradi
cijos privalo būti užlaiko
mos ir toliau, pagal jų stei
gėjų palikimą ir kapų skly
pų savininkų pageidavimus.

3. šv. Kazimiero kapinėse 
laidojami mirusieji palydi
mi savo šeimos narių, drau
gų, artimųjų ir dvasiškio 
prie amžinojo poilsio vietos.

4. Laidojamieji įleidžiami 
į duobę ir užkasami tuojau 
po apeigų šeimos ir dalyyių 
akivaizdoje. Iš administra
cijos pusės turi būti deda
mos visos pastangos, kad 
parodyti mirusiems pagar
bą, o artimiesiems paslau
gą ir suraminimą.

5. Koplyčios naudojimas 
ir cemento dėžių pirkimas 
neturi būti privalomas, bet 
leidžiamas tik pagal laisvą 
apsisprendimą.

6. Kapų puošimas turi 
pasilikti individualus miru
siojo šeimos reikalas. Tik
tai apleistas kapas arba 
raštiškai administrac i j o s 
tvarkymui perleistas kapas, 
gali būti perimtas tvarkyti.

7. Užrašus ant kapų pa
minklų apsprendžia miru
siojo artimieji, šv. Kazimie
ro kapinėse kiekvienas mi- 
rusis turi teisę paminklui, 
neapribojant šią teisę tik 
didesnį skaičių sklypų tu
rinčiais.

8. Informaciniai užrašai 
kapinėse ir kapų adminis
tracijos pranešimai sklypų 
savininkams privalo būti 
taip pat ir lietuvių kalboje.

9. Pagal Ekumeninio Kon
greso dvasią ir paraginimus 
pasauliečiams arčiau įsi
jungti į Bažnyčios santvar
ką, kapinės yra pasauliečių 
institucija. Kapinių tvarka

IŠ KITOS PUSĖS...
Washingtone užpraeitą savaitgalį įvykusi mū

sų veiksnių konferencija susilaukė kiek didesnio 
visuomenės dėmesio dėl tos paprastos aplinkybės, 
kad ji sutapo su demonstracijomis prieš Vietna
mo karą. Daugelis stebisi, kodėl toji konferencija 
negalėjo įvykti sekantį savaitgalį, kada būtų suta
pusi su ministerio J. Rajecko 70 metų sukaktim, 
ką ALT ir siūlė padaryti.

O gal buvo ypatingai svarbių ir skubių reika
lų, kurių sprendimų negalėjo atidėlioti? Jei mano 
informacijos yra teisingos — o jei neteisingos, 
tebūnie paraginimu paskelbti visą tiesą — vienas 
svarbiausių dienotvarkės punktų buvo manifesto 
teksto priėmimas. Tas dokumentas skelbia, kad 
1968 mūsų Viešpaties Dievo gimimo metais sueina 
50 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo ir taip toliau. Kaip ir galėjai tikėtis, užvirė di
džiausi ginčai, kas turi po tuo dokumentu pirmas 
pasirašyti. Pagal pirmą versiją, parašai turėjo eiti 
tokia tvarka: Lozoraitis, Valiūnas, Sidzikauskas, 
Bačiūnas, Rudis. Tačiau tai sukėlė protestų. Nau
jas JAV bendruomenės pirmininkas Nainys reika
lavęs ir sau teisės pasirašyti tą dokumentą ir ati
tinkamoje aukštumoje. Buvę nurodyta, kad Lozorai
tis konferencijoje nedalyvavo ir todėl neturi teisės 
pasirašyti, o be to viskas vykstą JAV teritorijoje, 
kurioje šeimininku jaučiasi ALT ir t.t. Taip ir ne
žinau, kaip galų gale buvo sutarta, gal grįžta prie 
seno papročio tokiais atvejais pasirašyti abėcėlės 
tvarka...

Kiekvienas ginčas ir diskusijos padeda ar bent 
turi padėti išryškėti tiesai, gi man šiuo atveju, žiū
rint iš kitos pusės, atrodo, kad visas ginčas mūsų 
aukotojams kaštavo kiek per daug. Reikia skaičiuo
ti, kad kiekvienas diskusijų dalyvis savo instituci
jos iždą ištuštino bent po porą šimtų dolerių. Ir jei 
taip, ar negalėjo dėlto susitarti raštu ar telefonu? 
Už dešimt kartų mažesnę sumą kuris nors mūsų 
rašto žinovų galėtų parašyti ko gero dar geresnį 
manifestą. Ar negalėjo suderinti tą suvažiavimą su 
kokiu didesniu subuvimu, kongresu ir pan.? O gal 
net būtų galima pasirašymo tvarką surišti su auka 
— kas daugiau duos, gaus teisę aukščiau pasirašy
ti! Rasit, gal galima būtų surinkti visai padorią su
mą pinigų?

Tai yra klausimai, kurie kyla kiekvienam mū
sų veiklos stebėtojui. Nuo jų atsakymo priklauso 
ir atgarsis, kurį ta veikla paliks platesnėje visuo
menėje.

(vm)

neturi būti pasauliečiams 
primesta.

10. šv. Kazimiero kapinės 
turėtų būti administruoja
mos pasauliečių, vadovau
jantis sklypų savininkų pa
geidavimais ir šių kapinių 
kūrėjų branginamomis reli
ginėmis ir tautinėmis tra
dicijomis.

šio susirinkimo dalyviai 
taip pat apgailestauja, kad 
naujų potvarkių šv. Kazi
miero kapinėse įvedimo pa
sekmės pažeidė pasauliečių 
ir dvasiškijos glaudžius 
dvasinius ryšius. Dvasiš
kiai, užjausdami nenusle
piamus parapijiečių vidi
nius išgyvenimus sąryšyje 
su neįtikėtinais potvarkiais, 
jaučiasi bejėgiai ką nors 
pagelbėti dėl baimės nusi
kalsti aukštesniajai vyres
nybei. Vis didėjanti dvasi
nė spraga ir minčių sąlyčio 
stoka tarp daugelio giliai 
nusivylusių pasauliečių ir 
neįmanomą padėtį neįsten
giančių apginti dvasiškių, 
daro didelę žalą Bažnyčiai.

Giliai jausdami ir išgy.- 
yendami šią žalą Bažnyčiai 
ir skriaudą bendruomenei, 
mes atsišaukiame į parapi
jų klebonus, į lietuvius dva
siškius ir pasaulietiškas or

ganizacijas, paremti mūsų 
pastangas šią skaudžią pa
dėtį Lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse teigiamai išspręs
ti. Tyla žaloja mus visus.

Susirinkimo įgalioti:
Algis A. Regis*

Pirmininkas
Kazys Barzdukas,

Sekretorius

MALĖ HELP

WANTED EXPER1ENCED

MACHINISTS (All-Round) 
TOP RATES

EXCELLENT BENEFITS 
Apply Now:

THE WILSON EQUIPMENT 
& MFG. CO.

172 EAST AURORA ST. 
WATERBURY, CT.

Call 1 -755-II 75 for appointment at 
your convenience. (I 15-1 16)

Women Wanted 
For Light 

Factory Work 
Openings on 
Second Shift
Apply in Peraon

Kennedy
Manufacturing 

Corporation 
1438 VVashington Street 

Stouflhton, Mcss.

(115-116)
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Talkos galimybių 
temq tęsiant

Praėjusiame ALTS-gos Seime, įvairių naudin
gų sugestijų ir pasiūlymų eilėje, iškilo taip pat rei
kalas įtraukti didesnį skaičių moterų į aktyvią Są
jungos veiklą. Negali sakyti, jog toks sumanymas 
ar siūlymas išplaukė iŠ tos aplinkybės, kad mote
rys ALT S-gos veikloje visai nebūtų pasireiškę. 
Jos reiškiasi, kai kurios net vadovaujamose po
zicijose. Bronė Paplėnienė yra ne tik vyr. valdy
boje, bet taip pat visą laiką gyvai reiškiasi vietos 
skyriaus ir kitų artimųjų organizacijų veikloje. 
Jos pėdomis seka visa eilė aktyvių moterų veikė
jų. Emilija Čekienė taip pat ne vienoj kadencijoj 
buvo aktyvi vyr. valdybos narė, yra ilgametė LN 
Fondo pirmininkė, gyvai bendradarbiauja Dirvoje, 
skaito paskaitas ir t.t. Yra dar visa eilė iškilių 
moterų, besireiškiančių visuomeniniame darbe, 
bet, kaip dažnai tokiais atvejais būna, jos, kad ir 
artimos ALTS-gos idėjoms ir tikslams, didesnę 
savo darbo dalį pašvenčia kitoms organizacijoms 
talkindamos.

Negali sakyti, jog tai visuomeninė nuodėmė, 
talkinti gerų tikslų siekiančioms organizacijoms. 
Balfas, L. Bendruomenė, tai organizacijos, kurios 
sunkiai išsilaikytų be moterų talkos. O juk turi
me visą eilę organizacijų, kuriose vien moterys 
ir veikia, kaip, antai Moterų Taryba su savo sky
riais, D.L.K. Birutės Draugija, neolituanės, skau
tės ir t.t. Tose bendrinėse organizacijose didelę 
darbo ir talkos dalį yra atidavę ir atiduoda tauti- 
ninkės.

Organizacijų veiklai po vasaros atostogų at- 
kutus ir tų organizacijų skyriams svarstant atei
ties veiklos klausimus, kai kur (pvz. Rochestery- 
je) ALTS-gos skyriaus susirinkime iškilo teigia
mai įvertintas ir moterų aktyvesnės talkos klau
simas.

Be abejo, šis klausimas neišsispręs vien mo
terų pakvietimu dalyvauti susirinkime. Tuo labiau, 
jis neišsispręs pakvietus jas tik tam, kad po susi
rinkimo būtų suruoštos "kuklios vaišės". Skyrių 
ateities veiklą planuojant ir tuose darbuose norint 
turėti aktyvesnės moterų talkos, reikia pramatyti 
tokie veiklos bruožai, kurie moteris patrauktų, jas 
noriai darban įjungtų ir kad jos iš to darbo matytų 
naudą ir moralinį pasitenkinimą.

Ne kartą esame minėję, jog ALTS-gos veikla 
apima daugelį sričių ir jos tikslai nesiriboja vien 
politinės partijos rėmuose. Daugelyje sričių rei
kalinga platesnė talka. Ton talkon privalėtų ateiti 
ir moterys, tik ne stebėtojo vaidmeny, o visa šir
dim, visa energija ir prisirišimu bendrai idėjai.

j.č.

fJ//W rašo

KRYŽIUS
NEW YORKE

Buvusioje Pasaulinėje 
mugėje New Yorke buvo 
pastatytas tautinis kry
žius visuomenės suau
kotais pinigais ir kaina
vo stamboką sumą. Mu
gės vieta tapo paversta 
viešu parku Ir per dide
les pastangas jis buvo 
ten paliktas. Bet tie;ku- 
rie užsispyrė palikti kry
žių nepagalvojo ir nepa
klausė patarimų, jog nė
ra prasmės jį ten palik
ti, nes bus tamsių gai

The Lithusnian New«paper
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valų nuolatos gadina
mas. Aš pats šiame laik
raštyje tuo rašiau, bet 
kaip sakoma, šuns bal
sas į dangų neina.

Dabar, kuomet kry
žius yra apgadintas gana 
rimtai ir dar prašo au
kų jam taisyti, manyčiau 
jau pats laikas tiems už
sispyrėliams susiprasti, 
prisipažinti savo klaido
je, ir pasimokyti atei
čiai, kad ką nors darant 
reikia pagalvoti ir apie 
rytojų.

Dabar jau girdėti bal
sų, gal kokia organizaci
ja galėtų perimti ir su
rasti tinkamą vietą, arba 
aptverti aukšta tvora, 
kad niekas neprieitų. Ap. 
tverti? Nemanyčiau, kad 
tvora apsaugos nuo chuli
ganų ir beto koks tiks
las aptverti, jeigu buvo 
paliktas kaip paminklas, 
kurį visi galėtų maty
ti.

Kaip minėjau, aš per
spėjau dėl jo likimo ir pa
siūliau perduoti skautų 

stovyklai, kur tikrai jis 
būtų prižiūrėtas ir kar
tu būtų pavyzdys mūsų 
vieningumo, kurio mums 
taip trūksta.

Ko gero,parkų valdy
ba pareikalaus jį išimti 
ar net pati pašalins kaip 
netinkamą viešame par
ke. Ir taip suaukoti pini
gai kilniam tikslui, nu
eis vėjais per kurio nors 
neapgalvotą užsispyri
mą.

Brangieji veikėjai, to
kiu švaistymu suaukotų 
pinigų be rimto apgalvo
jimo toli nenueisite ir 
nieko neatsieksite.

A. Mičiulis

INFORMACIJA KAIP 
KOVOS PRIEMONĖ

Paskutiniame Amerikos Lie- 
tuviŲ Bendruomenės Tarybos su
važiavime buvo svarstytas lie
tuviškosios informacijos angly 
kalba klausimas ir pabrėžta ge
ros informacijos svarba ir jos 
skleidimo sunkumai, ypač lie
čiant Amerikos spaudą, radiją 
ir televiziją. Tie sunkumai yra 
dviejų rūšių: finansiniai ir ko
kybiniai. Informacijai rinkti ir 
jai paruošti reikia profesinio 
lygio personalo, kad tiekiamo
ji informacija būtų atitinkamai 
aukšto standarto, nustatyto di
džiųjų Amerikos informacijos 
šaltinių, šito standarto nepasie
kus, nedaug būtų vilties, kad 
amerikiečių spauda ar radijas 
ja pasinaudotų. Lygiu būdu rei
kia ir pinigų tiems profesinio 
lygio žurnalistams apmokėti, 
nekalbant jau apie fantastiš
kas radijo ir televizijų laiko 
kainas bei kitas su tuo susiju
sias išlaidas. Greta tų dviejų 
sunkumų prisideda priešbolše- 
vikiška lietuviškosios informa
cijos tendencija, kuri susikerta 
su amerikiečių informacijos 
šaltinių koegzistencine tenden
cija, nepakenčiančia prieštara
vimo ir siekiančio priešbolše- 
vikišką informaciją nustelbti.

Lietuviškajai informacijai 
per plačiuosius Amerikos šal
tinius paskleisti reikalinga pa
galba, Aiškus dalykas, kad to
kios pagalbos mes tegalime siu 
silaukti iš priešbolševikinio nu
sistatymo Žmonių, kurių pašau -/ 
lėžvalga bolševikų atžvilgiu su
tampa su mūsų pasaulėžvalga.

Žurnalo "American Opinion" 
numeris,kaip Dirvoje ir kituose 
laikraščiuose buvo trumpai mi
nėta, paskelbė Rose Beverage 
Shields straipsni apie užimtuo
se kraštuose sovietų (vykdytą 
genocidą, pavadintą “Pavergtie- 
ji", su paaiškinimu, kad tas 
straipsnis esąs "Pamoka apie 
sovietų svetimų žemių grobi
mo techniką". Tame straipsny
je, greta kituose kraštuose vyk
dyto genocido, yra aprašytas ir 
Lietuvoje sovietų pravestas ne
kaltų žmonių bestiališkas žu
dymas bei masinis vežimas 
< Sovietų Sąjungos gilumą. Ta
lentingos žurnalistės vaizdžiai 
parašytas, Lietuvos genocidas 
pavaizduotas Rainių miškelio 
ir Pravieniškio žudynių nuotrau
komis. šis straipsnis pirmiau
sia turėtų būti paskaitytas mū
sų vaikų, kad ir jie įsijaustų i 
tą baisią lietuvių tautos trage
diją ir | pasaulio kurtumą. Mes 
patys turėtume perskaityti ne 
tik tą straipsnj, bet visą žur
nalą, kuriame yra tiek daug 
svarbios ir objektyvios medžią- 
gos, skirtos komunistinės veik
los nagrinėjimui visame pasau
lyje. Tos medžiagos nerasi ki
tuose amerikiečių laikraščiuo
se.

Svarbu š| žurnalą paskleis
ti amerikiečių tarpe. Kaip kon
certas be publikos, taip ir 
straipsnis be skaitytojų neturi 
jokios reikšmės. Mūsų vadovau
jančios organizacijos turėtų pa
galvoti apie didesnio skaičiaus 
to "American Opinion" numerio 
nusipirkimą tiesiai iŠ leidyklos, 
American Opinion, 395 Concord 
Avenue, Belmont, Mass. 02178. 
Jau pats faktas, kad didesnė or
ganizacija kreipiasi i leidyklą, 
būtų to žurnalo leidėjams dide
lis akstinas tolimesniam dar
bui. Bet to negana. Žurnalą rei
kia dar parduoti (ne dykai duo
ti) eiliniams amerikiečiams 
mokykloms, bažnyčioms ir įs
taigoms, bibliotekoms. Tai sun
kus ir nedėkingas darbas, bet la
bai svarbus. Greta to, toksžur-

Kanados Lietuvių Bendruomenės
Tarybos Suvažiavimas

Priešpietiniame posėdyje 
pranešimai daugumoje bu
vo paruošti raštu. Tas su
taupė šiek tiek laiko ir po
sėdis buvo baigtas kiek 
anksčiau. Visuomet yra 
sunkiau tvarkytis ten, kur 
tenka susitikti su pačiu rei
kalų nagrinėjimu ir disku
sijomis. Po pietų pertrau
kos kaip tik ir ėjo atstovų 
pranešimai ir diskusijos. 
Pirmoj eilėj buvo išklausy
ta Galgerio ir Port Williams 
apylinkių gauti pranešimai 
raštu. Jie, suminėję kas bu
vo padaryta, reiškė pagei
davimą, kad juos kartkar
tėmis aplankytų centro 
žmonės. Toliau ėjo Toronto, 
Delhi, Londono, Hamiltono, 
Montrealio, Rodney, St. Ca- 
therines, Sudbury, Wellan- 
do ir Winsoro apylinkių 
pranešimai. Jų pranešimuo
se išryškėjo, kad visur bu
vo iškilmingai minima Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
paskelbimas ir atstatymas, 
motinos diena, trėmimai Si
biran, Lietuvos kariuome
nės atsikūrimas ir kt. Pa
gal išgales kiekviena apy
linkė judėjo, dirbo. Didžio
sios apylinkės turi chorus, 
tautinių šokių grupes, vai
dybos sambūrius. Pav..Sud
bury jau keletas metų kai 
puoselėja kanklių muziką. 
Toronto yra padaręs gražią 
pradžią su skudučiais ir ei
nama prie kanklininkų or
kestrėlio sudarymo. Be to, 
Toronto apylinkės valdyba 
yra užsimojusi pastatydin
ti paminklą lietuvių kapi
nėse Port Credit’e. Taipgi 
ir Niagaros pusiasalio lie
tuviai koncentruojasi j pa
minklo statymą prie didžio
jo krioklio.

Bene labiausiai buvo įsi
traukusi į darbą šiais me
tais tai Montrealio apylin
kė. Jinai ant savo pečių iš
nešė ganą sunkią naštą: te
ko suruošti XIII- ji Kana
dos Lietuvių Diena, kuri 
sutelkė daugiau svečių ne
gu buvo numatyta. Otta- 
wos apylinkės atstovė pa
siūlė sekančiais jubilieji
niais metais Lietuvių Dieną 
ruošti Kanados sostinėje. 
Tačiau kur jinai įvyks, dar 
nėra paaiškėję. Daugelio 
atstovų mintys nukrypo į 
Niagaros pusiasalį ir Lon
dono apylinkę. Greičiausiai 
viena iš tų dviejų pastarų
jų vietų ir bus pasirinkta. 
Laikas jai nustatytas 1968 
m. spalio mėnesio padėkos 
savaitgalis.

šiuo momentu įvyko ma
žas nukrypimas nuo darbo
tvarkės, nes atvyko PLB 
pirmininkas J. Bachunas ir 
ponia. Aukštuosius svečius 
suvažiavimo dalyviai suti
ko plojimu ir atsistojimu. 
KLB krašto valdybos pir
mininkas A. Rinkūnas, šil
tu žodžiu pasveikinęs ir pa
dėkojęs už atsilankymą, pa
kvietė žodį tarti PLB pir
mininką J. Bachuną. Pirmi
ninkui baigiant savo žodį, 
prie scenos priartėjo Mažo
sios Lietuvos Moterų drau
gijos atstovės. P. šernaitė 
jautriu žodžiu kreipdamosi 
{ p.p. Bachunus ir įsreisKu- 

nalo platinimas būtų tartum in
formacijos mokykla: prisiklau
sytum atšiaurių atsakymų, bet 
rastum nemaža ir tokių, kurie 
žurnalo turiniu labai susidomė
tų ir būtų labai draugingi. Už
simegztų naujos pažintys, ku
rios galėtų labai praversti at
eityje. Jei to platinimo dar pa
siimtų mūsų gerai angliškai kai 
barui jaunuomenė, rezultatai tu
rėtų būti tikrai geri.

Iš dramatiškų kalbų , kurių 
nedaug kas tenori klausyti, ne 
daug ir naudos. Veiksmas, kad 
ir labai nežymus, bet sąžinin
gai ir su meile atliktas, visuo
met svarbesnis.

Julius R. Smetona 

si paaeKą už monograiijos 
išleidimą, paprašė priimti 
jų simbolinę dovanėlę, ku
rią įteike Mažosios Lietuvos 
Patriarcho duktė Elzė Jan
kutė.

Toliau sekė diskusijos, 
kurios protarpiais buvo ga
na gyvos.

Toronto apylinkės pirmi
ninkas G. Balčiūnas visus 
suvažiavimo dalyvius pa
kvietė į jų ruošiamą Kana
dos šimtmečio proga balių 
Kingsvvay erdvioje salėje. 
Pagal patalpų dydį svečių 
buvo retokai, nes Toronto 
ateitininkai tuo pačiu metu 
turėjo šokius Prisikėlimo 
parapijos salėje. Pats ba
lius praėjo gražiai. Buvo ir 
programa, kurią išpildė 
mergaičių trio ir humoristi
niai dalykėliai, paruošti S. 
Kairio ir pirmininko G. Bal
čiūno. Pažymėtina, kad į 
balių, be PLB pirmininko 
Bachuno ir ponios, atsilan
kė daugelis krašto tarybos 
narių ir Lietuvių Dienos 
Montrealyje iškilioji lietu
vaitė Nijolė Kazlauskaitė.

Rytojaus dieną (sekma- 
dienj) posėdis truko apie 
keturias ir puse valandos. 
Buvo padaryti tam tikri 
pakeitimai KLB krašto ta
rybos rinkimų taisyklėse, 
aptarti jubiliejiniai 1968 
metai, keturioliktosios Lie
tuvių Dienos reikalai, 1968 
m. sąmatos priėmimas, At
stovų į III-jį PLB seimą 
rinkimai ir kiti įvairūs 
klausimai.

Bene didžiausio susido
mėjimo centre reikėtų lai
kyti III-jam PLB seime at
stovavimo reikalus. Iš tik
rųjų tai rimtas klausimas. 
To klausimo rimtumas iš
plaukia jau iš praėjusiuose 
seimuose atstovavimų pa
tirties. Mažesniosios koloni
jos pageidavo, kad daugiau 
būtų atsižvelgiame ir lei
džiama pasireikšti joms. 
Tačiau tiek į krašto tarybą, 
tiek į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimus joms 
nebuvę galimybių patekti. 
Taigi rinkimai ir šį kartą 
buvo padaryti ir pravesti 
paskubom, nesukeliant jais 
visuomenėje kiek didesnio 
s u s i d o mėjimo. Trumpai, 
KLB krašto valdybos pir
mininkas referavęs tą klau
simą pranešė, kad Kanadai 
esąs nustatytas 16 atstovų 
skaičius ir juos, kaip anks
čiau taip ir dabar geriau
siai būtų išrinkti čia pat 
šiame suvažiavime. Taip ir 
buvo padaryta. Buvo siūlo
mi kandidatai ir slaptu bal
savimu išrinkti šie: A. Rin
kūnas, J. Kardelis, A. Vis
kantas, dr. P. Lukoševičius, 
Stp. Kairys, G. Balčiūnas, 
Stp. Kęsgailą, R. Verbyla, 
L. Skripkutė, dr. M. Ramū
nienė, kun. P. Ažubalis, Tė
vas Placidas OFM., E. Jur
kevičienė, Aug. Kuolas, A. 
šetikas ir J. R. Simanavi
čius. Kandidatais liko: dr.
J. Sungaila, dr. A. Pacevi- 
čius, L. Tamošauskas, A. 
Šukys, J. Matulionis ir J. 
šiaučiulis.

Taigi PLB III-jam seime 
apylinkės bus atstovauja
mos šiaip: Toronto — 9, 
Montrealį — 4, Hamiltoną 
— 1, Ottawą — 1 ir St. Ca- 
therines — 1. Norint labiau 
apjungti visos Kanados lie
tuvius į vieną bendruome
ninę šeimą, būtų buvę pra
vartu pagalvoti ir apie ki
tokį apylinkių atstovavimą. 
Kodėl ir šį kartą negalėjo 
patekti j seimą nė vienas iš 
vakarinės Kanados lietu
vis? Juk rimtai į reikalą 
žiūrint didelio skirtumo ne
būtų, jei bet kurią didžiąją 
koloniją atstovautų ne de
šimtis, o tik kokie 2 ar 3 
asmenys. Ne kam kitam, o 
tik tiems patiems atsto
vams kris ant jų pečių di
delė našta aplankyti visas 

kolonijas su pranešimais 
apie seimo nutarimus ir jo 
atliktus darbus.

Išrinkus revizijos komi
siją, į kurią įėjo p. Daniliū- 
nas, L. Skripkutė ir Ignai- 
tis ir išklausius rezoliucijų 
komisijos pranešimo, suva
žiavimas buvo baigtas Tau
tos Himnu. pb

TORONTO

TĖVŲ SUSIRINKIMAS 
TORONTE

Maironio vardo šeštadie
ninės mokyklos tėvų susi
rinkimas, įvykęs spalio 22 
d. Prisikėlimo parapijos pa
talpose, išklausė vadovau
jančių mokyklai asmenų 
pranešimų, aptarė visą eilę 
aktualių reikalų ir išsirinko 
naują tėvų komitetą.

Susirinkimui pravesti su
darytas prezidiumas, į kurį 
įėjo pirmininku J. Jankai
tis ir sekretorium L. Kali
nauskas. Tėvų komiteto pir
mininkas L. šeškus savo 
pranešime išreiškęs padėką 
organizacijoms ir atski
riems asmenims, kurie su
prasdami lituanistinio švie
timo reikšmę, mokyklą rė
mė ne vien tik moraliai, bet 
ir gausiomis aukomis, kas 
žymiai sumažino tėvų ko
mitetui mokyklos išlaikymo 
rūpesčius. Taip pat prisimi
nė giliu padėkos žodžiu pa
rapijas, mokytojus, bendra
darbius ir visus, kurie bet 
kuriuo būdu prisidėjo, kad 
darbas normaliai galėtų bū
ti dirbamas. Iš mokyklos 
vedėjo J, Andrulio praneši
mo paaiškėjo, kad mokinių 
skaičius artėja prie 600. Iš 
viso yra 23 klasės su dešim
čia skyrių. Bendriems rei
kalams leidžiama naudotis 
dar dviem salėmis.

J tėvų komitetą išrinkta: 
Z. Girdauskas — pirm., J, 
Kulikauskienė — vicepirm., 
L. Kalinauskas — sekr., A. 
Vaičiūnienė — ižd., K. Če
paitis, A. Jagėlienė, V. Šim
kus ir P. Zaleckienė — na
riai, kuriems atiteks įvai
rūs kultūriniai parengimai 
ir kt. Revizijos komisija pa
likta ta pati. Praėjusiais 
metais, išskyrus tris, visi 
tėvai artimai bendravo su 
mokykla ii atliko jiems už
dėtas pareigas pavyzdingai.

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. OWEN 
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.)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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KODĖL UZBEKAMS' DIRBO

GERIAU NEGU SAU?
Spalio 13 d. į Vilnių 

buvo sušaukti "Tašken
to statytojai” iš visos 
Lietuvos. Jiems dalino 
ženklelius, kaikuriems 
ir "garbės raštus" už 
gerai atliktą darbą. Ta 
proga vaizdžiai papasa
kota Tiesoje, kaip tiems 
statytojams teko dirbti 
Taškente:

"Aš mačiau šių vaiki
nų ir merginų veidus su
sirūpinusius, ir piktus, 
ir labai pavargusius. Jie 
išskleidė Taškente pir
mąją palapinę, kai tempe 
ratūra net pavėsyje pa
siekdavo daugiau kaip ke 
turiasdešimt laipsnių (t. 
y., daugiau kaip 104 F) 
karščio. Tokių karščių 
uzbekai nematė daugiau 
kaip aštuoniasdešimt me* 
tų. Mūrininkų brigados 
brigadininkas Robertas 
Gasys, nuo pirmos iki 
paskutinės dienos išbu
vęs Taškente, prisimi
nė, kaip nuo plytų kais
davo rankos, o nuo dul
kių ir karščio nebuvo kuo 
kvėpuoti. Daugiau kaip 
du dešimtmečius išsėdė
jo už vairo vilnietis 
Aleksiejus Garkuša, 
daug sunkių reisų buvo 
jo gyvenime, tačiau Taš
kente buvo sunkiausia. 
Jis pasakojo, kaip nuo 
karščio radiatoriuje už
virdavo vanduo, o termo
metras kabinoje rodyda
vo šešiasdešimt laips
nių (140 F). Tačiau visi 
— ir mūrininkai, ir kra
nininkai, ir vairuotojai

— kai reikėjo, dirbo net 
po dvi pamainas".

Sako, — "Istorija ne
žino tokių statybos tem
pų", o taip buvę todėl, 
kad... "nė vienas tary
binis žmogus neliko abe
jingas savo brolių uzbe
kų nelaimei".

Skeptiški realistai, 
klausydami tų pasigėrė
jimų, bando spręsti tokį 
"aritmetikos" uždavinį: 
Uzbekų krašte apie 9 
mil. gyventojų. Iš jų — 
apie 6 mil. uzbekų ir dau 
giau kaip 2 mil. rusų ko
lonistų, kurie telkiasi be
veik išimtinai miestuo
se. Taškente 1939 me
tais buvo apie pusė mi
lijono gyventojų, ir tada 
jau dauguma jų buvo ru
sai. Dabar Taškente dau
giau kaip milijonas. Ko
kiems broliams skubėta 
padėti, atstatant Tašken
tą?

Būdinga, kad iš Lietu
vos nusiųstieji statybi
ninkai Taškente, nors ir 
nepalyginti sunkesnėse 
sąlygose, dirbę geriau, 
negu Vilnuje, Kaune ir 
iš viso Lietuvoj. Sako: 
"Respublikos tiekimo or
ganizacijos sugebėjo be
veik už penkių tflkstan- 
Čų kilometrų esančią 
statybos aikštelę paly
ginti sklandžiai aprūpin
ti medžiagomis, įrengi
mais, kai tuo tarpu ne
retai, šioms organizaci
joms esant pašonėje, jau
čiami dideli sutrikimai. 
O kaip šlubuoja statybos 

dėl nesklandumų trans
porto darbe!"

Visa tai, pasirodo, 
esąs nusiųstųjų statybi
ninkų viršininko Fiodoro 
Kudriavcevo nuopelnas: 
tai jis taip uoliai spus
telėjo, kad Taškento 
"uzbekams" būtų dirba
ma geriau, negu Lietu
vos miestams. (ELTA)

AR REIKIA VENERAI 
SIJONO?

"Vienos mūsų rajono vi
durinės mokyklos mokinės 
taip pat "nekaltai” pade
monstravo savo kūno lini
jas — išsirengę nuogos, šo
ko ant stalo ir leido savimi 
"nuoširdžiai" gėrėtis moks
lo draugams"...

Tai pasakoja JAUNIMO 
GRETŲ žurnalui penki ža
liosios (Vilkaviškio r.) aš
tuonmetės mokyklos moky
tojai. Jie nepasakė, kurio
je — ar lietuviškoje — vi
durinėje mokykloje taip at
sitiko.

Ta byla žaliosios moky
tojams baigta, nes, sako 
tos "šaunios merginos" bu
vusios mokytojų nubaustos. 
Rašo jie dėl vienos tame 
pačiame žurnale išspausdin
tos nuogos moters nuotrau
kos (toli gražu ne porno- 
grafiškos). Jie susirūpinę, 
kaip j tokias nuotraukas 
žurnale žiūrės mokiniai, 
"tokie smalsūs priešingos 
lyties atžvilgiu". Iškilo am
žinasis "nuogybių klausi
mas" mene. Tam klausimui 
aiškinti žurnalas pasikvietė 
du universiteto dėstytojus, 
kurie ėmėsi aiškinti "ar rei

kia Venerai sijono?"
Išdėstę visą nuogo kūno 

meniško vaizdavimo istori
ją (Graikija, Vatikanas ir 
prel. Dambrausko kova su 
dailininkais), universit e t o 
pedagogai išvadoje pasisa
ko prieš kraštutinį purita- 
nizmą. Sako:

"Suprantama, jei, ilgą 
laiką vengę akto spaudoje, 
užtvindysime žurnalų pus
lapius jo reprodukcijomis, 
bandysime "atgauti" pra
rastą laiką, iš anksto nepa
ruošę žiūrovų, rezultatas 
bus neigiamas. Bet meno 
kūrinių "apkelnėjimas" tik
rai nepadės išugdyti sveiko 
kūnu ir dvasia žmogaus”.

Pažymėtina, kad oficiali 
bolševikų "partijos linija" 
lyčių moralės atžvilgiu yra 
griežtai konservatori š k a i 
puritoniška. Tokią viešąją 
laikyseną jie padarė norma 
ir Lietuvoj. Tik pastarai
siais keliais metais pradėjo 
rodytis šiek tiek kuklių nu
krypimų nuo tos linijos. Tą 
ir turi galvoj profesoriai, 
minėdami "prarastą laiką". 
Bet oficialusis puritonišku
mo šydas, pasirodo, nesu- 
kliudė įsikeroti ir priešin
gam kraštutinumui. Toki 
"baletai", kaip žaliosios 

.mokytojų minimasis, prieš- 
bolševikiniais laikais Lietu
voje būtų tiesiog neįsivaiz
duojamas dalykas^ Toki 
"papročiai" bus tik dabar
tiniais laikais Lietuvon atė
ję, "iš rytų šalelės" atneš
ti. (ELTA)

• Jonas Ragauskas, bu
vęs kunigas, keliolika pa
starųjų metų garsėjęs Lie
tuvoj kaip žemesniojo išsi
lavinimo žmonėms pritai
kintos prieštikybinės pro
pagandos kūrėjas ir sklei
dėjas, mirė Vilniuje, spalio 
11 d. Prieš pusantro mėne
sio jam, jau kuris metas 
neviltingai sergančiam, su
ėjo 60 metų amžiaus. (E)

P. Puzinas Ištrėmime (aliejus)

Remkim antikomunistinį sambūrį
Amerikiečių antikomunis

tinis sambūrys "Citizen for 
Freedom" ėmėsi iniciatyvos 
sutelkti kai kurias Ameri
kos organizacijas bendrai 
antikomunistinei akcijai So
vietų Sąjungos 50-ties me
tų revoliucijos sukakties 
proga. To Sambūrio paruoš
toji proklamacija, skelbian
ti lapkričio 7 "A Day of 
Mourning for the Victims 
of Communism" susilaukė 
gyvo pritarimo tiek pasau
lietinių, tiek religinių orga
nizacijų tarpe.

S a m b ū riui vadovauja 
Malcolm Douglas-Hamilton. 
Jame ypač aktyviai veikia 
lietuviams gerai pažįstamas 
Reader’s Digest redaktorius 
Eugene Lyons. Jo nauja 
p r i e š b o 1 ševikinė knyga 
Workers’ Paradise išėjo tik 

prieš porą savaičių.
I savo posėdžius minėtas 

Sambūrys pakvietė ir kelis 
Sovietų pavergtų tautų or
ganizacijų atstovus. Iš lie
tuvių buvo pakviesti ir po
sėdžiuose dalyvavo: V. Si
dzikauskas, Lietuvių Lais
vės Komiteto pirmininkas 
(jis drauge atstovavo ir 
ACEN) ir G. žilionienė, Pa
baltijo Moterų Tarybos pir
mininkė.

Per tris savaitės minėtą, 
proklamaciją jau pasirašė 
ir pasižadėjo remti 63 or
ganizacijos ir visa eilė įta
kingų amerikiečių. Be kitų 
pavergtų tautų, proklama
ciją ir pačią akciją remia: 
ACEN, Lietuvių Laisvės 
Komitetas, Pabaltijo Mote
rų Taryba, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija.

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

• Metinis dividendas Ą^/ą% išmokamas du kart per metus už PASKOLOS
visus taupymo sąskaitas. termi

nu! ne
perkant namus daromos ilgiems 
narni ir prieinamais nuošimčiais 
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
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; VVednesday elosed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joteph F. Gribautkot 

Executive Secretary

ST. ANTHONY

0N INVESTMENTS 
Unite of $100 00 
Dividend Checkt 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Unite of $1,000.00 

For 3 Teori 
Dividendi Paid 

Ouarterly 
or Cornpoundod

1447 So. 49»h Court 
CICERO, ILLINOIS • 60450

PhorMj (Are* Code 312) 6564330
HOURS: Mon. 94; Tim., 1W», Fri. 9-5; S«t. M; Wed. Ooied 

Savieji >o ly TW 10H» Of Tko MooM Wlft f«rn Fro* TBo M.

PO DVIDEŠIMT METU
---------------- BENEDIKTAS ZABIELA ------------  

(2)
Nei vienas iš judviejų nepasižymėjo iškalbingumų 

ir kits kito mintis suprasdavo vos pora žodžių pasikeis
dami. Po gana kuklių pusryčių abu draugus vienas iš 
ekslegionierių, rodydamas pirštu į save, nusivedė į patį 
stovyklos galą. Įsivedęs j apgriuvusį baraką, kame sto
vėjo du dideli įmūryti variniai katilai, sugrūdęs plytą į 
smulkius gabalus, pamokino kaip reikia šveisti. Parodęs 
dvyliktą valandą, rankiniame laikrody, pasakęs "fini" 
išėjo.

Kol pirmąjį katilą draugai nušveitė, truko valandą 
laiko. Tuo metu Algis buvo išėjęs lauk porą kartų. O Vi
das tik vieną, bet jis buvo pastabesnis ir, sugrįžęs pasakė:

— Tvora, kuria stovykla aptverta nėra aukšta.
— Ne, tik dilgynių daug.
— Tai, ilgom kelnėm dilgynės nebaisios.
Po penkiolikos minučių abu draugai išėjo atsikvėpti.
— Aš manau, kad mokytojas kada nors buvo legio

ne, — vėl prašneko Vidas.
— Galbūt, — pritarė Algis ir žengė į dilgynes tvo

ros link. Paskui jį pasekė ir Vidas. O dvyliktą valandą 
mažoj stotelėj draugai įlipo į traukinį. Tik vienas troš
kimas — kaip greičiau ir toliau nuo surenkamosios sto
vyklos.

★
Kada pasiekė savo buvusią stovyklą, praėjo keletas 

dienų. Grįžo išvargę, sulysę, gerokai murzini. Nesipasa- 

kojo niekam, kur buvę. Rodėsi jiems, kad visa stovykla 
apie tai žinojo. Sutikę mokytoją vengė pažiūrėti jam į 
akis. Nuo to meto, ką žmonės bebūtų kalbėję, atrodė, kad 
tik apie juos kalba. To verčiami pradėjo vengti stovyklo
je buvusių draugų. Tarpusavyje pasidarė dar vieningesni, 
kalbėjo tik pašnibždomis.

Lietingą rudens rytą stovyklos raštininkas, iškabi
nęs skelbimą, bėgo į raštinę. Vidas nešdamas iš virtuvės 
šilto vandens puodą arbatai, nekreipdamas dėmesio į lie
tų, raštą perskaitė nuo pirmos iki paskutinės raidės. Grį
žęs į kambarį tyliai sušnabždėjo Algiui į ausį: v-e-ž-a. 
Palikę šiltą vandenį jie už minutės jau stovėjo raštinėj, 
pirmieji užsirašė į Australiją. Po poros dienų sąraše jau 
buvo daug pavardžių.

Kiekvieną dieną jų nerimas didėjo. Daktarų negai
lestingumas ir stropumas daugeliui užkirto kelią. Kiti 
suabejoję patys atsisakė. Galop išrinktiesiems buvo pra
nešta išvykti į pereinamąją Bucholzo stovyklą. Susikrovę 
mantą, užsimaukšlinę kepures, įsirioglinę j sunkvežimį 
pirmieji išvyko. Jau tolokai pavažiavę draugai pamatė 
mokytoją dar mosuojant jiems.

Pereinamosios stovyklos demokratiška tvarka drau
gams patiko. Niekas nenurodė kur apsigyventi. Eik, kur 
patinka, nes visi barakai dar buvo tušti. Mėtėsi grupelė
mis į visas puses, galop vėl visi susirado viename barake. 
Spėliojimų, gandų, nežinios dienos prasidėjo. Emigra
ciniai pareigūnai neskubėjo, todėl dypukai, išstovėję ei- 
lėėse po keletą valandų, nervinosi.

Pirmasis šeštadienis draugams praėjo nepergeriau
siai. Kai skystutėlė sriuba baigėsi ir prie virtuvės esanti 
salė dar gerokai trenkė šutintų bulvių garais. Prie didžių
jų durų buvo pastatytas staliukas, prie jo atsistojo su 
vešliais ūsais lenkas, ant scenos pradėjo groti orkestras, 
žodžiu, buvo naktinio gyvenimo pradžia.

— Atsiprašau, — nusilenkė žemai Algis eir Šančių 
lenkų žargonu kreipėsi į varšuvietį, kad jį ir Vidą įleistų 
į vidų šokti. Varšuvietis Šančių akcento nesupratęs, at

sakė vokiškai. Girdi, čia tik stovyklos personalui. Nenu
sileisdamas Algis reikalavo būti įleidžiamas kaipo teisė
tas stovyklos gyventojas. Varšuvietis žemai nusilenkęs, 
vėliau išsitiesęs:

— Tąi ką, — pareiškė, — norite, kad šešios lenkų 
damos pašokdintų du šimtus bernų!

Draugai grįžo į baraką, o silpnai girdima muzika 
juos baisiai erzino. Kitą šeštadienį jau jie praleido Ha
noveryje.

Praėjus mėnesiui išrinktieji išvyko į surenkamąją 
Diepholzo stovyklą. Apsigyveno kareivinėse, kurių ra- 
jonan įėjo geležinkelio šaka, čia pat buvo ir aerodromas. 
Pamažu pradėjo atvykti ir iš kitų zonų busimieji emi
grantai. O prieš patį išvykimą iš amerikonų zonos visas 
traukinys atvyko tiesiog į kareivinių rajoną. Tarpe atėju
sių sutikti stovėjo ir Algis su Vidu. Traukinio sąstate 
buvo pora keleivinių vagonų skirtų moterims. Rampos 
nebuvo. Pirmoji atidariusi duris mergaitė suaimanavo:

— Viešpatie! Kaip aukštai, kaipgi aš išlipsiu?
į josios šauksmą abu puolė lyg ugniagesiai ir, pa

ėmę ant rankų, nukėlė žemyn.
Mergaitė atsidėkodama, pasižiūrėjusi vienam ir ant

ram į akis nusišypsojo:
— Turbūt, esate iš anglų zonos? Amerikonų zonoj 

tokių džentelmenų nėra. Danutė mano vardas — duoda
ma ranką Algiui šypsojosi.

— Vidas mano vardas, — skubėjo atkišęs savąją. 
Algis neskubėdamas paleisti jos rankos, pasakė porą 
komplimentų.

— Leisk man ir su šituo džentelmenu pasisveikinti, 
— traukdama ranką juokėsi Danutė.

— Mažesnis gali palaukt.
— Didesnis būdamas būk protingesnis ir mandages

nis, — atšovė Vidas.
— O, o, žiūrėk, pyksti, — nusijuokė Algis.
— Nepykstu, tik nenoriu būti laikomas kvailiu.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKOS

KEISTENYBES
Dr. Jonas Balys

Gerai, jei išeivijoje 
vis dar atsiranda nema
ža tokių, kuriems rūpi 
viskas, kas tik liečia 
lietuviškus reikalus. 
Čia kiekvienas gali lais
vai pareikšti savo sam
protavimus, nesibijoda
mas, kad užtrauks ne
malonę fakulteto, minis
terijos ar kompartijos. 
O yra dalykų, dėl kurių 
norisi ne tik sodriai nu
sispjauti, bet ir perkū
nėlį suminėti, sekant se
na lietuviška tradicija.

Mūsų tyrinėtojams 
dažnai trūksta kūrybinio 
polėkio arba paprasčiau
sio įžvalgumo turi
miems istoriniams ar 
kalbiniams daviniams 
aiškinti. Per daug pasi 
kliaujama kitataučių nuo
monėmis, kurie dažnai 
turi savo tikslus ir mū
sų atžvilgiu nėra ne
šališki, dažnai kaip tik 
priešiškai nusiteikę. Ke
letas pavyzdžių.

1. Lenkų kronikininkas 
Dlugošas, garsaus lie
tuvių ėdiko Zbignievo 
Olesnickio tarnas ir se
kėjas, lietuvių atžvilgiu 
neturėjo gero žodžio ir 
visus davinius stengėsi 
nepalankiai aiškinti mū
sų atžvilgiu (žr. "Lietu
vių enciklopedijos" 5 t., 
p. 81-82). Jis buvo nuo
lankus Lenkijos kara
liško dvaro tarnas. Ta
čiau daugeliui mūsų isto 
rikų Dlugošas buvo ir 
dar tebėra didelis auto
ritetas. Istoriniai šalti
niai aiškiai rodo, kad ne 
tik Mindaugas, bet ir Ge
diminas, ir Algirdas bu
vo vadinami Lietuvos 
karaliais. Pavyz
džiui,"Godeminus Letho- 
vvinorum Ruthenorum 
rex" (1324 m. dokumen
te). Tačiau Dlugošas Lie
tuvos valdovams teikėsi 
duoti tik "magnus dux" 
titulą, kadangi po 1385 
Kriavo akto Lietuvos val
dovai formaliai pasidarę 
priklausomi Lenkijos ka
raliaus, kuris tik vienas 
galėjęs vadintis "rex". 
Ir mūsų istorikai, kaip 
paklusnūs mokinukai, 
pasekė Dlugošu ir kitais 
jam panašiais autorite
tais, pažemindami mūsų 
senuosius valdovus.

2. Lenkas Aleksand
ras Brueckneris per ei
lę metų (1889-1926) yra 
paskelbęs visą eilę sa
vo klaidingų tezių apie 
lietuvių mitologiją. Tai 
buvo nepagydomas skep
tikas, tendencingas lie
tuvių atžvilgiu, pasižy
mįs perdėtu kritiškumu 
kitiems ir buvo nekritiš
kas savo paties tvirti
nimams. Nemokėdamas 
lietuvių kalbos, jis ban
dė nevykusiai aiškinti 
kai kuriuos lietuviškus 
terminus (pvz. "laumės" 
vardą siedamas su "la
vonu"!) Jau K. Būga at
metė kai kuriuos jo aiš
kinimus. Blogiausia bu
vo, kai jis, turėdamas 
slavų ir baltų mitologi
jos žinovo vardą, buvo

imti už gryną pinigą.
5. Jeigu kai kurie se

niai Amerikoje gyveną 
lietuviai, negavę aukš
tesnio išsilavinimo, 
pradeda vartoti tokius 
posakius, kaip "leidėki- 
Čene frajino čikeną", 
mes galime atlaidžiai 
šypsotis. Tačiau yra vi
siškai nedovanotina, kai 
naujieji ateiviai, ragavę 
aukštesnio išsimoksli
nimo, dargi pasinešę į 
kalbininkus, pradeda sa
vo kalboje ir raštuose 
vartoti panašų jovalą. 
''Lituanistikos darbų" I 
tomui gavau vieną rank
raštį, kuriame buvo ir 
toks sakinys: "Vilniaus 
universitete... buvo įs
teigtas lietuvių kalbos 
lektoratas ir prie polo- 
nistikos katedros litua
nistinė magisterija". 
Tur būt ir tarptautinių 
žodžių žodyne nerastu
me, kas yra ta "magis- 
terija". Pasinaudoda
mas redaktoriaus teise, 
pakeičiau taip: Vilniaus 
universitete ... buvo įs
teigtas lietuvių kalbos 
lektoratas ir studentai 
galėjo įsigyti magistro 
laipsnį už lituanistines 
studijas". Vistiek sve
timžodžių liko dar per
daug, tačiau dabar bent 
aišku apie ką kalbama. 
Kai kurie mūsų kalbinin
kai iš didelio rašto tiek 
išeina iš krašto, kad net 
lietuviškai parašytiems 
savo kalbiniams veika
lams nebemoka duoti ant
raštes, kurios apseitų be 
skolinių. Argi jie mano, 
kad tuo būdu įrodys savo 
didelį mokslingumą?

6. Daugeliui kyla klau
simas, kodėl paprastos 
lietuviškos savaitgalio 
mokyklėlės nei iš šio, 
nei iš to pradėtos va
dinti "lituanistikos" ar 
"lituanistinėmis". Toks 
pavadinimas, pagal ne
priklausomos Lietuvos 
laikų vartoseną, galima 
duoti tik tyrinėjimo, bet 
ne mokymo įstaigoms. 
Mes daromės juokingi 
kažin kokių išmonių ieš
kotojai, kai aiškiam da
lykui prikergiame neaiš
kų ir nelietuvišką pava
dinimą.

Kur dingo lietuvių 
ar lietuviška mo
kykla? Mes tiek daug ko
vojome ir aukojomėsdėl 
lietuviškos mokyk 
los, o dabar patys jos

(Nukelta į 6 psl.)

kviečiamas bendradar
biauti eilėje tarptauti
nio pobūdžio enciklope
dijų ir taip daugelį su
klaidino. Pvz. P. Kli
mas savo "Lietuvių se
nobės bruožuose" (1919 
m.) pasekė A. Brueckne- 
rio ir kito lenko A. Mier - 
zynskio "mitologine mo
kykla" ir ilgam laikui 
pridarė daug painiavos, 
kurią tik man teko iš
narplioti (žr. "Lietuvių 
tautosakos skaitymus", 
1948, 2 d., 232-233 p. ir 
"Lietuvių enciklpedijos" 
19 t., 72 p.) Pvz., išvys
tytas gamtos elementų 
garbinimas dar nereiš
kia, kad nebuvo žinomos 
suasmenintos dievybės, 
— tai daugelio daroma 
klaidinga teoretinė prie
laida, sekant A. Mier- 
zynskiu. Kitas dalykas. 
Kad lietuviai, gyvenda
mi atšiauriame klima- 
ten nebūtų turėję mal
dyklų po stogu, yra visiš
kai neįmanoma: žiemos 
metu atvirame lauke ne 
tik "amžinos ugnies", 
bet ir laikino aukuro ug
nies ilgiau neišlaikysi. 
Lietuviai nebuvo tokie 
laukiniai, kad nebūtų mo 
kėję kokią pastogę pasi
daryti. Archeologai ran
da tokių kulto pastatų 
liekanas.

3. Vokietininkai geo
grafai Mortensenai (vy
ras ir žmona) sugalvojo 
teoriją, kad lietuviai į 
Maž. Lietuvą atsikėlę vė
lyvais istoriniais lai
kais, tad esą savo rū
šies kolonistai, dar vė
lyvesnį už kryžiuočių or- 
deną. Atsirado ir lietu
vių tarpe nekritiškų šios 
teorijos pasekėjų. Šim
tai senų ir grynai lietu
viškų vietovardžių jiems 
nieko nereiškia, nors vi
si žinome, kad anais lai
kais nauji kolonistai štai 
ga nekeitė vietovardžių 
savaisiais, kaip dabar pa 
darė rusai.

4. Toks lenkas Low- 
mianskis savo 1923 m. iš 
leistoje knygoje paskel
bė eilę abejotinos vertės 
teorijų, kurias kai kurie 
mūsiškiai yra linkę pri-

bakūžė (aliejus)P. Puzinas

VYTAUTAS KASUBA Medžio skulptūros detalė

RELIGINIS KONCERTAS
Vykdant R. Katalikų 

bažnyčioje liturgines 
reformas, pamaldų me
tu nebeliko vietos nuosta
baus grožio religinei mu
zikai, kuri buvo kuriama 
šimtmečiais. Pirmeny
bė atiduodama miniai, 
kuri savo primityviu gie
dojimu užpildo mišių me
tu liturgines spragas ir 
labai mažai prisideda 
prie religinės nuotaikos 
pakėlimo. Dabartiniu me
tu religinės muzikos 
nuosmukis rieda pilnu 
tempu žemyn.

Pergyvenant ilgesnį 
laiką liturginės muzikos 
krizę, tikra atgaiva buvo 
Amerikos Lietuvių Ry
mo Kat. Federacijos su
ruoštas religinės muzi
kos koncertas, kuris įvy
ko š.m. spalio 15 d. Chi
cagoje Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje, kur 
klebonu yra visų mėgia
mas kun. Abromaitis.

ANTANAS NAKAS

Šio koncerto dėmesio 
centre buvo vargonų vir
tuozas Zenonas Nomei- 
ka, kuris atliko beveik 
pusę visos koncerto pro 
gramos. Kadangi Chica
goje gera vargonų muzi
ka mūsų tarpe girdima 
labai retai, tad ir ne
nuostabu, kad visuome
nė prie ilgesnių vargoni- 
nių koncertų nėra pripra
tusi, jais mažiau domisi 
ir pro šalį praleidžia 
daug vargoninės muzi
kos grožio, kurio negali 
sukelti kitas kuris nors 
mums žinomas instru
mentas.

Nomeika yra geras 
vargonų virtuozas. Jis 
juos valdo taip kaip ge
ras dirigentas valdo sim 
foninį orkestrą. Gera iš
pildomų dalykų interpre - 
tacija nustelbė ir kai 
kuriuos techniškus šios 
bažnyčios vargonų trū
kumus. Prie geresnės 
akustikos J.S. Bacho G- 
mol Fantazijos fuga, ku
ri buvo atlikta gal šiek 
tiek pergreitu tempu, bū
tų praskambėjusi aiš
kiau ir fugos temos ne
būtų taip susinėjusios į 
neaiškų skambėjimą. 
Louis Vierne pirmosios 
simfonijos finalas pra
skambėjo labai įtikinan
čiai ir užbaigtai.

Atskirai tenka pami
nėti J. Kačinsko Impro
vizacija, kurią tenka 
priskirti prie vieno iš 
įdomiausių koncerto da
lių. Girdėjome ją pir
mą kartą ir ji paliko ge
rą įspūdį, skirtingą nuo 
kitų koncerte girdėtų da - 
lykų.

Dana Stankaitytė solo, 
palydint Marijai Mondei- 
kaitei - Kutz vargonais, 

atliko tris giesmes, iš ku
rių B. Budriūno Malda 
praskambėjo labai sultin
gai ir šiltai. Solistės 
vykęs dainavimas labai 
pagyvino ir paįvairino 
koncerto programą.

Dar prie šio koncer
to įvairumo prisidėjo 
Chicagos styginis kvar
tetas, sudarytas iš P. 
Matiuko, I-as smuikinin
kas, A. Paukščio, Il-as 
smuikininkas, V. Jan- 
čio — viola ir P. Ar- 
mono — violenčelė.

Kvartetas Chicagoje 
jau daug kartų užsire
komendavo kaip darbš
tus, darnus muzikalinis 
vienetas, į kurio reper
tuarą yra įtraukta žymių 
kompozitorių kūriniai. 
Nekartą tinkamose sty
giniam kvartetui sąlygo ■ 
se teko su malonumu pa ■ 
siklausyti šių keturių mu ■ 
zikų grojimo.

Šį kartą kvartetas pa
teko į neįprastą stygi
niam kvartetui aplinką. 
Didelė bažnyčia, aukšti 
jos skliautai, netinka
mas tokiam sąstatui re
zonansas, susiliejimas 
šiek tiek greitesnių tonų 
į neaiškų ūžiantį sąskam
bį, nedavė kvartetui gali
mybės meniškiau pasi
reikšti.

G. Puccini Gloria, ku
rią V. Jančys laisvai 
kvartetui perdirbo iš gie
dotinių mišių, nesukėlė 
didesnio įdomumo, užtai 
V. Jančio Agnus Dei, ne
žiūrint akustinio balanso 
stokos, praskambėjo la
bai įspūdingai.

Už šio koncerto suor
ganizavimą, rūpestingą 
ir tvarkingą jo pravedi- 
mą turime būti dėkingi 
buvusiam "Dainavos" 
ansamblio pirmininkui 
Albinui Dzirvonui.
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BLAIVUS GALVOJIMAS APIE
VIETNAMĄ ,A"LI"S ilčKUS

"Vietnam Crisis", to
kiu pavadinimu pasirodė 
knyga, parašyta dr. 
Stephen Pan ir Daniel 
Lyons, SJ. Dr. Pan yra 
East Asian Research 
Instituto profesorius ir 
direktorius New Yorke, 
o Daniel Lyons iš Asian 
Speakėrs Bureau New 
Yorke.

Dr. Pan savo įvade ra
šo, kad šiandien viso 
pasaulio akys nukreiptos 
į Vietnamą. Vietnamu su
sirūpinę viso pasaulio 
žmonės abiejose geleži
nės ir bambukinės už
dangos pusėse. Vietna
mo įvykių eiga ir ypatin
gai pabaiga atsiliepsian
ti ne tik Vietnamui, bet 
turėsianti lemiančios 
įtakos visos Azijos, Af
rikos ir Pietų Amerikos 
gyventojams. Dean Rusk 
kalbėdamas NATO posė
dy 1965 m. gruodžio mėn. 
pareiškęs, kad Europos 
likimas irgi priklausąs 
nuo įvykių ir karo išda
vų Vietname. Vietnamo 
klausimu esą prirašyta 
daug knygų, laikraščių 
puslapių ir dar daugiau 
prikalbėta. Tačiau spren
džiant Vietnamo klausi
mą reikią į jį pažiūrėti 
ir iš istorinio taško. Dr. 
Pan domėjęsis'Vietna
mo istorija, geografija, 
kultūra, politika, ekono
mija, o ypatingai santy
kiais su Kinija, Prancū
zija ir Amerika. Jis ge
rai pažinęs abiejų Viet
namu politinius vadus: 
Ngo Dinh Diem, Nguyen 
Ngoc Tho, Doung Van 
Minh, Nugyen Can-Vien, 
Ho Chi Mihn ir kitus. 
Vietnamo įvykius pradė
jęs stebėti ir studijuoti 
1936 metais. Daug kartų 
lankęsis Pietų ir Siaurės 
Vietname. Vietnamie
čiai kovoję prieš savo 
okupantus kinus. Nežiū
rint ilgų okupacijų, viet
namiečiai nenutautėję. 
Išsilaisvinę iš kinų pate
ko prancūzams, bet nu
sikratę ir jais. Vietna
miečiai daugumoje esą 
idealistai nacionalistai.

Kaip direktorius ir 
rektorius Seven Seasuni-

Lietuviškos 
keistenybės...

(Atkelta iš 5 psl.) 
atsižadame, pagauti kaž 
kokio šišo arba madin- 
gumo aistros. Yra tie
siog gėda, kai vienas ki 
tas aukštai besinešąs 
kalbininkas ar nevykęs 
"reformuotojas" yra lin
kęs pritarti gero ir aiš
kaus lietuviško žodžio 
pakeitimui neaiškios kil
mės ir prasmės svetim-
žodžiu. Juk niekuo nepa- negali būti. Komunistai
gerės paprasta lūšnelė, 
jeigu ją pavadinsi "re
zidencija" ir kuklus už
kandis nepasidarys ska
nesnis, jeigu jį pavadin
si "rautu". Ar ne tą pa
tį mes darome su savait
galio mokyklėlėmis? Šia 
me krašte yra nemaža 
lietuvių gydytojų psichi
atrų ir būtų dėkingas už
davinys jiems pabandyti 
išaiškinti šį reiškinį ir 
nustatyti, kokios rūšies 
čia yra "kompleksas": 
mažavertiškumo, pasi
pūtimo ar koks kitoks. 

versiteto, dr. Pan buvęs 
raginamas savo studen
tų ir profesorių parašy
ti apie Vietnamą knygą. 
Šiam reikalui suėjęs į 
kontaktą su Daniel 
Lyons, abu surinkę me
džiagą iš įvairių univer
sitetų, profesorių, kon
greso, valstybės depar
tamento ir kitų įstaigų 
ir pradėję darbą.

Daniel Lyons savo įva
de rašo apie dr. Pan, jo 
išsimokslinimą ir pa
žintis ne tik su Vietna
mo vadais, bet su Mao 
Tse Tung, Chou En Lai, 
Chiang Kai-Shek ir ki
tais. Pats Lyons irgi 
studijavęs Vietnamo rei
kalą, skaitęs tuo klau
simu paskaitas ir vedęs 
diskusijas. Esą manan
čių, kad Vietnamo karas 
nesąs vidaus, o tarptau
tinis nuo tada, kai Ame
rika pradėjusi padėti Pie
tų Vietnamui. Taip esą 
ištikrųjų. Aštuonios Azi
jos (SEATO) valstybės 
pasmerkusios Š. Vietna
mą už agresiją, o NLF 
esąs tik šiaurės komu
nistų įrankis. Du pagrin 
diniai NLF vadai — Ngu 
en Huu Tho ir Van Hil- 
lu esą žinomi nuo seniai 
kaip didieji komunisti
niai agitatoriai. Pats Ho 
Chi Minh jau 1942 metais 
buvęs Maskvos paskir
tas komunistų vadu vi
sai Indo-Kinijai. Taigi, 
vadinimas NLF nacio
nalistais, kaip kai kas 
bandąs įrodinėti, esąs 
neteisingas.

Organizacijos, kaip 
World Council of Chur- 
ches reikalaujančios, 
kad Amerika sustabdytų 
Š. Vietnamo bombarda
vimą, bet josnepagalvo- 
jančios, kad tai būtų di
džiausia pagalba komu
nistams. Amerika nega
lėjusi sustabdyti Meksi
kos bandito Paricho Vil
ią baisių veiksmų Ame
rikoje, kol jis turėjęs ne 
liečiamą prieglobstį 
Meksikoj. Tik įsiveržus 
į Meksiką , Amerika už
baigusi šį reikalą. Tas 
pats pasakytina ir apie 
Vietnamą. Amerika ne
esanti visagalė jėga 
prieš Š. Vietnamą, kol 
R. Kinija esanti Vietna
mo komunistų užtarėja. 
Niekas negalįs nugalėti 
priešo, kol priešas turįs 
saugų prieglobstį. Tos 
bažnytinės organizaci
jos šaukiančios už karo 
veiksmų sustabdymą iš 
vienos pusės, bet ten ne
būsią taikos, kol Š. Viet
namas nepasitrauksiąs 
iš pietų. Amerika netu
rinti intencijos sunaikin
ti Š. Vietnamą, bet tik 
reikalaujanti, kad jis pa
liktų ramybėje P. Viet
namą ir pasitrauktų. Jo
kio kitokio kompromiso 

ir bažnyčių atstovai ban
dą panaudoti Popiežiaus 
Pauliaus VI taikos kal
bą, kaip Amerikos pas
merkimą. Gi popiežius 
minėjęs tikrąją taiką, o 
ne pasidavimą užpuoli
kui. Pasidavimo taikos 
negalį norėti krikš
čionys, nei Amerika. Jų 
skelbiamas pacifizmas 
esanti tik komunistinių 
tikslų ir blogų darbų prie 
danga.

Princeton universi
tete buvusios diskusijos 
Vietnamo reikalu. Korė

jos karo veteranas pa
klausęs jauną Valstybės 
Departamento atstovą, 
kodėl Amerika nebom
barduojanti pramonės 
prie Hanoi? Atstovas at
sakęs, kad tada gali būti 
užmušta ir nekaltų civi
linių žmonių. Veteranas 
pasakęs, kad Vietname 
žūsta amerikiečiai kiek
vieną dieną, bet ar jie 
kalti, kad juos apvilko ka
rių uniformomis? Dar pa
klausęs, kokia esanti 
Valstybės Departamento 
proporcija? Kiek turi žū
ti amerikiečių, kad ap
saugojus kiek šiaurės 
vietnamiečių? Žmonės 
žūstą visuose karuose, 
bet tai nesanti unifor
muotų karių kaltė.

Dr. John Oliver Nel- 
son, direktorius ir Fel- 
lowship of Reconciliat- 
ion, raginęs prie visiško 
pacifizmo, sakęs, kad tie 
pinigai, kurie išleidžia
mi karui galėtų būti pa
naudoti krašto medžia
ginei pagalbai, bet jis 
nepaaiškinęs kaip apsau
goti tautas ir medžiagas 
nuo patekimo komunis
tams.

Toliau Lyons sako, jei
gu žmogus esąs ateistas, 
tai jam komunizmas gal 
ir nesąs blogas, nes jis 
netikįs Dievu, kurį ko
munistai persekioja, bet 
tie žmonės negali kalbė
ti už tikinčiuosius. Be 
to, komunizmas ne tik 
neleidžiąs melstis, bet 
paneigęs moralę, drau- 
džiąs žodžio ir spaudos 
laisvę, atėmęs ir visas 
kitas žmogaus įgimtas 
teises. Taigi, čia esąs 
atsakymas tiems, kurie 
sako: "geriau raudonas, 
negu miręs".

George Kennan, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Maskvoje, peršąs min
tį: jeigu Rusija užpultų 
Ameriką, tai Amerika 
neturinti priešintis. 
Svarbiau esą išlikti gy
viems, nebijant tapti rau
donais. Bet tai nesanti 
Amerikos kūrėjų (Found- 
ing Fathers) dvasia. Jie 
pradėję Amerikos gy
venimą pasirašydami ne - 
priklausomybės dekla
raciją žinodami, kad už 
tai gali tekti mokėti mir
timi. Tačiau jie sakę, 
kad jų anūkai vistiek tu
rėsią laisvę. Šiandien 
amerikiečiai turį laisvę 
ir turėsią kol ją vertin
sią. Laisvė turi būti 
ginama.

D. Lyons, liudydamas 
Atstovų Rūmų Tolimųjų 
Rytų ir Pacifiko komite
te pareiškęs, jeigu Ame
rikos politika bazuojama 
baime, tai esągerautuo
jau pasiduoti (surren- 
der). Bet jeigu Ameri
kos 18-kos metų jaunuo
liai siunčiami į frontą, 
kur kiekvienoj vietoj ir 
kiekvienu metu gal žūti, 
tai jie turi turėti pasiti
kėjimą savo vyriausybe 
VVashingtone, žinodami, 
kad nebus išduoti. Jis pa
žymėjęs, kad Amerikos 
Vietnamo politika esan
ti krikščioniška pagalba 
ir apsigynimas (self-de- 
fense). Taip pat pažymė
jęs, kad Amerikai nepa
sisekę panaudoti Trumą- 
no doktrinos Azijoj, iš
skyrus Pietų Korėją, to
dėl esą ir prieita prie 
Vietnamo. Amerikos po
litikos klaidos: baimė

Čiurlionio ansamblis su dirigentu A. Mikulskiu išpildant programą metiniame ansamblio baliuje 
Clevelande.

dėl R. Kinijos dominuo
janti visoj Amerikos po
litikoj. Praeiną metai, 
kol ta baimė nugalima, 
o viso to nuostoliai ne
apskaičiuojami. Esą gal* 
vojama, kad silpnumas 
sulaikys priešą, o esą 
priešingai. Tam įrody
mas: Amerikos drąsa 
Graikijoj, Turkijoj, Ko
rėjoj, Berlyno blokada 
ir Kubos raketos. Tačiau 
Amerikos jėga esanti tik 
apsigynimui, o ne užpuo
limui. Pasauliui grasąs 
tik komunizmas. Rusk 
liudydamas Kongrese pa* 
sakęs, jeigu Amerika pa
sitrauktų iš Vietnamo, 
tai visos mažos valsty
bės, kaip nunokę vaisiai, 
kristų į komunistų krep
šį.

Lyons siūlo, kad Ame
rikos vyriausybė turėtų 
parinkti reikalą supran
tančius žmones, kurie iš
aiškintų amerikiečiams 
tikrąsias Amerikos ka
rių Vietname buvimo 
priežastis. O dabar tai 
esą aiškinama komunis
tų ir jų simpatikų arba 
neišmanėlių.

Jungtinių Tautų sekre
torius U Thant dirbąs ne
va taikai, bet esąs išsi
laisvinimo iš komunistų 
vergijos karų priešas. 
Komunistai žiną Ame
rikos neryžtingumą ir jį 
išnaudoją. Galvojama, 
kad derybos, įsileidžiant 
į vyriausybes net komu
nistus, duotų lygybę ir 
taiką. Būtų visai prie
šingai, komunistai pa
imtų visą valdžią. Esą 
galvojančių, kad rusai 
esą Amerikos pusėje. 
Kennat ir Fulbright gal' 
voja, kad svarbiau išlai* 
kyti draugystė su rusais 
negu laimėti karą. Tai 
esanti baisiausia klai
da. Esą norime, kad ko
munistai prisipažintų nu
galėti, bet nenorime jų 
nugalėti. Amerika nema
tanti didelio pavojaus, ku
ris galįs būti, jeigu ka
ras užsitęs dar ilgai. Jei
gu esą negalime apginti
P. Vietnamo, tai kaip 
galvojame apginti Euro
pą?

Taikos ieškotojai 
smerkią tik vieną pusę. 
O mes esą norime, kad 
komunistai galvotų kaip 
ir mes. Jeigu bus pralai
mėta Vietname, tai bū
siąs didžiausias pralai
mėjimas visoj Ameri
kos istorijoj.

U Thant, Lippman, Fui - 
bright, Harriman ir Ro
bert Kennedy siūlą koali
cinę vyriausybę. Tai bū
tų atidavimas visko ko
munistams. Arba dery
bos komunistų terminu 
būtų: kalbėti, kalbėti, 
kalbėti, kol jie viską lai
mėtų. Juk žinoma, kas 
atsitiko Korėjos kare. 
Derybų laike ten užmuš - 
ta du trečdaliai visų 
Amerikos karių visame

NAUJA PLOKŠTELĖ 
"LINKSMŲ KALĖDŲ"
"RŪTOS” Ansamblis yra 

vienas iš veikliausių lietu
viškų Ansamblių ne tik sa
vo koncertų — išvykų gau
sa, bet visus viršyja ir ilgo 
grojimo plokštelių skaičiu
mi. Spalio 5 d. Ansamblis 
šventė ketvirtosios plokšte
lės — "Linksmų Kalėdų”— 
krikštynas. Tai lietuviškų 
ir iš kitų tautų kalbų vers
tų kalėdinių giesmių plokš
telė. Kaip Ansamblio diri
gentas muz. A. Kačanaus
kas pažymėjo, su šia plokš
tele Ansamblis baigė savo 
jubiliejinius metus. Atro
do, kad Ansamblio vadovas 
muz. A. Kačanauskas labai 
taikliai žiūri į ateitį. Kada 
meliodingą vargonų muziką 
pakeičia mandalinos ir gi
taros su džiunglių meliodi- 
jomis, gal netolimoj ateityj 
tik iš šios plokštelės ir be
galėsime išgirsti meliodin- 
gąsias kalėdines giesmes.

Spalio 14 d. ansamblis 
koncertavo W or c es t e r, 
Mass. vietinės Vyčių kuo
pos pakviesti. Koncertas 
|vyko naujoje prancūzų mo
kyklos salėje. Ansamblis 
koncertui buvo gerai pasi
ruošęs, choras paįvairintas 
solistais ir duetais. Solo ir 
duetuose Florence Schiem, 
Liudas Stukas, Clara Krei- 
sa ir V. Melinis.

IVorcestery pr įskaitomą 
apie 2j,000 lietuvių, 5,000 
vėlesnių ateivių, o koncer
tų salė, kurioj telpa 600 žiū
rovų, nebuvo pilna. Kurie 
atėjo, koncertu buvo paten
kinti, ir atsisveikinant daug 
kas sakė ne "sudiev”, bet 
"iki greito Pasimatymo”.

Po koncerto, vietos Vy
čių kuopa rūtiečius pavaiši
no. Vakarienės metu vietos 
Vyčių kuopos vardu rūtie- 
čiams dėkojo pirmininkas 
Kazys J. Griezitis ir kuopos 
dvasios vadas kun. Jutkevi
čius.

"Rūtos” Ansamblis varo 
gilią lietuviškos dainos va
gą. Paremkime juos pirk

tame kare. 1965 metais 
birželio mėn. grįžęs iš 
Maskvos A. Harriman 
pasakęs Maskvoje, jog 
sustabdysime bombarda • 
vimą tik deryboms pra
sidėjus. Gi derybos ko
munistų terminu galįtęs- 
tis amžius.

Klaidinga galvoti, kad 
greitai baigus karą gali 
Kinija įsikišti. Tik ka
ro užtęsimas įtrauksiąs 
kinus. Dauguma ameri
kiečių norį laimėjimo. 
Pralaimėsim , jei ir to
liau Amerikos politika 
bus paremta baime ir 
šlubuos.

Čia tik trumpa san
trauka tos knygos įvadų. 
Pati knyga apima Vietna 
mo istoriją ir kovas dėl 
laisvės tūkstančiais me
tų atgal ir iki paskuti
niųjų dienų. Tai yra 
veidrodis Vietnamo is
torijos.

darni jų plokšteles, tik ne 
krautuvėse, bet pas juos as
meniškai, nes iš krautuvių 
jie nuošimčių negauna.

P. Puronas

KIEK ČIA TEISYBĖS?
Australijos N. S. W. se

natorius Mr. S. D. Einfield 
(atstovaująs darbo partiją) 
besvarstant įstatymo pro
jektą prieš nepadorius ir 
p o r n o grafinius leidinius, 
pareiškė, kad prie tokios 
rūšies leidinių reikia pri
skirti bei įstatymais už
drausti ir tokius leidinius, 
kurie žadina rasinę neapy
kantą. Jis teigė, kad tokie 
leidiniai esą nemažiau kenk
smingi, kaip ir parnografiš- 
ki ir nuodija Australijos vi
suomenę. Taip pat Mr. Ein
field pabrėžė, kad rasinę 
neapykantą keliančių leidi
nių esą ir N. S. W. valsti
joje, kaip "Truth and Li- 
berty”, "Australian Inter- 
national News Review”, o 
iš svetimomis kalbomis lei
džiamų esą dešiniojo spar
no radikalūs leidiniai, kaip 
mėnesinis kroatų organas 
"Spremnost” ir lietuvių lei
dinys "Mūsų Pastogė".

Atrodo, kad Mr. S. D. 
Einfield yra neteisingai pa
informuotas, ypač kas lie
čia svetimomis kalbomis 
leidinius. Kas liečia Mūsų 
Pastogę, šis laikraštis jokiu 
būdu nėra dešinio sparno 
radikalusis leidinys nei ja
me kada nors buvo skelbta 
arba užsiminta apie rasinį 
kurstymą. Prieš teigiant ką 
nors viešai, net ir senato
riai turėtų savo informaci
jas pasitikrinti. Visi sumi
nėti leidiniai yra aiškiai 
antikomunistiniai, bet anti
komunizmas nėra rasinė 
neapykanta ar pornografi
ja.

• K. Baronas — Dirvos 
ir kitų lietuvių laikraščių 
bend r adarbis Hamiltone, 
keliaudamas po Europą, at
siuntė Dirvai ir jos skaity
tojams linkėjimus iš Ang
lijos sostinės Londono.

• JAV ir Kanados Lietu
vių Tautinių šokių III-jai 
šventei repertuarą vaikams 
paruošė Lietuvių Tautinių 
Šokių Institutas. Lituanisti
nės mokyklos, kurios numa
to šventėje dalyvauti, pra
šomos registruotis adresu: 
Birutė Vindašienė, 6443 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, 
Illinois 60629.

PUIKIAUSIA DOVANA 
VISOMS PROGOMS

Puikios, autentiškos ilgo 
grojimo lietuviškos plokšte
lės, gražiai įpakuotos, mono 
ar stereo — klauskite

REQUEST RECORDS.
Nesitenkinkit pakaitalais! 

Eikit į artimiausią krautu
vę ar prašykit nemokamo 
katalogo rašant:

Reųuest Records, Ine.
66 Mechanic St.
New RochelIe. N.Y. 10811



DIRVA

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
• A LT S-gos Bostono Lankydamas rytinio pa

1967 m. spalio 30 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Jonas Daugėla, Cleve
lande, VLIKo paskirtas ry
šininku prie Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdy
bos. PLB valdyba savo ry
šininkus prie Vliko valdy
bos jau yra seniau pasky
rusi.

• Lietuvių Komitetas
remti Seth Tafto į Cleve
lando burmistro vietą prašo 
visų lietuvių lapkričio 7 d. 
atiduoti savo balsą už Seth 
Taftą. (Sk.)

• Lietuviškasis jaunimas 
kviečiamas prisidėti prie 
rinkiminės kampanijos, re
miant Seth Tafto išrinkimą 
Clevelando burmistru. 
Skambinti j rinkiminės kam 
panijos štabą Genovaitei 
Benienei, tel. 881-4080.

(Sk.)

HELP W ANTRI) MALĖ

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

105 McCregor 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 

(I 12-116)

C E N E R A L FACTORY
WORKERS

PART TIME
Days anytime between 8 a. m. and 
4:30 p. m. Steady work, good wages, 
benefits. Apply:

RHODES ASSOC.
184 Woonasquatucket Avė. 

North Providence, R. I. 
Phone: 401 — 353-3200 

(116-122)

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

241-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRU DUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Lqu*l OpportuMily Employer

Vaizdas iš pernai įvykusios madų parodos. Modeliuoja Gražina Kudukienė. šiais metais Korp! 
Giedra vėl rengia madą parodą, kuri įvyks gruodžio 3 d. 4 vai. p.p. šv. Jurgio parapijos salėje.

V. Pliodžinsko nuotrauka

SOCIALINIO KLUBO TEISINĖ PAGALBA

Antrojo pasaulinio ka
ro padariniai pagimdė 
daug socialinių proble
mų, kurių sprendimas 
yra glaudžiai susinarp-

REIKALINGAS VYRAS
Prityręs nituotojas (spot- 

vvelder). Pastovus darbas. 
Savaitinis atlyginimas.

Cleveland Register and 
Grill MFG Co.
3188 E. 80 St.

Cleveland, Ohio 44104 
(115-117)

PARDUODAMAS ŪKIS
50 akrų žemės su 12 kam

barių namu. Netoli namo 
yra tekantis upelis. Yra 90 
ir 45 kelių sankryžoje, maž
daug 1 vai. kelio nuo Cleve
lando. Prašo $12,000. Dau
giau informacijų gausite 
paskambinę

DONA CIPKUS — WM. 
T. RYRNE REALESTATE 

INC.
Namų telefonas — 944-2167 
įstaigos telef. — 261-5100 

(115-118) 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Įlojęs su šių dienų žmo
nių teisiniu gyvenimu. O 
teisinio gyvenimo normų 
apimtį ir jų pobūdį labai 
sunkina ir kitos aplinky 
bės dėl to, kad didelė 
dalis žmonių yra pakeitę 
savo gyvenamąsias vie
toves, valstybes ir pilie 
tybes. Šios skirtingos są 
lygos kelia daug įvairių 
klausimų, į kuriuo s tinka
mus atsakymus gali duo
ti tik gerai su ta proble
ma susipažinę teisinin
kai arba šiaip asmenys 
šia sritimi susirūpinę 
ir visados atidžiai seką 
kintančius tais reikalais 
išleidžiamus atskirų 
valstybių įstatymus bei 
potvarkius. Kad geriau 
galėtų šioje painių prob 
lemų sąrangoje susigau
dyti, Chicagoje yra įs
teigtas L.B. Socialinis 
Klubas.

Klubo valdyba kilusius 
klausimus stengiasi 
spręsti pagal esamus 
šiuo metu po karo įvairių 
valstybių išleistus įsta
tymus bei potvarkius. 

Betgi senų ir naujų imi
grantų praeities gyve
namoji vieta, kilmė ir 
gyvenimo eigoje pakitė
jusi teisinė padėtis yra 
socialinės problemos iš' 
sprendimą žymiai ap
sunkinusi ir daug neaiš
kumų įvedusi teisinių 
dalykų aiškinimų apim
tim Nežiūrint į susida
riusias painiavas, soci
alinio klubo valdybai yra 
pavykę daugeliui mūsų 
tautiečių problemas iš
spręsti jiems palankia 
prasme.

Šio straipsnelio au
toriui teko atsilankyti so
cialinių reikalų vedėjo 
Anatolijaus Čepulio būs
tinėje ir iš jo patirti, 
kokie aktualūs klausi
mai šiuo metu sprendžia 
mi.

Pastaruoju metu į so
cialinio klubo valdybą 
kreipiasi vis daugiau as
menų. Didelė dauguma iš 
jų prašo patarimų-infor - 
macijų įvairiais sociali
niais klausimais. Šių 
klausimų sprendimas 
daugumoje atliekamas 
laiškais susirašinėjant 
su klijentais rūpimais 
klausimais. O kai kurie 
nariai ir ne nariai atsi
lanko asmeniškai pas 
reikalų vedėją A. Čepu
lį arba klubo pirminin
ką Pr. Šulą ar sekreto
rių A. Gintnerį. Pagal pa
jėgumą ir sugebėjimą 
reikalui esant teikiama 
techniška pagalba, pa
dedant užpildyti įvairius 
formuliarus bei raštus. 
Be to, kiek esamos są
lygos leidžia su klijen
tais lankomasi įvairio
se įstaigose: socialinio 
draudimo bei paskirų 
valstybių konsulatuose 
ir kitur. Padeda sutvar
kyti suinteresuotų asme
nų kompensacijas išgau
ti nukentėjusiems karo 
metu nuo nacių režimo. 
Šiame atsitikime dau
giausia sutvarkyta buvu
sių tarnautojų, nustoju
sių sveikatos einant tar
nybos pareigas įvairūs 
pašalpų bei pensijų rei
kalai. Į šią darbo sritį 
daugiausia pateko buvę 
repatriantai ir vokiečių 
kariuomenėje tarnavę 
lietuviai kariai. Šiems 
darbams atlikti ir sutvar
kyti valdybos nariai sky
rė daug pastangų ir ener
gijos. Todėl netenka ste
bėtis, kad valdyba gauna 
daug padėkos laiškų su 
gražiais linkėjimais, 
kad pradėtą darbą rei- 

skydus spalio 16 d. turėjo 
savo rudeninį visuotiną su
sirinkimą. Pirmini n k a v o 
inž. J. Dačys, sekretoriavo 
ind. R. Veitas. Skyriaus 
pirm. J. Rentelis ir Vilties 
Draugijos vicepirm. Ed. Ci
bas padarė pranešimus iš 
praėjusio ALT S-gos seimo. 
Be to, buvo aptarti skyriaus 
veiklos einamieji reikalai.

kia plėsti ir vykdyti 
toliau su didesne apim
timi.

Tačiau viena valdyba, 
be narių ir visuomenės 
moralinės ir medžiagi
nės paramos, negali ir 
nepajėgia užsibrėžto dar • 
bo sėkmingai atlikti. No
rint įsipareigotus užda
vinius sėkmingai atlik
ti , turi prisijungti visi 
klubo nariai, kurie yra 
pasinaudoję, ar ateity
je pasinaudos, klubo val
dybos patarnavimais. 
Reikia pastebėti, kad dau
guma narių iki šiol klu
bo valdybos patarnavi
mais sėkmingai pasi
naudojo ir daugelis savo 
reikalus visai pakenčia
mai galimybių ribose su
tvarkė. Tačiau tenka 
priminti, kad kai kurie 
nariai ir to mažo meti
nio nario mokesčio,Ido
lerio, už kelius metus nė
ra sumokėję. Lėšų trū
kumas socialinio klubo 
valdybai ir jos veiklai 
yra didelė kliūtis. Šiuo 
metu valdybai būtinai 
yra reikalinga nauja ra
šomoji mašinėlė. Seno
ji susidėvėjo ir rašy
mui jau nebetinkama. O 
įvairių susirašinėjimų, 
blankų užpildymų yra la 
bai daug. Tos priemo
nės neturėjimas labai ap 
sunkina sėkmingai atlik
ti įvairius patarnavi
mus.

Socialinio klubo valdy
ba jaučia, kad ji savo 
pareigą atliko sąžinin
gai ir patenkinamai. Bet 
dėl esamų sunkių darbo 
sąlygų taip pat jaučia 
moralinį teisingumo įsi
pareigojimą prašyti sa
vo buvusių klijentų - na
rių atsižvelgti į dabarti - 
nę s. klubo valdybos sun
kią finansinę būklę ir są
žiningai pasistengti atlik
ti savo nario kasdieninę 
pareigą ir bendrom jė
gom sudaryti tinkamas 
darbo sąlygas klubo val
dybos veiklai vystyti ir 
plėtoti. Visais klubo rei
kalais kreiptis šiuo ad
resu: Lithuanian Sočiai 
Club, Anatolijus Čepu
lis, 3548 So. Emerald 
Avė., Chicago III. 60609. 
Tel. LA 3-1387 (po 8 vai. 
vakarais).

I. Andrašiūnas 

kraščio lietuvių kolonijas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdybos pir
mininkas J. Bachunas buvo 
sustojęs Bostone. Garbin
gas svečias buvo pakviestas 
į skyriaus susirinkimą, kur 
jis padarė pranešimą Tau
tinės Sąjungos ir laikraščio 
Dirva reikalais. J. Bachu- 
no pranešime iškeltos min
tys iššaukė plačias diskusi
jas, kurios buvo tęsiamos ir 
prie vaišių stalo.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Bostono skyrius spa
lio 17 d. buvo sušaukęs lie
tuviškų organizacijų atsto
vų susirinkimą. Susirinki
me buvo atsilankęs ir kal
bėjo svečias J. Bachunas. 
Pasitarimui pirminink a v o 
Tarybos pirm. inž. Čaplikas, 
sekretoriavo Keleivio re
daktorius J. Sonda. Susirin
kime buvo aptartas Lietu
vos Nepriklausomybės 50- 
ties metų jubiliejaus minė
jimas.

LB Bostono apylinkės 
pirm. A. Matjoška įnešė pa
siūlymą, kad jubiliejinis 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas būtų organizuo
jamas Bostone trimis fazė
mis: politiniai, kultūriniai 
ir religiniai, išeinant į ame
rikiečių visuomenę ir pa
naudojant televiziją. Pasi
tarimo užbaigime buvo su
darytas iš visų atstovau
jančių organizacijų jungti
nis komitetas.

BALFO VAJUS
Balfo Bostono skyriaus 

valdyba paskelbė piniginį 
vajų iki gruodžio 1 d. Visi 
aukotojai bus apdovanoti 
sidabriniu Vyties ženkleliu. 
Aukas galima įteikti; A, 
Andriulioniui, 245 W. 5th 
St., H. Čepui, V. Stelmoko 
įstaigoje, 398 W. Broadway 
ar Keleivio administracijai, 
636 E. Broadvvay, So. Bos- 
ton, Mass.

Balfo Valdyba visus ma
loniai prašo nepamiršti 
vargstančių brolių ir prisi
dėti savo aukomis prie jų 
skurdo sumažinimo.

• Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventės minėji
mas įvyks lapkričio 19 d. 
(sekmadienį) sekančia 
tvarka:

10 vai. ryto šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
pamaldos už žuvusius Lie
tuvos laisvės kovose karius 
ir partizanus.

4 vai. po pietų Lietuvių 
Klubo Auditorijoje iškil
mingas minėjimas. Kalbės 
dr. Alg. Budreckis iš New 
Yorko. Meninę minėjimo 
programą išpildys Dramos 
sambūrio nariai Giedrė Ka- 
rosaitė ir Feliksas Kontau- 
tas. Be to, solistas Bene
diktas Povilavičius. akom- 
ponuojant komp. J. Gaide
liui padainuos keletą dainų.

Lietuvių organiza c i j o s 
pamaldose ir iškilmingame 
minėjime prašomos daly
vauti organizuotai su vė
liavomis. j. y. Sūduvas



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Remkime
Neo-Lithuania 
Fondą

Savo laiku L.T.S. Korp! 
Neo-Lithuania Vyr. Valdy
ba buvo išsiuntinėjusi vi
siems korporantams, kurių 
turėjo adresus, kviesdama 
dalyvauti Korp! stovyklo- 
je-suvažiavime ir savo au
komis paremti Korp! Kles
tėjimo ir Stovyklos Fondą. 
Į šį kvietimą atsiliepė dau
guma kolegų, kurių dalį 
esame jau paskelbę Dirvoje 
anksčiau. Tačiau kitą dalį 
skelbiame dabar (už pavė
lavimą labai atsiprašome, 
nes pasikeitus Valdyboms 
kiek sugaišome).

Aukas atsiuntė: dr. St. 
Biežis, dr. L. KriauČeliūnas, 
dr. Rudokas, Juozas Matu
levičius, A. Juodvalkis, J. 
Gelažius, K. Siliūnas, K. 
šeputa, Kazys Kasakaitis,
C. Tamašauskas, Aleksas 
Laikūnas, S. K. Balys, Vy
tautas Girnius, T. Blinstru
bas, N. Naujokas, dr. R. 
Nemickas, Algis Ignatonis, 
Alg. Saulis, F. Kvedaras, T. 
Pečkaitis, B. Paprockienė, 
Antanas Vaišnys, C. Jaki- 
maitis.

Korp! Vyriausioji VąldyT 
ba visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja.

Kas galėtų ir norėtų Kor
poracijos reikalams dar pa
aukoti, prašome aukas siųs
ti Korp! Vyr. Valdybos iž
dininkui Broniui Kasakai- 
čiui, 7150 So. Spaulding 
Avė., Chicago, III. 60629.

L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

New Jersey Lietuvių Ta
rybos Valdyba, kuriai jau 
4 metai pirmininkauja inž. 
Valentinas Melinis, š. m. 
spalio mėn. 22 d. turėjo po
sėdį ir pareigomis pasi
skirstė sekančiai: inž. Va
lentinas Melinis pirminin
kas, Iz. Dilienė, J. Krali- 
kauskas, P. Puronas, M. 
Stoniutė, p. šipaila ir E. 
Trečiokienė v i c epirminin- 
kai, A. S. Trečiokas sekre
torius ir inž. W. Dilis kasi
ninkas, be to P. Puronui 
pavesta atstovauti Tarybą 
susitverusiame New Jersey 
Statė Pavergtų Tautų Ko
mitete.

NJLT Valdyba kviečia 
visas N. J. lietuvių organi
zacijas ir draugijas atsiųs
ti savo atstovus į susirinki
mą, kuris įvyks lapkričio 
mėn. 19 d., 4 v. p. p. šv. Jur

Mylimai mamytei
A t A

ADELEI MAURUTIENEI
mirus, mielus OLESIĄ ir JUOZĄ JUOZAIČIUS, 
VYTAUTĄ ir ALDONĄ MAURUČIUS nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

J. A. Šalkauskai 
J. J. Račylai 
M. Z. Peckai

Mylimai mamytei
A. A.

IZABELEI NAVICKIENEI 
mirus, kolegei IRENAI ir visai šeimai reiškiame 
gilią užuojautą

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Clevelando Skyrius

gio parapijos salėje (kam
pas Adam St. ir New York 
Avė., Nevvark, N. J.). Posė
dyje bus Vasario 16 minė
jimo aptarimas ir penkias
dešimtųjų Jubiliejinių me
tų veiklos nustatymas. Su
sirinkimas svarbus ir visų 
atstovų dalyvavimas būti
nas. Ir pavieni asmenys, 
kurie įdomaujasi lietuviška 
veikla, susirinkime labai 
pageidaujami.

P. Puronas
NJLT V-bos atstovas 

spaudai

PLEČIAMAS ELTOS 
KORESPONDENTŲ 

TINKLAS
Korespondentų uždavinys 

— pranešti Eltai nelietuvių 
spaudoje paskelbtas ar ki
taip viešai pareikštas žinias 
bei nuomones, liečiančias 
Lietuvą, lietuviams rūpi
mus reikalus, ypač politinę 
Lietuvos padėtį.

Elta jau ir iš seniau turi 
korespondentų: G. Krivic- 
kienė Washingtone, J. Vil
činskas Londone, F. Skė
rys Vokietijoje, pastaruoju 
metu kun. K. Pugevičius 
Baltimorėje. Yra sutikę įsi
jungti — J. Smetona Cleve
lande, J. Kojelis Los Ange
les. Tačiau tas sąrašas tik 
rodo, kiek dar daug yra ko
respondentų tinklo neapim
tų svarbių vietų.

Norima atkreipti visų 
tautiečių dėmesį ir į tai, 
kad ir kiekvienas, kas savo 
aplinkoj stebi viešuosius da
lykus, tegu ir nebūdamas 
įsipareigojęs nuolatinis El
tos korespondentas, gali tu
rėti progų, ir yra kviečia
mas jų nepraleisti, atitin
kamu atveju atlikti Eltos 
korespondento uždavinį. Tai 
yra: 1) iškilus galimybei 
įterpti į nelietuviams skir
tas informacijas Lietuvos 
bei lietuvių reikalui reikš
mingą žinią ar nuomonę 
(painformuoti reporterį, 
parašyti laišką į laikraštį, 
radijo ar televizijos redak
ciją) — nepalikti tokios ga
limybės nepanaudotos i r 
apie tokį sėkmingą panau
dojimą pranešti Eltai, 2) 
pastebėjus viešame pareiš
kime Lietuvos ar lietuvių 
reikalą liečiančią mintį — 
pranešti bent atitinkamą 
tokio pareiškimo dalį Eltai 
(nurodyti, kur ir kada toks 
pareiškimas buvo, kiek ga
lima tiksliau atpasakoti jo 
esmę, arba pridėti spaus
dinto teksto iškarpą). Net 
ir nedidelės reikšmės tokio 
pobūdžio žinios svarbu telk
ti vienoj vietoj. O reikšmin
gesnės svarbu perduoti ir į 
visą lietuvių spaudą, nesi
tenkinti atžymėjimu kokia
me viename laikraštyje, ki-

Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti į L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania 45 m. sukaktuvinę

METINĘ ŠVENTĘ,
2967 lapkričio 11 d., 7:30 v. v. Jaunimo Centro salėje, 
5620 So. Claremont Avė., Chicago, III.

Apie Jūsų dalyvavimą prašome pranešti iki š. m. 
lapkričio 7 d. Vytautui Kasniūnui, 3754 W. 70th PI. 
LU 5-3617.

Vist korporantai(ės) dalyvauja su spalvomis.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

ŠVENTĖS PROGRAMA
a. 10 vai. ryto pamaldos už mirusius korporacijos 

narius Jėzuitų koplyčioje.
b. Po pamaldų lankymas mirusiųjų korporantų kapų 

iv. Kazimiero kapinėse.
c. 7:30 v. vai. iškilminga Korp! Neo-Lithuania sueiga 

ir junjorų kėlimas į senjorus.
d. Vakarienė ir šokiai.

(Šokiams gros Korp! Neo-Lithuania orkestras).
Šventės ir vakarienės išlaidoms padengti aukojama: 

studentai — $3.00 
visi kiti — $5.00

tus kraštus paprastai pasie
kiančiame negreit ir ne
daugelį lietuvių. Per Eltą 
informacija paskleidžiama 
visuose lietuvių gyvena
muose kraštuose ir, paly
ginti, greit. Todėl ne tik 
įsakmiai įsipareigojusi e j i, 
bet ir visi kviečiami būti 
bent proginiais Eltos kores
pondentais ir dalyvauti pa
sidalinime lietuviams svar
biomis žiniomis. Tokiems 
atvejam laikytinas po ran
ka šis adresas: ELTA, 29 
West 57 St. — 10 Fl., New 
York, N. Y. 10019. (ELTA)

TARĖSI KULTŪROS 
KONGRESO REIKALU
JAV ir Kanados Lietuvių 

III-jam Kultūros Kongresui 
rengti komiteto posėdis įvy
ko š. m. spalio mėn. 20 d. 
Posėdyje komiteto nariai 
padarė pranešimus apie at
liktus darbus ir pasiskirstė 
ateities darbais, kurie rei
kalingi kongreso surengi
mui.

Posėdyje dalyvavo komi
teto pirm. M. Rudienė, J. 
Ignatonis, Z. Dailidka, J. 
Jurkūnas, J. Paštukas, J. 
Jasaitis, Vyt. Radžius ir J. 
Vaidelys. Į posėdį atsilankė 
ir JAV Lietuvių Bendruo
menės Ientro valdybos pir
mininkas inž. Bronius Nai
nys.

JAV LB centro vadovy
bės pasikeitimas nepakan- 
kė kongreso rengimo dar
bams, nors JAV LB Tary
bos nutarimu, sustabdė 
buv. centro valdybos veiklą 
nelaukiant naujos valdybos 
sudarymo. Kongreso rengi
mo darbui užtikrinti buv. 
centro valdybos nariai įėjo 
į kongresui rengti komitetą.

Kongresas įvyks š. m. 
lapkričio mėn. 23-26 dieno
mis, Chicagoje.

• Kultūros Fondo klausi
mu seminaras bus praves
tas Kultūros Kongreso me
tu. Referentu pakviestas 
Stasys Barzdukas. Korefe- 
rentais — kun. Kęstutis 
Trimakas ir Karolis Drun- 
ga.

Kultūros Fondo valdyba, 
ypatingai praėjusiais trims 
metais atliko daug svarbių 
uždavinių ir sustiprino Kul
tūros Fondo finansinę pa
dėtį. Kultūros Fondo užda
vinių ir paskirties nagrinė
jimas Kultūros Kongrese, 
be abejo, prisidės prie šios 
bendruomeninės instituci
jos tolimesnio stiprėjimo. 
Kultūros Fondo valdybos 
pirmininką kviečia ir jo pri
statytą valdybą tvirtina 
JAV LB Centro valdyba.

• JAV ir Kanados Lietu
vių Tautinių šokių III-joje 
šventėje jau užsiregistravo 
dalyvauti 19 tautinių šokių 
ratelių. Registraciją veda 
Birutė Vindašienė, 6443 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, 
Illinois 60629.

Neužsiregistravę tautinių 
šokių rateliai prašomi re
gistruotis, nes tik užsire
gistravusiems siunč i a m a 
”Mūsų šokiai” knyga ir ki
ti repertuaro sąsiuviniai.

• Atsisveikinimas su Pu
tinu, skirtas jo mirimui at
žymėti, Chicagoje numaty
tas ateinančių metų vasario 
3 d. Atsisveikinimą ruošia 
Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas. Ryšium su tuo 
yra kviečiami atsiliepti visi 
buvusieji prof. V. Mykolai
čio-Putino klausytojai, gy
venantieji išeivijoj. Kuriuo 
tikslu prašoma atsiliepti, 
smulkiau bus pasakyta at
skiru laišku kiekvienam at
siliepusiam. Atsil i e p i m o 
laukiama ligi š. m. gruodžio 
1 d. šiuo adresu: P. L. In
stitutas, 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636, 
USA*

• Dr. Jonas KriauČeliū
nas, JAV LB Tarybos na
rys organizuoja JAV ir Ka
nados Lietuvių Tautinių 
šokių III-jai šventei rengti 
komitetą. Komiteto pirmi
ninku dr. L. Kriaučeliūną 
pakvietė JAV LB Centro 
valdyba.

• Anatolijus Kairys, po
puliarių scenos veikalų au
torius pakviestas referentu 
simpoziume teatro klausi
mais Kultūros Kongrese.

S i m p oziume moderato
rium pakviestas aktorius 
Algimantas Dikinis.

• Vytautas Kasniūnas, 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos narys ir spau
dos bendradarbis, pakvies
tas moderatorium spaudos 
sekcijai Kultūros Kongre
se.

Spaudos sekcijoje pagrin
dinis referentas yra kun. 
Pr. Garšva ir koreferentai: 
Alg. Pužauskas, Ant. Kučys 
ir M. Valiukėnas.

DETROIT

» ALT S-gos Detroito sk. 
susirinkimas, nors ir nela
bai gausus, bet buvo tikrai 
darbingas. Buvo padaryti 
valdybos narių trumpi pra
nešimai. Apie lietuvių mo
kytojų pagerbimą, įvykusį 
ALT S-gos seimą ir Vilties 
draugijos suvažiavimą pa

ryškino seime dalyvavę sky
riaus atstovai.

Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad L. M. pagerbimui įvyk
dyti skyrius turėjo pridėti 
ne tik daug darbo, bet ir 
lėšų, nes šis istorinis paren
gimas nebuvo planuojamas 
lėšoms kaupti, bet mokyto
jo vardui įamžinti.

Skyriaus narių šeima pa
didėjo trims asmenims. Tai 
teigiamas reiškinys. Naujos 
jėgos papildys ir suakty
vins skyriaus veiklą.

Skyrius sudarė komisija 
iš trijų asmenų — teisinin
ko St. šimoliūno, pedagogo 
J. Švobos ir spaudos atsto
vo K. Jurgučio, kuri peržiū
rės S-gos įstatus ir paruoš 
projektą, kaip jis turėtų 
būti papildytas, kitur su
prastinti ir pritaikyti šių 
dienų gyvenimui.

Pageidauta, kad valdyba 
paplanuotų ateinančių me
tų Vasario 16 d. minėjimą 
iškilmingiau pravesti. Taip 
pat laukiama Detroito Org.

Centro Valdybos pareiški
mo, ką ir kaip ji planuoja 
jubiliejinius metus paminė
ti. Pasidalinę įspūdžiais 
apie veiklą ir Dirvos pusla
pių suaktyvinimą, susirin
kimas baigtas kavute parū
pinta skyriaus ponių. (d)

NEW YORK

• "Laisvės žiburio” radi’ 
jas New Yorke, vadovauja
mas Romo Kezio ir Antano 
Mažeikos, jau veikia ant
ruosius metus, ši lietuvių 
radijo valanda įsteigta vi
suomeniniais pagrindais ir 
priklauso Radijo Klubui, 
kurio valdyba renkama vie
niems metams iš septynių 
asmenų.

Valdyba rūpinasi visais 
šios valandos išlaikymo rei
kalais: vedėjų kvietimu, lė
šų telkimu, programų tin
kamumu, prižiūri klubo pri
imtų taisyklių vykdymą ir
k.

Šiomis dienomis Klubo 
valdyba paruošė nuolatinius 
įstatus, kuriuos greitu lai
ku patieks susirinkimui pri
imti. Pagal numatomus 

KULTŪROS KONGRESAS

DARIAUS LAPINSKO 
OPERA

HAIAf
KANTATA

Karalius Mindaugas
Libretas KAZIO BRAD0NO

1367 m. lapkričio 25 d., 8:00 v. vak.
ir 26 d., 3:30 vai. popiet

MARIA HIGH SCHOOL 
6700 S. Califomia Avė., Chicago, III.
Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69 St., 

Telef. — PRospect 8-4585
Bilietų kainos: 7:50, 6.00, 5.00, 4.00 ir 3.00 dol.

Paštu bilietai užsakomi šiuo pavadinimu ir adresu:
LITHUANIAN CULTURAL CONGRESS 

2511 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629

Užsakant bilietus paštu, kartu prašome siųsti 
čekį ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, panau
dojant šią atkarpą:

Prašau prisiųsti ............ bil. po ................ dol.

I................ arba II............ Spektakliui šiuo adresu:

Vardas ir pavardė................................................................

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

....... *........................................................ Zip...........................  

Telefonas ................................. ,.

įstatus Radijo Klubo nariu 
gali būti kiekvienas asmuo, 
įmokėjęs nustatytą nario 
mokestį, o įmokėjęs 300 dol. 
tampa klubo garbės nariu.

Radijo valandos tikslas 
yra tautinis, kultūrinis, po
litinis. Nuo prekybinių skel
bimų kol kas susilaikoma, 
kad daugiau laiko liktų lie
tuviškiems reikalams bei 
problemoms spręsti:

1. puoselėti tautinį sąmo
ningumą ir Lietuvos laisvės 
atgavimo viltį,

2. skatinti ir ugdyti lietu
vybę, lietuvišką kultūrą,

3. atremti kitataučių klai
dingus pareiškimus televi
zijoj, radijo ar spaudoje, 
liečiančius Lietuvos laisvės 
klausimus ir k.

Valanda yra girdima sek
madieniais 9 vai. ryto, iš 
stoties WHBI-FM 105.9 mg. 
Pirmąjį pusvalandį R. Ke- 
zys veda lietuviškai, o ant
rasis vadovaujamas A. Ma
žeikos anglų kalba.

Programos išlaikymui 
”L. ž.” radijas ruošia Nau
jųjų Metų sutikimą New 
Yorke, o pavasarį ruošiasi 
atsikviesti "Gražinos” ope
rą iš Chicagos. (Eč)


	1967 Spal.30 0001
	1967 Spal.30 0002
	1967 Spal.30 0003
	1967 Spal.30 0004
	1967 Spal.30 0005
	1967 Spal.30 0006
	1967 Spal.30 0007
	1967 Spal.30 0008

